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Bielsko-Biała, 17 maja 2013 r.
Stanowisko
Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
dotyczące projektu ustawy o działalności harcerskiej
Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
uznając doniosłą rolę harcerstwa w historii i tradycji państwa polskiego oraz
w wychowaniu kolejnych pokoleń młodych Polaków, opierającą się
na najważniejszych wartościach, takich jak: wiara w Boga, służba państwu
i narodowi polskiemu, niesienie pomocy bliźnim oraz szacunek dla życia i przyrody,
stanowczo odrzuca proponowany projekt ustawy o działalności harcerskiej.
NSZZ „Solidarność” swoją walką doprowadził do przywrócenia w Polsce
swobód obywatelskich, demokracji i pluralizmu, dzięki którym mogły powstać także
różnorodne organizacje harcerskie, bazujące na wspólnych ideałach, a mimo to
różniące się między innymi wyznawanym systemem wartości.
W społeczeństwie wolnym i demokratycznym musi być miejsce dla różnych
postaw i form aktywności. Jesteśmy przekonani, że organizacje harcerskie jako
organizacje ideowo-wychowawcze w szczególny sposób wspierają rodziny i państwo,
wychowując kolejne pokolenia młodych Polaków. Uważamy, że w interesie państwa
jest wspieranie tych organizacji i uznanie ich niezależności.
Nasz najwyższy niepokój budzi propozycja nadania ministrowi edukacji
narodowej uprawnień do uznania lub delegalizacji konkretnej organizacji harcerskiej.
Traktujemy to jako próbę ponownego podporządkowania ruchu harcerskiego
doraźnym interesom politycznym.
Nie do przyjęcia jest również fakt, że w przedłożonym do zaopiniowania
projekcie ustawy wyklucza się możliwość istnienia organizacji harcerskich,
uznających wiarę w Boga jako jeden z głównych filarów wychowania. Jest to
niedopuszczalna ingerencja w sprawy sumienia i wolności osobistych młodych
obywateli Rzeczypospolitej.
Rada SKOiW wyraża przekonanie, że uchwalenie ustawy o działalności
harcerskiej w zaproponowanym brzmieniu, wykluczającej wartości, dzięki którym od
wieków funkcjonuje państwo polskie, doprowadzi do zaprzepaszczenia ponad
stuletniego dorobku organizacji harcerskich.
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