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Дисић и Благојевић поново штрајкују глађу  

 
 
 

Форум београдских гимназије информише просветну јавност да ће 
Живадин Дисић и Петар Благојевић 13. маја 2017. године по други пут 
ступити у штрајк глађу испред зграде Владе Републике Србије. 

 
Форум београдских гимназија је донео одлуку да подржи овај очајнички 

потез својих колега из Крагујевца и Ниша и да затражи од министра просвете 
хитан пријем и решење њихове агоније. 

 
Прошло је нешто мање од годину дана од како је господин Младен 

Шарчевић изабран за новог министра просвете. Од почетка мандата, нови 
министар обавештавао је јавност о реформама и променама које жели да уведе у 
просветни систем, а у циљу унапређења образовно васпитног рада. Резимирајући 
досадашњи рад министра лако можемо закључити да по ко зна који пут од 
обећања о бољој будућности за просвету неће бити ништа, а уместо бољитка 
министрових непуних 12 месеци рада обележило је скоро једнак број скандала и 
то од најаве да ће родитељи оцењивати наставнике, преко униформи и девојчица 
ракуна, измена Закона о основама система образовања и васпитања у циљу што 
веће централизације власти до сексуалног васпитања и скандалозног упитника за 
запослене у гимназијама.  

 
Све ово је било зачињено штрајковима због неправедно одузетих лиценци и 

укидања основних грађанских права колегама Милојевићу, Дисићу и Благојевићу. 
У оваквим околностима недостаје још само да неко од запослених у просвети 
изгуби живот у безуспешној борби за остваривање права на решавање основних 
егзистенцијалних питања, а с обзиром на развој ситуације око колега Живадина 
Дисића и Петра Благојевића, плашимо се да нисмо далеко од тог дана. 

 
Ни три месеца пошто јe министар преварио јавност и наизглед решио 

проблем колега, које су четири дана штрајковале глађу, Живадин Дисић и Петар 
Благојевић не могу да остваре Уставом загарантовано право на рад. Након три 
месеца ишчекивања и безуспешних покушаја да ступе у контакт са министром 
просвете, што сами, што уз помоћ Форума БГ, свима је јасно да је господин 
Шарчевић слагао штрајкаче и обмануо целокупну јавност Србије како би на 
перфидан начин прекинуо штрајк и смањио незадовољство просветне јавности.  

 
Подсећања ради, после четири дана штрајка глађу, пошто је колеги Дисићу 

позлило а хитна помоћ интервенисала, министар је одлучио да изда решење о 
привременом враћању лиценци колегама у штрајку и, таман када су сви 
помислили да је, након вишегодишње агоније и још једне бруке коју је доживела 
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просвета проблем решен, десило се управо супротно: Живадин Дисић и Петар 
Благојевић су и даље неправедно на улици, без средстава за живот. Да ствар 
буде гора, директори одговорни за случајеве Дисића и Благојевића су, уместо да 
буду санкционисани, награђени новим мандатима.  

 
Због свега наведеног, Форум београдских гимназија ће подржати штрајк 

Живадина Дисића и Петра Благојевића и у томе ће му се придружити 
организовањем протестних скупова и другим видовима синдикалне борбе. Осим 
тога, Форум ће колегама пружити правну подршку због кршења основних људских 
права. 
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