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ОЛ

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА     OKO NA SONCETO

Генералниот штрајк во 
образованието, науката 
и културата трае повеќе 

од десетина дена, а Владата 
и СОНК цврсто и тврдоглаво 
стојат на своите позиции. Во 
овој момент никој со прст 

не мрда, освен што про тив ни ците 
ме ѓу себе си праќаат раз ни сиг нали - 
обвинувања. Значи, никој не е виновен 
за новонастанатата ситу ација. Сите се 
"цвеќиња за мирисање". 

Сепак, штрајкот покажа дека про-
блемите во овие области навистина 
се тешки и сложени, а трудот на про-
фе сорите, на интелектуалците, на акте-
ри те и на другите работници одам на е 
деградиран и сведен на голата сурова 
егзистенција.

Владата на премиерот Црвенковски, 
која со Законот за работни односи и со 
потпишаните колективни договори си 
ги презеде обврските врз свои плеќи, 
упорно молчи и тера инает. Навидум е 
ладна, но се обидува преку притисок, 
ул тиматуми и штрајкбрехерство да ги 
ублажи состојбите и да ги санира по-
следиците. Во својата одбрана по вре-
мено во игра ги уфрла своите џокери: 
Јован Манасиевски, министер за труд и 
социјална политика, и Азиз По ложани, 
министер за образование. Кој ќе би-
де следниот?! Можеби теа трологот 
Бла гој Стефановски. Во "далаверата" 
овие десетина дена најмногу страдаат 
де ца та кои наместо да учат, се учат од 
грешките на возрасните кои упорно 
ја водат својата битка. Во тој маѓепсан 
круг и Владата и Синдикатот, СОНК, 
има ат свои оправдувачки аргументи 
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Владините министри не изразија подготвеност за прего ва ра-
ње со штрајкувачите и им упатија ултиматум: или да го 
прекинат штрајкот, или нема да има никакви преговори. 

Обидот на Владата да се маргинализира Синдикатот не ус-
пеа, бидејќи наспроти себе има сериозен противник чие 
влијание меѓу 35.000 членови е големо.

за преговарачките позиции што ги 
застапуваат, но забораваат дека пос-
то јат за интересите на граѓаните. Со 
нив ната тврдоглавост само се нанесува 
уш те поголема штета на пошироката 
заед ница. Затоа во меѓувреме некој тре-
ба да ги отрезни дека џабе се вкопани 
во своите ровови? 

ЛИЦАТА

Во овој миг, министерот за обра зо-
вание, Азиз Положани, не туку-така се 
појавува во улогата на пожарникар. 
"Војникот" настапува откако Манаси-
ев ски не успеа да ги излаже, да ги 
при добие членовите на СОНК. Но, тој 
нема да биде единствениот, набргу ќе 
се јави трет итн. Чекорите ќе зависат 
од надмудрувањата и од дијалогот меѓу 
противниците. Во меѓувреме, штрајкот 
длабоко ја усложни ситуацијата во 
др жавава, но и ја ослабнува крев-
 ка та позицијата на СДСМ што не кол ку 
ме сеци пред локалните и прет седа-
телските избори е разнишана кај елек-
то ратот.

Затоа Премиерот го "аминува", од-
нос  но го втурна Положани за да може 

што побргу да се изнајде ре ше ние, оти 
35.000 членови на СОНК не се мала 
гласачка машинерија.

Но, штрајкот на вработените во обра-
зованието, науката и културата покажа 
уште нешто - дека тој има две лица: 
едното, што одамна се чувствуваше, де-
ка има тивка војна меѓу претседателот 
на СОНК, Дојчин Цветаноски и лидерот 
на ССМ и претседател на УПОЗ, Ванчо 
Муратовски, кој патем, во свој стил, 
наводно се договори за истите права 
со ресорниот министер Иџет Мемети, 
се разбира откако претходно најави 
де  ка божемно ќе штрајкуваат неговите 
синдикалци. На тој начин, всушност, се 
појави втората страна на лицето. Имено, 
одамна се знае дека освен СОНК и УПОЗ, 
другите гранкови синдикати во јатото 
на ССМ, практично не постојат. Тие се 
де зориентирани, одвреме навреме ќе 
се појави Синдикатот за здравство или 
Синдикатите на полицијата и на вој с-
ка та, но тие не можат посериозно да 
вли јаат на ситуацијата, бидејќи нивните 
синдикални права за штрајк со закон се 
огра ничени.

Македонската политика одамна ја 
сомле ударната тупаница во син ди кал-
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КОМПРОМИСОТ 
ното движење. Таа повре мено му го 
загорчува животот на Црвенковски, но 
тој некако успева да ги смири тензиите 
со вработените, поточно буџетските 
корисници. Оттаму на штрајкот кога 
то  гаш ќе му се види крајот, иако засег-
натите страни се обидоа да направат 
своевидна ѓурултија на релација Влада 
- Син дикат.

УСЛОВИТЕ

Барањата на СОНК не се наивни. Тие 
произлегуваат од Законот за работни 
односи кој всушност никогаш досега 
не профункционира во практиката. 
Тој досега беше игнориран од двете 
нај извикани страни - социјалните 
парт   нери и потписници на Договорот, 
од носно Владата и работодавците. За-
тоа настојувањата на Синдикатот да 
си ги реализира своите побарувања 
што Законот и колективните договори 
им ги гарантираат, не одат на штета 
на државата, туку во правец на про-
функ ционирањето на правото и на 
за ко ните. Но, лошата економска сос-

тој ба во земјава не оди во прилог 
на професорите, интелектуалците и 
дру гите работници. Таа е силен против-
аргумент на Владата, ловец кој се 
крие во ракавот на Премиерот. Затоа 
моменталната ситуација е статус-кво.  

По пропаѓањето на првичните пре-
говори, Владата десетина дена оста на 
нема на апелите на СОНК да се утврди 

соодветен термин за одмрзнување на 
односите меѓу партнерите. Времен ски-
от вакум беше искористен на разни 
на чи ни, имаше обиди штрајкот да се 
разводени, прво по етничка основа, а 
потоа по партиска наредба и со класич-
ни методи на штрајкбрехери.

Истовремено, владините министри 
не изразија подготвеност за пре го-
варање со штрајкувачите и им упати ја 
улти матум: или да го прекинат штрајкот 
или нема да има никакви преговори. 
Тие го повторија ставот дека нема 
шан си да се исполнат барањата во 
обра зованието, бидејќи едноставно 
не ма пари во буџетската каса. Зош     то  
Владата во кршењето на штрајкот ја 
одбра оваа стратегија? Можеби се 

чувс тву ваше сигурна во себе, бидејќи 
број ката од 400.000 невработени им 
даваше сигурна гаранција во пре  го-
варачкиот процес. Но, обидот на Вла-
да  та да се маргинализира Синди катот 
не успеа, бидејќи наспроти себе има 
се ри озен партнер чие влијание меѓу 
35.000 членови е големо. Ултиматумите 
ка ко начин да се реши генералниот 
штрајк, ниту оддалеку не ги дадоа по-
са куваните ефекти, туку придонесоа 
за намалување на владиниот рејтинг 
ме  ѓу народот. Како поминува вре-
ме  то така се зголемува револтот и 
огор  ченоста кај вработените во обра-
зова нието. Во ваквата ситуација Вла-
дата треба да престане да молчи и да 
бега од реалноста и од сопствената 
одговорност. Едноставно, не треба да 
ги маргинализира барањата на штрај-
кувачите дадени во Уставот, Законот 
за работни односи и во колективните 
до говори кои таа, како социјален парт-
нер, ги има потпишано. СОНК е тој што 
треба да ја донесе одлуката за прекин 
на штрајкот, а Владата ќе треба да 
соз даде услови за продолжување на 
преговорите. Во овој момент на двата 
социјални партнера сосема им е јасно 
дека износот од девет милиони евра 
која треба да се издвои од Буџетот за 
задоволување на барањата во обра-
зованието, не се за потценување, 
осо    бено кога имаме рестриктивен 
Бу   џет и  ограничена маса на пари за 
бу  џет  ските корисници. Затоа мора да 
се пронајде соодветната формула која 
ќе им одговара и на двете инволвирани 
стра ни.

УЛТИМАТИВНОСТ

Но, Владата и Синдикатот не от ста-
пуваат од своите ставови, иако штрај кот 
станува сериозна кочница за процесите 
во образованието. Извршната власт и 
натаму бара прво прекин на штрајкот, 
па да преговара со Синдикатот, а тој 
упорно го бара спротивното. Ми   нис-
терот за образование, Азис По   ложани, 
кој се обиде да ги омекне и да ги стаби-
лизира односите меѓу парт   нерите по 
последната владина сед ница, безус-
лов но ги повика нас тав ниците да го 
прекинат штрајкот и да продолжат со 

- "Единствен леги ти мен 
претставник на вра бо те-
ните во обра зо ва  нието 
кои се во штрајк е СОНК 
и само тој, а не Владата, 
мо же да доне се одлука за 
прекин на штрајкот", изја-
ви Цвета но ски. 

Тој додаде дека над-
леж ните во ресорните ми-
нистерства продолжуваат 
со притисоците врз дирек-
торите во некои основни 
и средни училишта и гра-
динки за да се прекине 
со штрајкување и да се 
стартува со настава, за 
што од нив се бара прет-
ходно да поднесат пис-
мени изјави.
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настава. СОНК, пак, излезе со свој кон-
тра-одговор, најави кривични прија ви 
против сите оние кои вршеле прити-
соци врз штрајкувачите.

- "Пре говорите со СОНК ќе почнат 
вед наш штом ќе прекине штрајкот во 
образованието", изјави министерот за 
образование и наука, Азис Положани, 
пренесувајќи го ставот на Владата во 
од нос на барањата на Синдикатот за 
при мена на колективните договори.

Министерот Положани штрајкот го 
нарече "ултимативен", зашто прос ве  та-
рите почнале да штрајкуваат на мес  то да 
ги продолжат преговорите со Владата 

кои стартувале уште во по   че  токот на 
второто полугодие. 

- "Се надевам дека ќе проработи учи-
тел с   ка  та свест да се прекине штрајкот. 
Се кое друго однесување е крајно 
штет но и неодговорно. Не сум среќен, 
бидејќи СОНК не го направи потребниот 
че кор", ре че Положани, обвинувајќи го 
Син дика тот дека е одговорен за ште ти-
те од штрај кот.

Министерот уште еднаш ги повтори 
ста вовите на Владата дека не може да 
прифати решенија кои "навлегуваат во 
финансиската рамка на државата", која 
е договорена и со ММФ. Спо     ред Дојчин 

Цветаноски, прет се да те  лот на СОНК, 
беспредметно е да се об раз  ложува 
што било претходно раз го  варано со 
Положани, бидејќи тој го пот  врдил 
ставот на Владата.

- "Владата упати јасна порака дека 
Син дикатот треба да биде послушник на 
влас та, без разлика што ги употребува 
ле галните средства за штрајк. Нема ди-
ле ми дека сите негативни последици 
од штрајкот ќе ги сноси таа, зашто го 
кр ши Уставот, Законот за штрајк и ме-
ѓу народните конвенции", потенцира 
Цве    таноски. 

Тој најави дека за кривичните пријави 

што ќе бидат поднесени, ќе бидат из-
вестени сите надлежни домашни и 
стран ски државни органи. Цветаноски, 
исто така, упати повик до членовите 
на СОНК да ја почитуваат одлуката за 
штрајк, за која доброволно одлучиле 
сите членови.

- "Ако мисли Владата дека сме пре-
чекориле овластувања и законски 
над  лежности, слободно нека поднесе 
кри вични пријави против нас", објасни 
Цветаноски, оставајќи ги прашањата и 
натаму отворени, бидејќи никој не сака 
да повлече разумен потег кој ќе оди во 
прилог на интересите на граѓаните.


