
Către:

Preşedinţia României
Guvernul României
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii
CNSSU-INSP, DSU Bucureşti
DSP Bucureşti, ISMB

Spre ştiinţa:

Reprezentanţei din România a Comisiei Europene
Liceului teoretic          
Şcolii generale           
Şcolii gimnaziale de arte            
Grădiniţei               
redacţiilor Antena 1, ProTV, Digi 24, Gândul, România liberă

Domnule preşedinte, domnule prim-ministru
doamnelor şi domnilor miniştri şi directori,

Subsemnatul  SURUGIU  FRANCISC ADRIAN,  domiciliat  în  Bucureşti,

str.                                                                      , tel.                                     , e-mail 

 , avocat în Baroul Bucureşti,

În calitate de tată al elevilor  Surugiu           , Surugiu          , Surugiu

şi Surugiu         , înscrişi în cadrul unităţilor şcolare enumerate mai sus,

Vă solicit reluarea cursurilor cu prezenţa fizică a elevilor   la ore.  

Motivez  prezenta  cerere  pe  împrejurarea că  şederea  prelungită  acasă  a

copiilor mei în faţa calculatorului le este extrem de dăunătoare. Pe lângă orele de

cursuri  on-line  ţinute  de  şcoala  generală  zilnic  se  adaugă  şi  cele  de  cursuri

muzicale (teorie şi instrument), ceea ce îi privează de posibilitatea desfăşurării de

activităţi fizice în aer liber, atât de necesare  procesului de creştere şi dezvoltare

mentală  şi  fizică.  Practic,  de  luni  până  vineri,  copii  sunt  cantonaţi  în  faţa

calculatoarelor  şi  a  tabletelor  cu durate  cuprinse  între  6  şi  8  ore,  ceea  ce  este

extrem  de  dăunător  pentru  vârsta  lor.  Chiar  şi  mezina  a  ajuns  să  ne  solicite

insistent „nu vreau grădiniţă la tabletă, vreau la grădiniţă”.

Conştient fiind că această decizie nu se poate lua numai în cadrul consiliilor

de administraţie şcolare, înaintez această cerere către toate instituţiile din România

implicate în gestionarea (agravarea) acestei situaţii dezastruoase a învăţământului.



Este inacceptabil ca ţări cu o rată de infectare cu Sars-Cov-2 mult mai mare ca

România să ţină şcolile deschise (Franţa, Anglia, Germania), iar noi să închidem

copiii în case cu lunile, poate chiar cu anii, creând mai multe probleme de natură

psiho-fizică decât cele cu care se confruntă acum copiii.  Este de notorietate că

infectarea cu coronavirus nu afectează copiii, deci măsura închiderii şcolilor este

neproporţională şi vădit îndreptată împotriva sănătăţii şi integrităţii copiilor. Dacă

adăugaţi cele 3 luni (15 martie – 15 iunie) în care şcolile au fost închise în anul

şcolar precedent, ar fi trebuit să realizaţi că aţi împins o generaţie de copii către

dezastru. Performanţele mentale nu au crescut ci au scăzut dramatic, iar afecţiunile

gen  scolioza,  hipermetropia  /  miopia,  tulburările  de  somn,  obezitatea,

irascibilitatea, depresia ş.a.m.d. cauzate de sedentarismul combinat cu expunerea

la monitoare agravează lipsa de performanţe educaţionale. Ne distrugeţi copiii.

Pe scurt, acest surogat de învăţământ numit „educaţie on-line” este un eşec

răsunător  şi  dvs.  refuzaţi  să  acceptaţi  acest  lucru.  Nu  mai  continuaţi  acest

experiment ratat pe pielea copiilor noştri.  Vă solicit să găsiţi măsuri de urgenţă

pentru reluarea învăţământului adevărat. Acel învăţământ care duce la performanţe

şi care a creat olimpici  internaţionali.  Care formează specialişti.  Care formează

artişti.  Nu mai  avem olimpiade,  nu mai  avem întreceri  sportive,  nu mai  avem

expoziţii, nu mai avem concursuri muzicale, nu mai avem ateliere, aţi distrus tot.

De ce aţi instalat la începutul anului şcolar panourile de plexiglas pe toate

băncile şcolilor? De ce ne-aţi chinuit copiii să poarte măşti ore întregi zilnic mai

ceva ca nişte medici chirugi? De ce ni i-aţi torturat cu şederea în bănci fără ieşirea

în pauze, dacă toate aceste măsuri le-aţi declarat acum inutile? De ce nu i-aţi lăsat

pur şi simplu să se poarte normal şi să aibă o viaţă normală? Cifrele din ultimele

două săptămâni arată că deznodământul este acelaşi: cu sau fără măşti, cu sau fără

plexiglas, cu sau fără distanţare, coronavirusul se răspândeşte la fel de repede, deci

toate psedo-măsurile sunt inutile.  Nu copiii  sunt  principalii  purtători.  Nu copiii

sunt „vinovaţi”. De fapt, nimeni nu este vinovat pentru răspândirea virozelor, ci

este un fenoment natural. Dacă virozele s-ar fi combătut cu măşti şi plexiglas, s-ar

fi eradicat demult toate bolile respiratorii până acum. Sunteţi nişte amatori.



Numai fiindcă nu aveţi medici şi paturi în secţiile ATI ne chinuiţi atât? Dar

de ce trebuie să decontăm noi această situaţie pe care trebuia să o fi rezolvat cu

banii din „fondul de urgenţă” de 3,1 miliarde de euro pus la dispoziţie de UE în

timpul stării de urgenţă şi cu cele 79,9 de miliarde euro acordate de UE cu titlu de

„pachet de  redresare economică” în iunie? De ce nu aţi reabilitat spitalele şi nu aţi

adus înapoi medicii alungaţi? De ce nu v-aţi ocupat din timp de secţiile de ATI,

astfel încât cine ajunge să sufere grav să îşi găsească locul în spitale şi să nu mai

privaţi poporul român de dreptul la viaţă? Aţi avut timp o vară să vă pregătiţi şi nu

aţi  făcut  nimic,  ne-aţi  adus  în iminenţa  unei  noi  închideri  generale  care  nu va

rezolva nimic ci doar va amâna un deznodământ. Ce v-aţi fi aşteptat, coronavirusul

să dispară de la sine? Nu ştiaţi că toamna toate virozele se reactivează, că devin

mai „virulente”, coronavirusurile nefăcând excepţie? De ce vă justificaţi această

incompetenţă managerială cu măsuri continuu restrictive şi învinovăţiţi populaţia,

care  în  procent  de  peste  99%  v-a  urmat  măsurile  impuse?  Copiii  noştri  sunt

sănătoşi şi au dreptul să meargă la şcoală. De ce ne chinuiţi copiii inutil?

Indemnizaţia pe care o acordaţi unora dintre părinţi pentru a sta acasă cu

copiii  (nu  tuturor,  de  exemplu  liber-profesioniştii  cum  este  cazul  meu  nu

beneficiază de o atare indemnizaţie) nu poate compensa carenţele educaţionale şi

daunele ireparabile de sănătate pe care ni le cauzaţi copiilor noştri. Nu este cazul

să mai invoc aici temeiuri de drept din convenţiile internaţionale, din Constituţie şi

legile interne pentru a justifica această cerere de reluare a cursurilor cu prezenţă

fizică, le cunoaşteţi foarte bine. Este suficient să admiteţi că aţi greşit grav şi să

îndreptaţi lucrurile, nu să le spoiţi până treceţi de alegeri ca apoi să faceţi singurul

lucru la care toate guvernările s-au priceput cu adevărat: să stricaţi tot.
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av. Surugiu Francisc Adrian


