Ljubljana, 15. 1. 2018

Vabilo na skupno novinarsko konferenco Visokošolskega Sindikata Slovenije (VSS) PERGAM, Sindikata kulture in narave Slovenije (GLOSA) - ZSSS in Sindikata delavcev v
vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti (VIR) - ZSSS

16. 1. 2018, 13:30
Dom sindikatov, Dalmatinova 4, soba 16, 1. nadstropje
Spoštovani, vabimo vas na skupno novinarsko konferenco Sindikatov VSS, GLOSA in VIR,
na kateri bomo spregovorili o odnosu Vlade RS do področij vzgoje in izobraževanja,
kulture in narave.
Izpostavili bomo mačehovski odnos, ki ga vlada skozi pogajanja z reprezentativnimi
sindikati, ki pokrivajo te dejavnosti, izkazuje delavcem v dejavnostih vzgoje in
izobraževanja, kulture in narave ter s tem tudi slovenski družbi. Neresno je namreč
vladno poudarjanje, ki smo mu priča le ob pomembnih praznikih, da sta kultura in
šolstvo pomembna stebra slovenske družbe, v isti sapi pa ta ista vlada lomi pravice
delavcev, ki kulturo in šolstvo soustvarjajo, in z podcenjujočim financiranjem ogroža tudi
same dejavnosti.
Na tak odnos ne pristajamo, zato zahtevamo, da Vlada RS nemudoma pristopi k celostni
odpravi anomalij, pravično uredi razmerja v javnem sektorju, zagotovi sredstva za
primerne plače delavcem ter brezpogojno preneha varčevati na delavstvu.

Na novinarski konferenci bodo predstavljeni konkretni primeri, kjer so anomalije po
našem mnenju še posebej pereče oziroma bodo nastale, v kolikor se bo vlada (spet!)
mimo skupne pogajalske mize dogovorila za ekskluziven dvig plač zgolj nekaterim
poklicem znotraj izobraževanja, nesprejemljive in neutemeljene razlike. Vladna
preigravanja z nekaterimi poklici/cehi rušijo logična razmerja (npr. vzgojitelj in učitelj) in
ustvarjajo nove krivice, poskušajo deliti delavstvo javnega in zasebnega sektorja ter
netiti spore med sindikati.
Vladi, ki očitno postavlja v ospredje le interese elit, pri tem razdoru pomagajo tudi
(umetno ustvarjena) nesoglasja med sindikati. Na tem mestu pozivamo vse
reprezentativne sindikate, da se namesto pogromu Vlade RS, ki ji je interes delavstva na
zadnjem mestu, pridružijo legitimni skupni akciji vseh delavcev v vzgoji, šolstvu, visokem
šolstvu, kulturi, ki soustvarjajo našo družbo, ter se odrečejo pragmatizmu izločanja
pomočnic, vzgojiteljic, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter celotne skupine J.
Nespodoben se nam zdi argument, da bi višje plače vzgojiteljev obremenile starše, saj
je jasno, da vlada prek povprečnin sooblikuje javno sofinanciranje vrtcev. Prav tako je
nesprejemljiva aroganca vlade, ki za višje plače, ki po sklenitvi dogovora z zdravnikom
pripadajo univerzitetnim delavcem, sploh ni nameravala nameniti dodatnih sredstev in
je očitno nameravala te stroške preložiti na študente. Za visoko šolstvo in vrtce
zahtevamo zgolj tisto, kar je vlada prek državnega zbora vnaprej, še pred koncem
pogajanj, v proračunu namenila za osnovno in srednje šolstvo! Skupaj zahtevajmo večji
delež proračunskih sredstev za vzgojo, izobraženje in kulturo! Odpravimo vendar že
zdavnaj priznano, a nikoli sanirano anomalijo pri višjem naravovarstvenem svetovalcu!
Na novinarski konferenci bomo ponovno opozorili, da Vlada RS še naprej in še močneje
krši podpisane zaveze in dogovore, ker se ne odzove korektno na napovedano splošno
stavko javnega sektorja 24. 1. 2018. Namesto tega raje ločeno hujska sindikate ter pri
tem izpušča delavce, ki jim je za odpravo anomalij obljubila največjo odpravo plačnih
krivic (plačna skupina J, pomočnice vzgojiteljic), bili pa so deležni manj kot miloščine.
Mnogi so ostali tudi pod mejo revščine: pod to mejo je celo minimalna plača, o kateri
lahko številni le sanjajo.
Vabljeni!
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