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ТРИ НЕДЕЉЕ ШТРАЈКА
Улазимо у четврту недељу штрајка са осећањем да је све ово скривена
камера или да ћемо се пробудити из ружног сна. Биланс овог штрајка изгледа
овако:
• Прве недеље штрајка трећина школа у тоталној обустави, већина у
законском штрајку. Министар обећава да ће поштовати закон и дати
јубиларне награде и отпремнине. Министарка финансија сузних очију
оптужује нас да смо преторијанска гарда и пред тв-камерама обећава
четири милијарде. Након два дана наш министар негира да је она то
рекла. Сазнајемо да постоји владина Агенција за мирење министра и
синдиката чији запослени примају месечно 120.000,00 динара . Наш
председник добија отворено писмо од ФБОШ, којим се тражи увођење
платних разреда, јер смо још 2001. подржали понуду тадашње владе о
платним разредима (тада су нас остали синдикати бојкотовали).
• Друге недеље штрајка министар објављује да је држава победила
просветне раднике и да се од понедељка нормално одвија настава, јер је
он са два синдиката потписао протокол у којем се свима запосленима у
јавним службама и пензионерима обећава да неће добити ништа. Један
Владин синдикалац без стида повлачи потпис са протокола на захтев
чланства, а други је поносан на свој успех. Већина школа се враћа на
законски штрајк, а трећина ради нормално (при чему се не каже да у
Србији има преко 500 школа које имају укупно 3000 ученика). Полиција и
здравство најављују штрајк и руше потпис протокола тако што први
добијају 30% (да им не буде жао aко буду морали да нас бију), а други
13,5% (да нас лече, јер власт мисли да смо психијатријски случајеви).
Наш председник прима дијаспору и не стиже да одговори на писмо.
• Треће недеље штрајка, уместо да буде смењен министар коме је преко
1000 школа у штрајку, сменише министра који је рекао да влада не ради
добро свој посао. Веровали или не, ММФ је разговарао са синдикатима
(ово је јединствен случај у свету), а они су од ММФ тражили реформе и
рационализацију у просвети (такође, јединствен случај у свету). Сазнали
смо и да нашу идеју о платним разредима сада прихватају и они
синдикати који су нас пре десет година избацили са преговора због ње (о
томе имамо писану документацију). Министар је изјавио да је
најважније да се надокнаде изгубљени наставни дани ( то није било
важно када су у питању били лажни грип и вакцине) и да он о платама
више неће да разговара, а ми можемо штрајковати до јуна. Председник
и даље не стиже да нам каже да ли смо ми део ове државе или неко кога
држава треба да победи.
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