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Podporujeme pracovníkov v školstve
26. november 2012 * Vydala Priama akcia – slovenská sekcia
Medzinárodnej asociácie pracujúcich
Priama akcia opätovne vyjadruje solidaritu pedagogickým aj
nepedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam v školstve,
odborárom z rozličných odborových zväzov aj neodborárom, ktorí
sa od pondelka 26.11. zapoja do časovo neobmedzeného štrajku
iniciovaného Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku (OZPŠaV).

dôležitý (príkladom z posledného obdobia môžu byť lekári či vodiči
MHD). Ako hovorí naša členka pracujúca ako učiteľka: „V takej chvíli si
uvedomujem, že bez našej práce by spoločnosť nemohla fungovať, že
bezo mňa a kolegov by to nešlo. Práve preto, že naša práca je dôležitá,
dokážeme vyvinúť tlak. A nejde len o nás učiteľov, ale o všetkých
pracujúcich ľudí. Takže keď bude štrajkovať hocikto iný a obmedzí nás
alebo naše rodiny, zaslúži si naše pochopenie a podporu, a nie kritiku.“
Ak zvíťazíme my, dodá to odvahu aj ďalším pracujúcim. My si to možno
až tak dobre neuvedomujeme, ale politici áno.
Dnes máme možnosť štrajkovať vo veľkom počte a vyvinúť väčší tlak ako
naposledy. Ostáva už iba nedovoliť, aby za nás rozhodlo vedenie odborov
a vydržať čo najdlhšie – kým nedosiahneme naše požiadavky. Nech je
tento štrajk iba začiatok, lebo v školstve je ešte veľa problémov, ktoré
treba riešiť a ktoré si budú vyžadovať, aby sme boli lepšie organizovaní
a jednotní.
Priama akcia

Sme veľmi radi, že došlo k vyhláseniu časovo neobmedzeného štrajku,
a myslíme si, že za tým stoja hlavne podnety od radových členov, ktorí
opakovane vyjadrovali ochotu a odhodlanie vstúpiť do dlhšieho štrajku.
Odbory síce nezvolili najlepšiu stratégiu – časovo neobmedzený štrajk sa
koná viac ako dva mesiace po jednodňovom výstražnom štrajku, čo na
niektorých pracoviskách spôsobovalo demoralizáciu. No napriek tomu sa
na väčšine škôl štrajkuje a mnohé ostanú zatvorené.
Objavili sa aj tvrdenia, že časovo neobmedzený štrajk bude v skutočnosti
iba dvoj- či trojdňovým štrajkom, pričom vyjadrenia vedenia OZPŠaV
vôbec nepomohli zabrániť šíreniu zmätku a neistoty medzi pracovníkmi
v školstve. Naopak, zmenšili potenciál vyvinúť tlak na vládu
a ministerstvá, ktoré si môžu pohodlne povedať, že stačí počkať, kým sa
štrajkujúci neunavia a finančne nevyčerpajú, a opäť nenastúpia do práce.
A práve to nesmieme dovoliť – musíme vydržať dlhšie ako oni!
Okrem času uplynutého od jednodňového štrajku, kedy sa z pohľadu
pracovníkov zapojených do každodenného života v škole vlastne nič
nedialo, pôsobia demoralizujúco aj negatívne reakcie. Vždy sa nájdu
ľudia, ktorí povedia, že štrajkovať je zlé (v prípade školstva napríklad
preto, lebo nemajú kam „dať“ deti), ale musíme si uvedomiť, že takéto
reči sa objavujú vždy, keď protestuje niekto, kto je pre spoločnosť

Tento leták pripravila Priama akcia (PA), organizácia, ktorá sa sústreďuje na riešenie
problémov na pracovisku a v bydlisku, a na organizovanie solidárnych akcií za práva
a požiadavky pracujúcich u nás aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej
asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny pracujúcich
zo 16 krajín sveta.
Na webstránke www.priamaakcia.sk informujeme o skúsenostiach z bojov u nás aj vo
svete a o možnostiach zapojenia sa do konkrétnych aktivít.
Kontakt: Priama akcia; PO Box 16; 840 08 Bratislava 48.
Telefón (SMS alebo odkaz v hlasovej schránke): 00420 774 333 259 (platby ako pri
volaní do Českej republiky).
E-mail: priamaakcia@priamaakcia.sk
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