
 
 
 
 
 
 
 

САОПШТЕЊЕ  
 
       Независни синдикат просветних радника Војводине, као оснивач Синдиката радника у просвети 
Србије, одувек се залагао за синдикалну сарадњу око свих стратешких циљева. Неприродна је 
ситуација у којој одвојено наступамо (попут претходног штрајка), а заступамо наше колеге који 
имају заједничке проблеме. Тај наш став је стратешки и одувек смо га се принципијелно држали. На 
жалост, често смо били у мањини, превасходно опструисани од оних којима су јединства сада пуна 
уста. Међутим, као одговорни људи, као организација, немамо право да због претходних дешавања 
одбијемо да се прикључимо најављеним акцијама. Ипак, очекујемо одговоре на нека конкретна 
питања.  
        Пре неколико дана прочитали смо иницијативу коју је покренула УНИЈА и још неколико мањих 
организација. План о протесту 28. септембра је за нас прихватљив, али прихватљив само као полазна 
основа за даље договоре. Како наше пропадање није дневног већ системског карактера, тако и ми 
морамо имати јасан план и договор око системског одговора. Коначно се показало тачним оно што 
говоримо и пишемо претходне две године. Нико није способан да се сам успешно бори са свим 
проблемима који су нас снашли. Ако су то сви схватили, онда је то помак у добром правцу, уколико 
је то одлука дневног карактера и уколико се 29.9. враћамо на старо, онда ништа нисмо научили, а они 
који то не разумеју не смеју више да се баве овим послом. Не због нашег става, већ због коначне 
пропасти образовања и социјалне беде у којој се већ давимо. Закон о запосленима у јавним службама 
је ПОСЛЕДИЦА, а не узрок проблема. Систем јасно показује намеру да тихом променом Закона о 
раду од свих нас начини јефтину радну снагу потребну неолибералним олигархијама, како страним 
тако и домаћим. Да би се против тога борили није довољно устати један дан. Морамо стајати док год 
је потребно.    
         Независни синдикат просветних радника Војводине је одавно препознао моменат и чини све да 
до ваљаног одговора дође. У претходних неколико месеци, заједно са нашим пријатељима и 
саборцима из Војног и Полицијског синдиката Србије учествовали смо у неколико протеста. 
Последњи, када су поред нас, улицама БГ заједно шетали и студенти, грађани... када нас је било 
преко 80 хиљада, јасно указује да снага постоји, али се мора објединити и каналисати. Кроз ту 
призму гледамо и на иницијативу за протест 28. септембра. Том позиву ћемо се радо одазвати, али да 
би били сигурни да то није само потреба да се нешто као покушава, ЈАСНО И НЕДВОСМИСЛЕНО 
ОЧЕКУЈЕМО од синдиката који су нас позвали на протест 28.9. да се одреде и према наредним 
акцијама које су извесне већ за месец дана. Уколико одговор буде позитиван и једини разуман, 
уколико се јавно изјасне да ће организовано узети учешће у наредним протестима свих синдиката и 
грађанских удружења, ми ћемо са своје стране учинити све да се и 28.9. заједно са нама појаве и 
друге организације и синдикати, сви они са којима НСПРВ гради сарадњу већ месецима. 
       Јединство нам је потребније него икада пре и немамо више права ни на какве поделе. У 
супротном, добићемо управо оно што и заслужујемо! Ово је преломни моменат када треба да 
покажемо да ли смо слободни људи или уплашени робови! 
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