Związek Syndykalistów Polski ostro protestuje przeciwko
zaplanowanym cięciom w edukacji.
Na poziomie ogólnopolskim, w ciągu ostatnich paru lat doszło
do zamknięcia setek szkół, zwolnienia kilkudziesięciu tysięcy
nauczycieli, oraz pogorszenia warunków pracy wielu kategorii
pracowników szkół, domów kultury, ognisk młodzieżowych,
itd.
Nie myślmy, że to jest problem, który dotyczy tylko Warszawy i
że jedyną winną jest Prezydent stolicy. Jest to problem, który
wynika z neoliberalnego myślenia, które traktuje wszystko na
zasadach komercyjnych i szuka oszczędności we wszystkich
dziedzinach, które nie przynoszą „zysków” sektorowi
prywatnemu. Dlatego w wielu krajach świata odbywają się
obecnie drastyczne cięcia w edukacji, a koszty przenoszone są
na studentów i rodziców, którzy płacą podwójnie, bo najpierw jeszcze w podatkach, których coraz
mniejsza część jest przeznaczana na edukację i podstawowe usługi, takie jak szpitale. Dlatego ZSP
organizuje także protest na poziomie międzynarodowym przeciwko cięciom i pogarszaniu warunków
pracy dla wszystkich kategorii pracowników edukacji.
Domagamy się zwiększenia inwestycji w edukację, poprawy warunków pracy najgorzej
opłacanych pracowników edukacji, oraz wprowadzenia cięć, ale tylko w rządzie! Nie możemy też
zapominać o pracownikach edukacji, którzy są zmuszani do dłuższych godzin pracy, tak jak
pracownicy domów kultury, którzy utracili status pracowników instytucji edukacyjnych, czy
logopedów, którzy muszą pracować o wiele dłużej, czy różnych nauczycieli, którzy będą mieli
wydłużony czas pracy. To wszystko oznacza większy stres i niższy poziom edukacji dla uczniów.
Sprzeciwiamy się traktowaniu edukacji jako fabryki, gdzie liczy się tylko „wydajność” i „taniość”
danego pracownika. Edukacja powinna być sferą, w której człowiek liczy się przede wszystkim, a
inwestycje są przede wszystkim inwestycjami w ludzi.
Aby była możliwa obrona przed logiką neoliberalnej polityki i by było możliwe działania w obronie
edukacji i pracowników edukacji, Związek Syndykalistów Polski uważa, że:
 należy budować mocne koalicje pomiędzy pracownikami edukacji, uczniami, studentami i
rodzicami oraz innymi kategoriami pracowników i organizacji walczących przeciw skutkom
neoliberalnej polityki
 wszystkie kategorie pracowników edukacji powinny się zorganizować, szczególnie ci, którzy
obecnie cierpią z powodu prekaryjnych warunków pracy (pracują na umowach śmieciowych, w
sektorze prywatnym, itd.)
 pracownicy edukacji powinni sobie uświadomić, że największe związki w edukacji hamują
protesty i są bardziej zainteresowane utrzymaniu status quo i swoich posad. Zdecydowanie za
mało zrobili by przeciwstawić się rzezi w edukacji. Pozwalają na cięcia etatów, akceptują obniżki
premii i pogarszające się warunki pracy, zupełnie bez walki. Dlatego jesteśmy przekonani, że tylko
zaostrzenie protestu przeciw tej sytuacji może pomóc.
 nasza walka musi być prowadzona na skalę ogólnopolską i
ogólnoświatową
Działaj z nami!
Związek Pracowników Edukacji,
ZSP, Warszawa
Kontakt: info@zsp.net.pl

