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СВЕТОСАВСКИ ПРОГЛАС 
Уније синдиката просветних радника Србије 

 

 Читава прва деценија 21. века Вама и нама прошла је у слушању лажних обећања!  

Обећали су нам: поштену приватизацију, повратак неопрaвдано одузете имовине, велике 

стране инвестиције, снажан динар, друштвену једнакост, смењивост елита, максималну 

запосленост, Европу.  

А шта смо добили?: Беду и јад; пад наталитета; 30 хиљада више умрлих него рођених;  у 

Србији сваке године 100 хиљада деце на ивици глади; невиђену незапосленост; пљачку уместо 

приватизације; сталан пад вредности динара; даљи одлив мозгова из наше земље.  Само је 

њима, без обзира на страначке боје, све боље: неки су некад спавали на каучима својих теткица, 

а сад имају милионе евра на приватним рачунима.  

Штрајк УСПРС  је борба за будућност ваше и наше деце, јер ако униште образовни систем, 

онда никакве будућности неће бити. Сви, сада и овде, морамо рећи „ДОСТА!“ хаосу и 

неодговорности, који већ годинама  метастазирају, од вртића до универзитета. 

- Ако не желите да, због небриге власти, будемо један од најнеобразованијих народа у 

Европи (са свега 7% високообразованих),  

- Ако тражите да Србија под хитно добије озбиљну стратегију образовања,  

- Ако сматрате да је крајње време да властодршци образовање престану да сматрају 

потрошњом, а да оно постане инвестиција у будућности, 

- Ако хоћете да просвету више не воде неспособни и равнодушни политичари, него 

доказани стручњаци – практичари,  

- Ако вам је јасно да је у школе уведена инклузија (пријем деце са посебним потребама), а 

да за то нису припремљени ни школе, ни просветари, ни родитељи (што ће водити даљем 

урушавању школског система, а децу са посебним потребама излагати многим и 

непотребним искушењима), 

- Ако вам је мука од преоптерећености ваше деце (што је последица смањења броја часова 

неопходних наука, а повећања броја безпотребних предмета), 

- Ако схватате да су плате просветних радника најниже у Европи, да више не покривају 

трошкове ни потрошачке корпе (а камоли сталног стручног усавршавања) и ако поимате 

да то значи коначни слом вредности ( па ће вашој деци, уместо образованих и часних 

људи, узор ускоро бити нарко – дилери, јер су они богати и срећни, док су њихови 

учитељи само „лузери“), 

- Ако сте уочили да и даље нема социјалног програма за решавање вишка запослених у 

образовању,  

- Ако вам је на срцу обнова и изградња школских објеката, који су у овом тренутку међу 

најгорима у Европи, 

- Ако схватате да имамо нерационалну школску мрежу , где у 543 школе иде само 1500 

ђака, а у једну преко 2000, 

- Ако видите да се у школу и даље запошљавају непотребни кадрови, по политичкој 

линији, 

- Ако сте свесни да имамо најгори Закон о основама система образовања и васпитања , 

који је срамота за правну струку и понижење за просвету, јер беспотребно гуши школску 

дисциплину, ставља просветаре под надзор чак 11 институција (као да смо хулигани!) , 

укида утицај Наставничког већа на процес одлучивања у школи, фаворизује лоше, а 

обесхрабрује добре ђаке, 
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- Ако бисте волели да се у Србији за образовање издваја бар 10-20 пута више, као што је 

то у Европи и да се образовање заиста реформише у складу са највишим светским 

стандардима ( а УСПРС је Министарству просвете понудила Програм за стабилан 

образовни систем, који Министарство није прихватило) 

 

ОНДА НАС ПОДРЖАВАТЕ У ПРАВЕДНОЈ БОРБИ  ЗА СРПСКУ ПРОСВЕТУ! 

 

Ми, просветни радници УСПРС, решили смо да, у име будућности свих, а пре свега 

наших ученика, штрајком кажемо: ДОСТА! 

Ово, по ко зна који пут, није пуки штрајк за плате, него за спасавање последњих остатака 

српске просвете и оно мало достојанства које баштинимо као наследници великана нашег 

школства, од Светог Саве до данас. 

„Бити спреман – то је све“, рече Хамлет. Ми смо спремни. А Ви? 

 

 

 

 

У Београду, 25.01.2011.  Информативна служба       

 

                                                                                                              УСПРС  

 

 

 

 

 

  


