Štrajk profesora?

Slijedeći tjedan imaš ispit? Možda i ne!
Skupština Sindikata visokog obrazovanja i znanosti "Akademska solidarnost" je u
utorak, 21. lipnja 2011. - istoga dana kad je Vlada RH uputila u saborsku proceduru
prijedloge zakona o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i sveučilištu - donijela
odluku o pokretanju procedure za stupanje u štrajk akademskih radnika.

Tijekom štrajka neće se održavati ispiti, a obustavit će se i izvršavanje ostalih radnih obveza
znanstvenika i sveučilišnih radnika sukladno Zakonu o radu i ostalim pravnim propisima RH. Uz
to će se organizirati i drugi oblici prosvjeda i otpora nametanju paketa zakonskih prijedloga.

U sljedećih nekoliko dana koordinirat će se aktivnosti članova Sindikata "Akademska
solidarnost"
u
Zagrebu, Splitu, Puli, Zadru i Rijeci, a početkom sljedećeg tjedna javnost će biti obavještena o
daljnjem tijeku štrajka.

Fakulteti i Sindikat već duže vrijeme upozoravaju da minista Radovan Fuchs i MZOŠ
manipuliraju javnost i uvode nove zakone usprkos protivljenju vrlo velikog dijela
akademske zajednice:

"Može li se vjerovati tvrdnji Ministarstva da se uvodi besplatno obrazovanje? Naravno da ne
može. Vjerovati toj tvrdnji značilo bi vjerovati Ministarstvu koje ni dosad nije redovito ispunjavalo
svoje obaveze prema sveučilištima, Ministarstvu koje daje krivotvorene popise institucija koje su
podržale zakonske prijedloge, Ministarstvu koje obmanjuje javnost (dez)informacijom da EU
traži od Republike Hrvatske nove (i baš takve) zakone u ovom području ili ih barem snažno
podržava, Ministarstvu koje akademskoj zajednici nameće zakone usprkos njezinu dugotrajnom
i snažnom otporu, te istovremeno naručuje medijsku hajku protiv akademske zajednice.
Ministarstvu se ne može vjerovati ne samo zbog svega toga nego i zato što, kako pokazuje
pomnije čitanje nacrta prijedloga zakona, u slučaju upisnina ono još jednom izvrće činjenice.
Novi zakoni ne uvode besplatno obrazovanje."
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Cijelu izjavu za javnost Inicijative "Akademska solidarnost" i Sindikata "Akademska
solidarnost"
, koja je
posvećena problematici besplatnog obrazovanja možete "skinuti"
sa njihove web stranice.

A što s ispitima slijedeći tjedan? Svakako pratite stranice svojeg fakulteta i Akademske
solidarnosti
.
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