
HAT HÁLÓZAT A TANSZABADSÁGÉRT

Tisztelt Szerkesztőség!

A olyan civil szakmai szervezetek, intézmények képviselőiből
és magánszemélyekből álló társaság, akik és amelyek számos más érték mellett elkötelezték magukat
- a tanítás és a tanulás törvényi jogi kereteinek demokratikus megalkotása,
- a gyermekek, a szülők és a pedagógusok alkotmányos jogainak tiszteletben tartása,
- a tanítás és a tanulás értelmes szabályok keretei között megvalósuló szabadsága mellett.
Nemcsak magukra nézve tartják kötelezőnek a törvények tiszteletben tartását, de ugyenezt várják a törvény
előkészítőitől és megalkotóitól.

A és a szakszervezetek 2010 ősze óta számos alkalommal jelezték súlyos aggályaikat
a NEFMI oktatásért felelős államtitkárságánál a nemzeti köznevelésről szóló törvény készülő tervezetével
kapcsolatban, ám az államtitkárság részéről a sajtóban megjelent nyilatkozatokkal ellentétben a törvény
előkészítésekor érdemben . Az elmaradt társadalmi párbeszéd helyett Hoffmann Rózsa
államtitkár konzultációnak álcázott tájékoztatókat tartott szerte az országban. Az államtitkárság

, a szakmát rendre lehetetlen helyzetek elé állítva a törvény
koncepcióját és tervezetét a szakmai fórumokon, a kormányon és az Oktatási Bizottságon, Réthelyi Miklós
humánerőforrás-miniszter pedig sürgősséggel kérte tárgyalni a törvénytervezetet a Parlamentben.

A pedagógusok, a szakmai szervezetek és a szülők most megelégelték a bénultságot és a csöndet. Hallatni akarják
a hangjukat, méghozzá minél hangosabban.

Amennyiben az Országgyűlés nem vonja vissza a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetét, az
általános vita kezdetétől a végszavazásig, és onnantól kezdve minden adandó alkalommal különböző akciók,
demonstrációk, kampányok formájában
- a közvéleményt a jelenleg hatályos közoktatási törvény, illetve a nemzeti köznevelésről szóló törvény
részleteiről;
- a nemzeti köznevelési törvény várható következményeire, valamint
- a törvényalkotókra.

Tekintettel a „forradalmian új”, az 1993 óta hatályban lévő törvény minden elemét – jókat és rosszakat egyaránt –
gyökeresen átalakító törvényre,

A alapítói, csatlakozott tagjai és szimpatizánsai ezért
, az általános vita kezdetekor ott lesznek a Kossuth téren. Nem kevesebbet várnak a képviselőktől, mint hogy érett

megfontolás után döntsenek úgy, hogy a törvénytervezetet.
Performance formájában megvalósuló , abban
a percben kezdjük, amikor az Országgyűlésben elhangoznak az expozé első mondatai.
Amíg mi kint demonstrálunk, odabent eldől, hogy a Parlament visszavonja-e a törvénytervezetet, ezért a HAT – Hálózat
a Tanszabadságért ugyanarra a napra,

(a képviselői parkolót a tér többi részétől elválasztó virágkordon előtt).
Amennyiben az Országgyűlés nem veszi le napirendjéről a törvénytervezet vitáját, sajtótájékoztatónk témája
a elnevezésű lesz, amely és
amelynek helyszíne a Kossuth tér.
Szeretettel várja a sajtó képviselőit a Parlament főbejárata előtti téren november 15-én reggel 8. 45 perctől a HAT –
Hálózat a Tanszabadságért!

Akcióinkkal kapcsolatos további információk:
Nádori Lídia
+36 30 403 6909
hat.tanszabadsag@gmail.com

Kelt Budapesten, 2011. november 14-én.

HAT – Hálózat a Tanszabadságért

AHAT alakuló Nyilatkozata honlapunkon olvasható: www.tanszabadsag.hu
civil szakmai szervezetek

kifogásaikat
nem vették figyelembe

a törvény által előírt
határidőket be nem tartva hajszolta keresztül

Kritikus hangot
sokáig nem hallottunk – ám ez a csönd nem az egyetértés, hanem a döbbenet csöndje volt.

Minden törvényes eszközt felhasználnak arra, hogy elérjék a törvény
visszavonását.

tájékoztatják

felhívják figyelmüket
nyomást gyakorolnak

A HAT – Hálózat a Tanszabadságért első nagy akciója 2011. novemberében, a törvény általános vitájával egy
időben zajlik.

ez a sietség indokolatlan és az ügy súlyát tekintve végzetes. Meggyőződésünk, hogy
ilyen előzmények után jó, igazságos, a társadalom valós igényeihez igazított törvény nem születhet. Alkalmazása
visszafordíthatatlan károkat okozhat a közoktatásban, így közvetve a társadalom egészében.

Hálózat a Tanszabadságért 2011. november 15-én, kedden
reggel

leveszik a Parlament napirendjéről
demonstrációnkat 2011. november 15-én, várhatóan kb. 8.45-kor

2011. november 15-én, kedden 10 órára sajtótájékoztatót hirdet a Parlament
főbejáratával szemközti területre

FOGADÓÓRA demonstráció az általános vita kezdetétől a végszavazásig tart,




