PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Tko obmanjuje javnost: sindikati obrazovne vertikale ili Ministarstvo obrazovanja?
Na jučerašnjoj konferenciji za tisak gospodin Stipe Mamić u ime Ministarstva znanosti optužio je tri
sindikata obrazovanja za obmanjivanje javnosti. U svojoj kritici sindikati vertikale nisu koristili tako teške i
uvredljive riječi. Prigovorili smo Vladi tek nekorektnost i kršenje sporazuma a Šukeru izostanak političke
kompletnosti iako smo mogli urlati da su prosvjetari prevareni i obmanjeni, jer za to imamo puno razloga. Dokazuje
to i jučerašnja konferencija za tisak na kojoj je upravo Stipe Mamić obmanjivao novinare uvredljivo plitkom
argumentacijom potcjenjujući javnost.
Kakve veze s konkretnim sporom ima tvrdnja Stipe Mamića da nitko ne dobiva plaću unaprijed i da
nastavnici prvo trebaju odraditi mjesec kolovoz da bi za njega dobili plaću, i da je to po Zakonu o radu, što mi
navodno ne razumijemo. Tko to uopće spori? Spor nije u tome trebaju li ljudi dobiti plaću prije ili poslije isteka
mjeseca u kojem su posao odradili, već u tome trebaju li dobiti povišicu u kolovozu za već odrađeni mjesec srpanj.
U sporazumima sa sindikatima nikada se ne ugovara od kada ljudi trebaju raditi za svoju plaću, već od kada
trebaju primiti povišicu plaće. Tako i u ovom Sporazumu piše da povišica treba nastupiti od 1. kolovoza, a ne
piše da nastavnici trebaju početi raditi od 1. kolovoza za povišicu plaće koju će dobiti u rujnu.
Prvu ugovorenu povišicu Ministarstvo je isplatilo u siječnju ove godine, a ne u veljači, iako je tada pisalo
od 1. siječnja, kao što sada za ovu drugu povišicu piše od 1. kolovoza. Za provedbu politike prema kojoj isto načelo
u siječnju vrijedi dok u kolovozu ne vrijedi doista je potrebno obmanjivati ljude. Tko ih zapravo obmanjuje treba
pitati zaposlenike i računovođe koji su ovih dana obračunavali plaće.
Obmanjivači ne trebaju imati iluzije da su nekoga uspjeli obmanuti. Naprotiv, u vrijeme kada požari haraju
Hrvatskom Stipe Mamić i Ivan Šuker potpaljuju nove iritirajući prosvjetare bahatim i nesuvislim objašnjenjima
otvarajući put za nove sudske sporove čije troškove neće platiti Šuker i Mamić već građani.
Gospodin Mamić se čudi zašto pravimo problem oko ničega, oko tek jednog mjeseca, iako znamo da je u
kabinetu Vlade dogovorena isplata povišice u rujnu. Stipe Mamić na tom dogovoru nije bio pa to ne može tvrditi.
Da je isplata dogovorena u kolovozu zna premijer. Budući da odgoda od tek jednog mjeseca teži čak 13 milijuna
kuna za 80 tisuća ljudi, rekli bismo da je taj iznos itekako bitan prvenstveno Stipi Mamiću i Ivanu Šukeru kao
financijašima Ministarstva, odnosno Države. Kad bi to doista bilo tako nevažno riješili bi oni problem i ljudima
isplatili povišicu. Budući da je to upravo njima važno, odlučili su oštetiti prosvjetare za jedan mjesec povišice,
prekršiti Sporazum i dogovor, te neistinama braniti takvo postupanje.
U Proračunu navodno ima viška novca, hvali se ministar financija, ali za 2% ugovorene povišice
prosvjetarima nema. Država je likvidna i sve svoje dugove podmiruje, stalno ističe Šuker, ali dug iz sporazuma s
prosvjetarima nije u stanju podmiriti u dogovoreno vrijeme. U vrijeme prije štrajka nisu pristajali na povišicu jer
navodno prema Šukeru nije bilo novaca (da bi onda premijer ustvrdio da je novaca uvijek bilo). Sada tvrde da ima
novaca ali proizlazi da eto sada jednostavno ne daju.
Još uvijek se nadamo očitovanju premijera.
U Zagrebu, 3. kolovoza 2007.
Za Vertikalu obrazovnih sindikata
Vilim Ribić

