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РЕЦЕПТ ЗА ФИЗИЧКО И ПСИХИЧКО ЗЛОСТАВЉАЊЕ ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА
На хиљаде просветних радника и њихове деце, која су такође учесници
образовног система државе, која се спрема за улазак у ЕУ, (јер сматра да јој
то место припада) налазе се на маргинама основних критеријума за
преживаљавање и тако веома дуги период трпе и постају жртве физичког
злостављања државе.
Овај шести дан штрајка, када су хиљаде просветних радника упутили држави
апел, а затим и захтев, да им се обезбеди место које им припада с обзиром на
задатак који обављају и значај који имају, и тако престане трпљење физичког
злостављања, део државе појачава методе присиле и злостављања.
Шта уводи?
Поштоване колеге, држава Србија, Министарство просвете, уводи психичко
злостављање над нама наставницима.
У петак, 4.2. Министар просвете доставља школама налог у коме тражи да
школе попуне табеле са свим детаљаним подацима о наставницима који су
учесници штрајка. Министар просвете тражи да школе за сваки дан штрајка
уписују имена, презимена наставника, њихово радно место, врсту радног
односа, степен стручне спреме, укупан коефицијент са подацима и минулим
радом, проценат радног времена и ознаку да ли је тај запослени у законитом
штрајку или у потпуној обустави.
Директори табеле треба да достављају сваког дана до 10 сати, осим у дан
када нема штрајка.
Разлог којим Министарство просвете оправдава захтев за слање табела је
прикупљање података за обрачун и исплату зарада.
Наравно да је то нетачан и неистинит разлог!
Све податке за обрачун и исплату зараде школе деценијама достављају сваког
септембра министарству просвете (тзв. „ЦЕНУС“) и на основу тога
држава/МП признаје школи број извршилаца за сваку школску годину. Сви ти
подаци се налазе и у Министрству финансија, јер је просвета једини сегмент
државе чије су плате под директном контролом буџета. На основу признатог
ЦЕНУС-а сваког месеца рачуноводство школе врши обрачун плата и доставља
министарству финансија – трезору урађен обрачун на основу кога се уколико је
тачно урађен исплаћују зараде. Министарство просвете не врши и никада није
вршило месечне или дневне обрачуне зарада, Уколико дође до измена обрачуна,
пколама се доставља циркуларно писмо са усвојеним актом, прописом или
закључком Владе о измени обрачуна плате. И тек онда, на основу правног акта,
школе врше појединачне обрачуне.
Поштоване колеге, Министар просвете потписује документ и табелу којим
активно, јавно, прописује злостављање хиљаде просветних радника Србије.

Уместо одлуке или дописа о начину и методама обрачуна зараде у данима
штрајка, Министар тражи да се штрајкачи пописују. Да ли ће пописани
штрајкачи добити жуте траке или црвене руже, ствар је избора методе
психичког злостављања, тј застрашивања које спроводи Министар просвете.
Министар је сигуран да ће сваки наш колега који с муком прехрањује своју
породицу бити оправдано застрашен прикупљањем спискова, губитком и те
милостиње коју зову зарада. Уз методу психичког злостављања Министар
просвете приказује помпезно старе ТВ снимке са преговора, и даје
полуинформације о преговорима са синдикатима и тако ствара забуну да су
преговори успешно окончани. Довољно је да у ова два дана викенда унесе забуну
међу нас, како бисмо у понедељак ту и тамо прекинули штрајк и на тај начин
довођењем у заблуду, до среде би било све окончано, а он би могао да саопшти
јавности да је још једна реформа успешно завршена. Реформа умова!
Закон каже да је : „Злостављање, свако активно или пасивно понашање према
запосленом или групи запослених код послодаваца које се понавља, а које за циљ
има или предсатвља повреду достојанства, угледа. Личног и професионалног
интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара
непријатељско, понижавајуће, или увредљиво окружење, погоршава услове рада
или доводи то тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену
иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други
уговор...“
Да ли су Протоколи, Националне стратегије о спречавању насиља у школама
само књига рецепата за држање најелитније области државе у стању
потчињености, празног ума, орвеловског понашања, депресивног расположења,
губитка, сопственог идентитета, воље и снаге за променом? Јер док читамо
њихове протоколе, држава понављача протоколарно уз подршку својих
сателита на челу појединих синдиката, спроводи насиље над најобразованијим
делом српске популације.
Да ли врх државе својим понашањем даје место просвети на коме она треба да
буде темељ државе коју воде насилници? Да ли је наш задатак да трпећи
насиље од стране државе, по одобреном моделу образујемо насилнике који ће
након завршетка образовања постати насилници у браку, породици, радном
месту ...
Министре Обрадовићу, просветни радници знају да је обнављање услов
стицања знања. Да ли и Ви сталним обнављањем насиља којима смо били
изложени од стране Ваших идеолога 1991. ....и других година желите да
утемељите у свести младих нараштаја да и даље требају да раде на томе да
Србија настави да буде земља насилника, харамбаша, друмских разбојника, а
не земља образованих, васпитаних и културних радника, интелектуалаца,
предузетника.
Модел понашања који нам нудите у овом штрајку је модел који смо ми
просветни радници мислили да се налази на сметлишту историје, али ви га као
половни модел враћате Србији. То нећемо дозволити, јер иако нас злостављате
на радном месту, свест, памћење и разум нам не можете одузети.
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