Становище
“Общественият договор” или “договорната теория”, възникнали като понятия още от времето на Джон Лок и ЖанЖак Русо са безапелационно ясни- ние се отказваме от определени свободи, в името на това Вие да въвеждате
някакъв ред. А когато Вие спрете да защитавате правата на гражданите, то революцията е не само право, а и
задължение!
Относно “уседналостта”. Живеем във времена на демографска криза, някой я наричат катастрофа. Най-бедната,
болна, застаряваща нация в Европа сме. Абсолютен и вездесъщ приоритет тук трябва да бъде детският живот - да
бъде пазен, насърчаван и защитаван. Когато София е пренаселена, заради строителството, което същите Вие
насърчавате и одобрявате, е нормално да има недостиг на места в общинките детски заведения. За данъците, които
ние плащаме, вие се задължавате да осигурите елементарни условия за социализация на тези деца - именно правото
на равен достъп до ОДЗ. Ваучерите са задължителното временно решение, докато приоритетно построите
достатъчно сгради. Всеки отказ за осигуряването им е равносилен на геноцид и в прав текст прозира явното
нежелание за справяне с проблема.
Докато основната и неприкосновена ценност на ЕС е свободното движение на хора, стоки и услуги, Столична
община осъжда детето ми да остане без шанс за общинска детска градина, защото майка му и баща му са успели да
закупят жилище, едва СЛЕД като то се е родило! Не наказвайте детето ми, заради вашите пропуски и бездействие!
Единственото релевантно обвързване с уседналостта, би следвало да бъде данъчното облагане. Плащам данъци имам права, не плащам - нямам. Останалото е прах в очите и, разбира се, постигане на разединие в хората. А
проблемът остава.
Относно ХЗ и СОП - Вие грижили ли сте се 12 часа за 30 деца? 22 дни в месеца? За да предложите подобна идея,
най-вероятно сте се грижили и качеството на услугата е била висока.
P.S Ние продължаваме да събираме капачки за кувьози. Приоритетно.
Да сте живи и здрави!

