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Medzinárodnej asociácie pracujúcich 
 Je ťažké vymyslieť taký nadpis alebo úvodné slová, ktoré by vystihovali, čo týmto letákom chceme povedať. Preto sme sa rozhodli povedať to, čo pociťujeme najintenzívnejšie. Ďakujeme pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom škôl, ktoré ďalej štrajkujú, ako aj súčasným a bývalým žiakom a ich rodičom, ktorí vyjadrili svoju podporu. Ich konaním sme dojatí. 
 Na začiatku štrajku sme na našej stránke vytvorili [ŠTRAJK BLOG] s cieľom podeliť sa o naše nápady, ako vyvinúť čo najväčší nátlak v aktuálnej situácii. V stredu sme v jednom z príspevkov uviedli:   

„Nateraz ostáva dodať len jedno – ak niekto ukazuje, čo znamená štrajkovať 
a vytrvať, sú to zamestnanci Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave, ktoré 
v tomto momente ešte stále zotrváva v štrajku a škola ostáva vo štvrtok zatvorená. 
Kým OZ PŠaV možno svojím štrajkom píšu dejiny, GLS ich prepisuje, a ak si 
o niekoľko mesiacov či rokov na štrajk spomenieme v pozitívnom svetle, naša prvá 
myšlienka bude určite patriť pracovníkom tohto gymnázia.“ 

 Po dvoch dňoch by sme na tomto vyjadrení zmenili len jedno – doplnili mená ďalších bratislavských škôl, ktoré v štrajku pokračujú: Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Metodova, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova a Športové gymnázium Ostredkova.  Keď sme v pondelok vyjadrili našu podporu zamestnancom v školstve na zhromaždení pred Istropolisom, leták sme uzavreli slovami:  
„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.“  Nemá význam zúfať z toho, že naše obavy sa naplnili. Už od začiatku nebol dôvod dôverovať vedeniu odborov. Centrálny štrajkový výbor mal absolútnu moc nad štrajkom, hoci jeho predstavitelia tvrdia, že štrajk neukončili a každý môže štrajkovať ďalej. Školy, ktoré k dnešnému dňu ďalej štrajkujú, túto moc neovplyvnia, svojím konaním ju však zásadne spochybnili. A urobili ešte viac. Ukázali potenciál pre sebaorganizáciu pracovníkov a spoliehanie sa výlučne na seba, nie na iných. Rozhodne nie na prostredníkov, ktorí nepodliehajú nijakej kontrole a nikomu sa skutočne nezodpovedajú. 

Štrajkujúci strácajú veľké sumy peňazí na mzdách a akokoľvek veľké odhodlanie skôr či neskôr narazí na tvrdú realitu – vyžiť z toho mála, čo majú. Každá škola, ktorá teraz prestala štrajkovať, sa môže znova zapojiť, keďže štrajk síce koordinuje (resp. ovláda) OZ PŠaV, ale reálne ho vyhlasuje (a aj ruší) každá jedna škola samostatne. Keď centrálny štrajkový výbor povie, že štrajk sa prerušuje alebo končí, je to iba odporúčanie. Školy, ktoré zotrvali v štrajku, ukázali cestu. Teraz je nutné, aby ich nasledovali ďalšie. Takýto v podstate striedavý štrajk – pár dní na jednej škole, pár dní na inej – by zvýšil tlak na predstaviteľov štátu. Okrem toho sa budúci týždeň začína nový mesiac a výpadok v rodinnom rozpočte by sa premietol až do povianočnej – januárovej výplaty. V jednom z príspevkov v rámci [ŠTRAJK BLOG]u sme sa k tejto forme štrajku vyjadrili takto:  
„Výhodou tejto taktiky je, že sa efektívne ochromí výučba, ale zároveň učitelia prídu 
o menej peňazí, takže vydržia štrajkovať dlhšie. Ale na pracovisku musí byť vysoká 
schopnosť zorganizovať sa a vzájomné pochopenie pre spoločný cieľ. Ak chceme 
využiť túto taktiku, nestačí čakať na inštrukcie z vedenia odborov. Musíme vziať 
veci do vlastných rúk. A aj na školách, kde sme to zatiaľ neskúsili, nastáva vhodná 
chvíľa ísť týmto smerom.“  Sú medzi nami bývalí aj súčasní učitelia, takže problémy v školstve poznáme. Vieme, aké býva ťažké dať dokopy kolektív, ktorý by dokázal samostatne konať. Keby sme pred pár dňami povedali zamestnancom GLS, čo ich čaká, vysmiali by sa nám a asi by neverili, že kolegovia a kolegyne medzi sebou objavia takú súdržnosť a jednotu. Nastali však okolnosti, ktoré potvrdili, že možné to je.   Sme radi, že toto dianie môžeme prežívať s vami a uvedomujeme si, akú hodnotu do budúcnosti má konanie všetkých, ktorí sa do štrajku a jeho podpory zapojili. Ešte raz - ďakujeme!  

Priama akcia 
 
Doterajšie témy [ŠTRAJK BLOG]u * Nesúhlasím s prerušením štrajku! Výzva k posielaniu protestných e-mailov vedeniu OZ PŠaV * Sabotáž centrálneho štrajkového výboru OZ PŠaV * O „nestrannom“ pohľade sociologičky... a ďalších súvislostiach * Ako vydržať štrajkovať čo najdlhšie?   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: priamaakcia@priamaakcia.sk.  

www.priamaakcia.sk 
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