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САОПШТЕЊЕ

Основна тежња синдикалних централа је да оствари масовност и солидарност, а свака
акција синдиката успешна је и доноси резултате само ако задовољи ове постулате.
Синдикати би требало да буду отворени за све оне који прихватају њихове принципе и
буду организације којима је битна припадност, односно сарадња са свима који делују у
овој области поштујући законе и прописе Републике Србије.
Ових дана добијамо информације да један од четири репрезентатива синдиката
просвете организује штрајк упозорења једночасовном обуставом рада. Није нам јасно
зашто овај синдикат није упутио позив и осталим репрезентативним синдикатима да се
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прикључе овом штрајку, нити разлог необавештавања других синдиката о њиховом
делању.
Очигледно да их не занима успех и решавање нагомиланих проблема, нити им је циљ да
што већи број запослених у просвети учествује у штрајку упозорења ради заштите
угрожених права из рада и радног односа. Све се више чини да исти синдикат дела
само ради сопственог промовисања.
Штрајк упозорења одржаће се у петак 8. новембра 2019. године обуставом рада од 12 до
13 часова у школама које су чланице Уније синдиката просветних радника Србије.
Захтев штрајкача је да се насиље у школама стави у законске оквире.
Шта рећи, а не установити једну једину истину и с тим у вези чињеницу - нема
просветног радника и човека у образовању који не жели и неће да се бори против
насиља у школама.
Да ли ово радите ради привидног опстанка, па ваши чести и јалови штрајкови исцрпљују
чланство и утичу на његово осипање, и да ли је циљ да само врхушка синдикалне
организације живи много боље, уместо да одговорније радите свој посао?
Да ли је циљ овог штрајка упозорења, да се оправдају плате које примате или се
правдају честа гостовања код министра, писање дописа Влади РС и Народној
скупштини, или је по среди нешто друго?
Сумњамо да је по среди нешто друго! Да је синдикалним вођама стало до просветних
радника и успеха овог штрајка, позвали би и остале синдикалне централе у просвети да
му се придруже, јер је само масовност штрајка гарант успеха.
Ипак, чини се да је реч искључиво о самопромоцији, вешто смишљеној излазној
стратегији и маркетингу не би ли се оправдало скупљање чланарина и висока плата
руководећег кадра синдиката.
Господо, још једном вас упозоравамо да, организујући парцијалне штрајкове који не
подразумевају укључивање великог броја синдиката, а самим тим и просветних радника,
радите на обесмишљавању сваке синдикалне организованости у просвети и губитку
стрпљења чланова истих. Ваше појављивање на телевизији у овом случају, само је
маркетиншки трик, и ништа осим тога, премда сви знамо колико је скуп сваки секунд
рекламе у средствима јавног информисања.
Још једном вас подсећамо да су за ваш и наш успех неопходни масовност и
солидарност!!!
Ово је наша добронамерна критика и прихватите је као такву. Хвала!
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У Београду,
05. 11. 2019. год.

С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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