
СОЛИДАРНОСТ НА СВЕТСКОМ НИВОУ 

 

 
 

У Бангкоку на Тајланду је од 19 до 26. јула 2019. одржан 8. Светски конгрес Интернационале 

образовања. У раду Конгреса је учествовало преко 1500 делегата, посматрача и гостију. ГСПРС 

НЕЗАВИСНОСТ је на Конгресу представљао председник, проф. др Томислав Живановић. На Конгресу 

су били представници и других синдиката Србије и региона који су чланови Интернационале 

образовања. 

 
Конгрес се одржавао под слоганом: Просветни радници и њихов синдикат преузимају вођство. У 

току рада су била два дана Предконгресних активности на којима се расправљало о разним темама и 

проблемима којим је бременито образовање у свету. У току дводневних Предконгресних активности су 

разматране различите теме као што су: образовање домородаца, мањина и маргиналних група, борба за 

академске слободе, начини за унапређење стручно образовање, активности синдиката у оквиру 

солидарне помоћи како члановима тако и другим синдикатима, борба за родну равноправност, квалитет 

и унапређење високог образовања итд. У току рада Конгреса усвојене су бројне резолуције којима се 

синдикати образовања обавезују на активан однос према просветним властима и друштвеној заједници, 



а у борбу за социјалну правду и једнакост у образовању. Свакако незаобилазне теме, а увек актуелне су 

биле борба за демократију друштвене заједнице и образовања, људска и синдикална права, унапређење 

професије, борба за осигурање бесплатног и квалитетног образовања за све итд. 

 

Кроз рад Конгреса је на известан начин провејавао покушај манифестације синдикалног 

јединства у одговору изазове са којима се суочава образовање и светска заједница. Без обзира на све 

ипак се може видети и осетити да постоји огроман јаз између развијених и земаља у развоју како по 

питању проблема тако и начина њиховог решавања. Такође треба напоменути да су у току рада 

Конгреса изнети од стране представника синдиката бројни примери кршења синдикалних и радничких 

права како запослених тако и синдикалних активиста јер су тражили квалитетно образовање за све и 

право на синдикално организовање. Такође, указано је и на примере како агресивне тако и скривене 

приватизације и комерцијализације образовања којима се урушава систем јавног образовања и његов 

квалитет и спречава успешно деловање синдиката. Кроз борбу за јавни, општи интерес синдикати су 

развијани и формирани на вредностима од општег, а не личног интереса, на шта је у дискусији указао 

генерални секретар ИО Давид Едвардс. Суочени са постепеним старењем чланова синдикалних 

оганизација чланова на овом Конгресу су по први пут учествовали млади старости до 35 година, који су 

изразили спремност за синдикално ангажовање кроз указивање на начине за привлачење младих у 

синдикат, јер нам свима предстоји борба за чланове и кадрове синдиката.  

 
Поред пленарних седница, биле су расправе у радним групама које су разматрале различита 

питања и аспекте деловања синдиката како на националним нивоима тако и у свету. Посебно 

интересантно је било питање везано за професионалне стандарде наставничке професије. Ово питање је 

значајно како за неразвијене, земље у развоју тако и за развијене земље. Треба напоменути да је ово 

глобално питање и да је саставни део глобалног процеса који се једино може решити кроз 

професионализацију у процесу подизања квалитета образовања. 

 



 
 

 Дефинитивно може се закључити да је наставничка професија угрожена у свету, повећава се број 

штетних уговора, уговора о раду на одређено време. Благо речено повећава се несигурност рада и 

радног места. Практично у образовање се уводи прекарни рад, а све мање је бриге за социјалну правду, 

једнакост и квалитет образовања. Подршку наставничким синдикатима дали су гости Конгреса 

(директор Међународне организације рада Гај Ридер, потпредседница Светске синдикалне организације 

Шарон Бароу и добитник Нобелове награде у борби против дечијег рада 2014. године Каилас Сатиарти).  

На Конгресу је изабрано ново руководство. На Конгресу је промовисана и књига досадашњег 

генералног секретара ИО Фреда ван Левена и Сузан Хопгуд (Образовање и демократија – 25 лекција из 

наставничке професије). На крају су уручена бројна признања заслужним синдикалцима и 

наставницима. Наредни Конгрес ће се за четири године одржати у некој од земаља Латинске Америке. 

 

         ЗА ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

        проф. др Томислав Живановић, председник 


