
Drogi Sławomirze,  
Droga Doroto,  
Kochani Polscy Koledzy! 
 
Słoweński Związek Zawodowy Pracowników Edukacji, Nauki i Kultury ESTUS (Education, 
Science and Culture Trade Union of Slovenia) w zdecydowany sposób popiera powody, 
 dla których ZNP zdecydowało się na wezwanie do strajku. 
 
W ESTUS wyrażamy naszą wielką solidarność z ZNP, wszystkimi polskimi nauczycielami  
i personelem wspierającym edukację, a także stajemy razem z Wami w Waszych żądaniach 
dotyczących podniesienia wynagrodzeń personelu edukacyjnego do poziomu, który jest 
sprawiedliwy i na który zasługują! 
 
Bądźcie wytrwali w swoich żądaniach! Możecie mieć nas za przykład - 5 października 2017 
roku ponad 1000 nauczycieli zgromadziło się w Lublanie i rozpoczęliśmy naszą kampanię na 
rzecz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli. Rząd nie chciał nas słuchać, więc musieliśmy 
podjąć strajk, pierwszy – 14 lutego 2018 roku i był to największy strajk od czasu odzyskania 
naszej niepodległości, ponad 20 tysięcy nauczycieli zebrało się w Lublanie na wielką 
demonstrację. Powtórzyliśmy kolejny dzień strajku generalnego 14 marca z wiecami w 10 
miastach w całym kraju. Po rezygnacji poprzedniego rządu ogłosiliśmy, że będziemy 
kontynuować nasze żądania, gdy tylko wybrany zostanie nowy rząd. To wszystko odbyło się 
jesienią zeszłego roku. Ogłosiliśmy już trzeci dzień strajku, ale tym razem politycy są na tyle 
rozsądni, by dostrzec, że jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, by dostać to czego żądamy! 
Tak więc – macie swój cel, macie pełne wsparcie swoich członków, a Wasze żadania są słuszne. 
Wytrwajcie! 
 
Drogi Sławomirze, proszę przyjmij moje najszczersze wyrazy wsparcia i solidarności oraz 
przekaż je swoim Kolegom i Koleżankom ze związku oraz wszystkim Nauczycielom w Polsce! 
 
Solidarni! 
 
Branimir Štrukelj, sekretarz generalny ESTUS  
 
Z poważaniem, 
Sandi 
 

 

  

 
 

Sandi Modrijan, 
strokovni sodelavec za informativno in mednarodno dejavnost 
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