Ustavimo diktaturo vodstev v
javnih zavodih – podpora
Cvetki Hojnik
V Centru za družbeno raziskovanje (CEDRA) pozivamo delavke in
delavce Srednje oblikovne šole Maribor naj se postavijo za
svoje dostojanstvo in se zoperstavijo ravnanju ravnateljice
Nadje Jager Popović, ki izvaja
drastične ukrepe proti
zaposlenim na šoli. Na seznamu za odpuščanje se znajde vsak,
ki se z ravnateljico ne strinja ali noče ponižno izvajati
samovoljnih usmeritev vodstva. V zadnjih šestih mesecih sta
bila odpuščena kar dva delavca – tudi sindikalni zaupnik Dejan
Paska, ki je glasno nasprotoval diktaturi ravnateljice in med
drugim branil osnovne pridobitve delavskega boja, kot je
pravica do bolniškega staleža.
Ravnateljica se pri svojem odpuščanju očitno ne bo ustavila,
saj je v izjavi za televizijo (Planet TV, 10. 12. 2019)
potrdila, da je na šoli vsaj deset odstotkov zaposlenih, ki
jih v svojem petletnem mandatu še ni uspela disciplinirati. Na
vrsti je profesorica Cvetka Hojnik, ki je 20 let uspešno
opravljala svoje delo in za katerega je bila s strani
ravnateljice kar štiri leta zapored ocenjena z odlično oceno.
Kaj je torej spremenilo ravnateljičino mnenje? Cvetka Hojnik
glasno opozarja na nestrokovne in neutemeljene odločitve
vodstva šole, prav tako je v primeru Paska podala izjavo in je
pripravljena na sodišču pričati v prid bivšemu sodelavcu.
Hojnik je zato prejela vabilo na razgovor pred redno odpovedjo
delovnega razmerja in glede na pretekle primere, bo
ravnateljica svoje namene pred novim letom tudi uresničila.
Vodstvo slavi zmago, saj mu je z metodo korenčka in palice
uspelo dokončno razbiti kolektiv, v katerem je vsak delavec in
delavka prepuščen samemu sebi. Vodstvo je profesorje in
profesorice Srednje oblikovne šole Maribor “naučilo” strahu –

ta pa je v kapitalizmu že tako in tako ves čas prisoten, saj
moramo vsi delavci in delavke prodajati svojo delovno silo, da
preživimo. Pa vendar je strah priučen in ga z ustvarjanjem
močnih varnostnih vezi in trdnega kolektivnega delovanja med
delavci in delavkami lahko odpravimo.
Zato pozivamo vse zaposlene na Srednji oblikovni šoli Maribor,
da premagajo vsiljene prepreke, ki so jih povzročile spletke,
grožnje in nagrajevanja, ki načrtno razdvajajo delavski
kolektiv in ga delajo nemočnega napram kapitala ter njihovih
podpornikov. Kolektiv se mora ponovno povezati, organizirati
in skupno upreti nedemokratičnim praksam vodstva.
Pozivamo tudi reprezentativni sindikat SVIZ, da uporabi vsa
sredstva za borbo in izboljšanje položaja delavcev in delavk
na dotični šoli, ki zaradi strahu in groženj že nekaj mesecev
nima svojega sindikalnega zaupnika.
Tu pa smo še mi, vsi ostali delavci, starši, organizacije in
zaposlenih v drugih zavodih, ki moramo odkrito stopiti skupaj
in jasno podpreti Cvetko Hojnik ter njene sodelavce v boju.
Čas je, da dvignemo borbenost in samozavest delavcev in delavk
ter se upremo zastraševanju svojih nadrejenih.
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