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СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ

СРПС ОДЛАЖЕ РАДИКАЛИЗАЦИЈУ ШТРАЈКА ЗА 15. АПРИЛ
Синдикат радника у просвети Србије (СРПС) одложиће одлучивање о радикализацији
штрајка за 15. април, после ускршњих празника и мини-распуста.
Разлози леже у великој опасности да овај штрајк потпуно обезвреди школску годину. Чак и
ако буде проглашена регуларном (а министар просвете ће то сигурно учинити), она то неће
бити, јер ће ученици у школама у штрајку бити тешко оштећени и биће им угрожена њихова
основна права. Број потенцијално оштећених ученика је између 300.000 и 400.000.
Овим одлагањем, СРПС ипак највише жели да Скупштини РС и Влади РС пружи последњу
прилику да реше ову агонију, јер министар просвете то није у стању да учини. Ова
квалификација не иде само на министров рачун, јер би он то ипак решио, уколико би добио
сигнал и могућност од оних који у својим рукама држе инструменте за решење. Напротив, он
је добио супротну директиву: да примењује репресију и да медије користи у циљу хушкања
јавности на просвету, што води у агонију српске просвете. До 15. Априла се ипак све може
поправити, али касније не.

Кога интересује регуларан завршетак школске године?
СРПС се одлучио на овакав став јер изгледа да никог, изузев синдиката који су и даље у
штрајку (СРПС и УСПРС), не интересује спас српских ученика - ни министра, ни премијера,
ни синдикате чији су се шефови изашли из штрајка и сада удобно седе у фотељама
Министарства просвете и „преговарају о свему и свачему“, а за децу – баш их брига! Они су
добри са министром!!.
Тако је дошло до апсурдне ситуације у нашем образовању, да никог не интересује бржи
прекиг штрајка, изузев синдикате који су у штрајку, и који су једини којима је стало да ипак

спасу ову школску годину.
Слободан Брајковић, председник СРПС
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