„Правда спава“

Милорад Антић започиње протест јединственим ставом ФССШ да свакоме у невољи
треба помоћи, и чита мисли Меше Селимовића:
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Говор председника ФССШ Милорада Антића на данашњем протесту: Да ли је
Бурмутски троугао - директор, Министарство, просветна инспекција - место где се људи
утапају и нестају. Очигледно јесте. Већина која добије отказ је у праву. Сетимо се Вељка
Чобанског, који је добио 38.000 евра као надокнаду што је противзаконито отпуштен са
посла. А таквих примера, као што је Вељко, има широм Србије. Можемо слободно рећи
да због накнада које Министарство плаћа у оваквим случајевима, можемо да изградимо
школу са свом опремом и кабинетима. Поставља се питање зашто се овакве ствари раде
и зашто дозвољавамо себи такве ситуације. Да ли су то хирови свемоћних и дуговечних
директора школа, који су умислили да су они власници школа и да им нико ништа не
може, да су они створили школе и да су значајан елемент школског система. Или је
просветна инспекција толико трома или заборавна или не види баш најбоље или су
случајно заборавили позитивне законске прописе Републике Србије. А Министарство
сигурно због великих обавеза, не жели и не може да се бави свим питањима
појединачних школа. Сваки незаконити отказ је највећи стрес и удар на углед, част и
поштење просветног радника. Поред овог, самовоља директора школа и незаконито
отпуштање могу бити узрок озбиљних болести код просветних радника који су
претрпели такву тортуру. Дијабетес, висок крвни притисак, депресија, само су неке од
болести које су дијагностификоване нашим колегама које су остале без посла
самовољом директора. Постављамо питање да ли неко при додели отказа овим људима
размишља уопште о човеку као људском бићу или им је све то страно. Зато кажемо
мењајте дуговечне директоре, мењајте инспекторе и будите хумани и солидарни према
људима јер се просветни радници увек залажу за истину, правду и човекољубље.
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ИНФО ФССШ
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