20 година ФССШ

Пре 20 година основана је синдикална организација Форум средњих стручних школа.
Време у које је Форум настао обележиле су демонстрације, штрајкови, протести и
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непристајања на духовну и материјалну беду.
Просветни радници су још тада исказали неповерење према Савезу самосталних
синдиката који је у то време важио за државни синдикат. Чести штрајкови запослених у
образовању по зими, киши, снегу, како би се заштитило достојанство наставника, нису
наилазили на разумевање ни Министарства, ни Самосталног синдиката. Остављени на
цедилу, обесправљени, осиромашени али и погаженог достојанства, група запослених у
неколико средњих стручних школа доноси одлуку да оснује нови синдикат.
Представници Електротехничке школе „Никола Теслаˮ, Техничке школе „Петар
Драпшинˮ, Медицинске школе „Београдˮ и Геолошко-ходрометеоролошке школе
„Милутин Миланковићˮ организовали су 28. фебруара 1997. године Иницијативни
састанак за оснивање новог гранског синдиката запослених у средњем стручном
образовању. Оснивачка скупштина овако конципираног синдиката средњих стручних
школа одржана је 24. априла 1997. године у Београду у сали СО Стари град.
Представници помеутих школа су на прави начин артикулисали правце и методе
организоване синдикалне борбе. Током година Форум је у одбрани права запослених у
образовању развио препознатљив стил. Успели смо да кроз све електронске и штампане
медије постигнемо велику видљивост и постанемо најбољи заступници права радника.
Услуге које пружамо запосленим, правна помоћ и све друге синдикалне активности,
препознао је велики број наставника, због чега је наш синдикат и опстао све ове године,
и због чега је међу најбољима када је синдикално организовање у питању.
Форум је посебно препознатљив по организовању бројних протеста и перформанса.
Маја 2013. године организовали смо Конференцију под ведрим небом „Одељења се не
бришу гумицомˮ.
Првог децембра 2014. године одржан је перформанс „Пробуди се, министреˮ, а 22.
децембра протест „Образовање градимо сутраˮ.
27. јануара 2015. Форум је организовао Светосавску академију под ведрим небом,
17. марта 2015. „Рушење просвете, Србија без будућности”,
Перформанс „Крадете нас, а ми ћутимоˮ организован је 27. Јуна 2016. године,
29. јуна 2017. године организован је преформанс „Министар је у праву, извините што
постојимоˮ,
29. август 2018. „Шарчевићу, мамац, окачи о прамацˮ Бистро министре! Само бистро!!! Н
аставићемо и даље у истом маниру, и брже, и јаче, и боље!
Говор Милорада Антића председника ФССШ
ИНФО ФССШ
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