
 

U ime obitelji pozvala svoje podupiratelje da podrže prosvjed učitelja i nastavnika 
  

Udruga U ime obitelji pozvala je u pismu svoje podupiratelje da u ponedjeljak, 25.11. u 

12:05 svojim dolaskom na Trg bana Jelačića podrže učitelje i profesore u njihovim 

utemeljenim zahtjevima za povećanjem plaća i promjenom odnosa politike prema tom 

prevažnom pozivu i zanimanju.  

  

Obrazovni sustav – sustav javnih škola koji u Hrvatskoj pohađa više od 97% djece i mladih, a 

time i ministarstvo koje je za njega odgovorno – najvažniji je u Hrvatskoj – zato što 

obrazuje i oblikuje nove naraštaje građana naše zemlje. 
  

Premijer Plenković je, kako bi ostao na vlasti, taj prevažni resor povjerio HNS-u, stranci 

poznatoj po korupcijskih aferama koju podupire oko 1 posto građana – omalovažavajući i 

učitelje i profesore i roditelje i djecu. 
  

Obrazovni sustav – plaće učitelja i profesora – financirane su javnim novcem – dakle novcem 

koji svi građani RH izdvajaju kroz poreze i prireze.  

  

U okolnostima korupcije i nepotizma koji provode političke kaste u Hrvatskoj – U ime 

obitelji drži pravednim da se veći dio tog novca, bez daljnjih odgađanja, izdvoji za plaće 

učitelja i profesora – žena i muškaraca s kojima naša djeca često provode više vremena 

u danu nego sa svojim roditeljima. Povišenje plaće samo je prvi korak u izražavanju 

poštovanja i davanju društvene važnosti koju poziv učitelja zaslužuje. 
  

Učitelji i nastavnici koji svoje zanimanje doživljavaju kao životni poziv, a ne samo način 

zarađivanja svoje plaće – podukom i prenošenjem znanja – našu djecu podučavaju kako da 

kritički misle i donose informirane odluke. To su ljudi koji našu djecu potiču na 

izvrsnost,  koji nagrađuju prijateljske i kolegijalne odnose i svakodnevno žive brojne 

probleme naše djece. 

  

“Nismo slijepi za brojne probleme vezane za  ovaj štrajk – za štetu koju on nanosi djeci, 

nismo slijepi za činjenicu da među učiteljima i nastavnicima ima i onih koji ne bi trebali raditi 

s djecom i koji zasigurno svoje zanimanje ne doživljavaju kao svoj poziv. No, unatoč 

činjenici da su sindikati prešutjeli da je uvođenjem Škole za život HNS-ova ministrica Divjak 

uvela dodatna opterećenja nastavnicima i povećala opseg poslova - za koja nisu plaćeni – 

podržavamo sutrašnji prosvjed i štrajk učitelja i profesora”, ističe U ime obitelji u pismu 

svojim podupirateljima. 

  

“Svjesni svih ovih nedostataka, i mnogih drugih – pred očima imamo najbolje među 

profesorima i učiteljima – one koji požrtvovnim radom i brigom za našu djecu zaslužuju 

potporu svih nas. One obrazovatelje i odgajatelje naše djece – koji imaju pravo ne na 

pravednu – već na odličnu plaću kako bi u škole dolazili raditi najbolji studenti, kako bi našu 



 

djecu odgajali najmoralniji ljudi i kako bi našem narodu buduće naraštaje usmjeravali oni koji 

se žele i znaju boriti za sebe i za našu djecu”, navodi se u pismu.   

 


