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Саопштење СРПС
Руководство УСПРС је прекршило договор и изиграло друге синдикате
просвете, у циљу самопромоције.

Штрајк УСПРС је исхитрен и контрапродуктиван. Уместо договореног
заједничког наступа свих синдиката, јединства и снаге, 1. септембра имаћемо
мучење ученика и наставника у јако малом броју школа. Поред тога, штрајк
упозорења не може трајати цео дан, јер то закон не предвиђа, па је овај штрајк
и незаконит.
У среду, 20. Августа, 2014. године, одржана је заједничка седница представника четири
репрезентативна синдиката просвете. Домаћини су били колеге из Уније синдиката
просветних радника Србије (УСПРС), а гости су били представници Синдиката
образовања Србије (СОС), Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) и Гранског
синдиката просветних радника Србије Независност (ГСПРС Независност). Повод за
седницу је био штрајк Уније СПРС, заказан за 1. септембар.
УСПРС прекршила заједнички договор
Четири синдиката већ месецима имају сарадњу, формирали су заједнички штрајкачки
одбор и већ донели одлуку о заједничком штрајку за 19. мај. Тај штрајк је отказан због
поплава, али је договор остао, тако да су се синдикати 25. јуна договорили да 1.
септембра организују штрајк упозорења. О модалитетима је требало да се договоре 13.
августа.
Међутим, Унија СПРС је 11. августа објавила своју самосталну одлуку о штрајку за 1.
септембар, не чекајући даљи договор са другим синдикатима. Тако су претходни напори
усмерени на јединство поништени и заједнички штрајкачки одбор је стављен ван снаге.
СОС, СРПС и Независност су на седници изнели свој заједнички став да 1. септембар
није добар датум за штрајк упозорења и да је много продуктивније затражити пријем у
Министарству просвете и у Министарству државне управе и локалне самоуправе, па
затим, уколико не буде резултата, приступити добро припремљеном и организованом
штрајку. Замерили су УСПРС на самосталном иступању, иако је договор био да сви
синдикати наступе јединствено и предложили да УСПРС откаже своју самосталну акцију.

Најважније је јединство свих синдиката просвете
Представници УСПРС су били искључиви и остали при својој одлуци, тако да је пропала
прилика да синдикати просвете овога пута буду јединствени. Ипак, сви синдикати су
послали заједнички допис Министарству просвете и Министарству државне управе и
локалне самоуправе, захтевајући хитан пријем.
22. авг. 14.
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