
Доналд Трамп: Извршићемо притисак на гувернере савезних држава да отворе школе, они их држе затвореним из политичких разлога
среда, 08 јул 2020 18:15

Председник Доналд Трамп је покренуо свеобухватну кампању притиска на званичнике
савезних држава САД и локалне да поново отворе школе на јесен, тврдећи да неки
држе школе затворене не због ризика од коронавируса, већ из политичких разлога.

  

"Они мисле да ће им то политички погодовати, па држе школе затвореним", рекао је
Трамп на састанку у Белој кући о плановима за школе.

  

"То им неће проћи, итекако ћемо извршити притисак на гувернере (савезних држава) и
све остале да отворе школе", рекао је он.

  

На састанку у Белој кући били су здравствени и руководиоци просвете из целе земље
који су тврдили да су школе и факултети спремни за отварање ове јесени и да ће то
бити безбедно.

  

Тврдили су да је ризик од задржавања ученика код куће далеко већи од ризика од
коронавируса, као и да су ђацима потребни школски оброци и здравствене услуге и
саветовање школских психолога.
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  "Желимо да се школе поново отворе", рекао је Трамп.  "Сви то желе. Маме то желе, тате желе, деца желе. Време је да се то уради".  Али та светла перспектива је изван Беле куће дочекана са скептицизмом. Председницанајвећег синдиката просвете је рекла да је Трамп више заинтересован за сакупљањепоена пред новембарске председничке изборе, него за добробит ђака.  "Трамп се показао неспособним да схвати да људи умиру, да је више од 130.000Американаца већ умрло", рекла је Лили Ескелсен Гарсиа, председница Националногудружења за образовање.  "Наставници највише желе да се заједно са својим ђацима врате у учионице и нафакултете, али то морамо учинити тако да ученици, наставници и друштвена заједницабуду безбедни", нагласила је она.  На састанку у Белој кући Трамп је поновио своју тврдњу да Демократе из политичких, ане здравствених разлога желе да школе остању затворене.  Трамп није понудио доказе за ту тврдњу коју су здравствени стручњаци критиковали ирекли да ће политизовање тог проблема отежати поновно отварање школа.  Дженифер Нуцо, са Универзитета Джонс Хопкинс, рекла је да "када се од тога направиполитика и само се покушава постићи поен и бити изабран, то је медвеђа услугапросвети која је невероватно важна", а тако вођење политике "заиста одвраћа пажњуод онога што је потребно, а то су стварна решења и план како би се то остварило".  Центри за сузбијање и спречавање болести (ЦДЦ) слали су мешовите сигнале о томпитању, рекавши с једне стране да ђаци треба да се врате у учионице, али с друге и да"настава на даљину" доноси најмањи ризик од ширења болести КОВИД-19. Говорећи наТрамповом састанку у уторак, међутим, директор ЦДЦ недвосмислено је рекао да јебоље да су ученици у школи, него код куће.  Роберт Редфилд је тообјаснио рекавши да су случајеви КОВИД-19 код младих благи, теда ЦДЦ охрабрује све школе да се поново отворе с прилагођеним плановима наставекако би се смањило ширење коронавируса и истовремено дао ученицима приступшколским услугама.  Смернице ЦДЦ-а за школе препоручују ученицима и наставницима да носе маске "коликогод је изводљиво", да повећају размак међу школским клупама, да скрате распоредечасова, да ђаци оброке једу у учионицама уместо у мензама, и да поставе физичкепрепреке између умиваоника у WЦ-има.  (Бета)  
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