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Epidemie COVID-19 je krizí veřejného zdraví a tato krize je úplně jiná než cokoliv, co Evropa po mnoho 

let zažila. Jako evropská ředitelka ETUCE, sdružení odborových organizací, které reprezentuje přes 

milión pracovníků ve školství v Evropě, bych chtěla vyjádřit solidaritu našim členským organizacím. 

Jak vidíte, mluvím k vám z domova. Prostory ETUCE jsou uzavřeny v návaznosti na opatření, která 

Belgie zavedla proti epidemii. Museli jsme zrušit nebo přeložit některá zasedání a schůzky, ale tým 

sekretariátu ETUCE i nadále pracuje z domova. Jsme připraveni podporovat vás jakýmkoliv způsobem 

to bude možné. 

V těchto napjatých dnech stojí ETUCE po boku svých členských organizací v celé Evropě a miliónu 

pracovníků, které tyto organizace zastupují. Situace se v každé zemi liší, nicméně pracovníci ve školství 

hrají důležitou roli a my budeme této výzvě čelit společně s vámi. Solidarita, na které je ETUCE založena, 

je přesně to, co teď potřebujeme. 

Musíme stát společně i v následujících týdnech a měsících. Není možné předvídat, jakou roli epidemie 

COVID-19 sehraje v následujícím roce a jaký dopad bude mít na naše životy, společnost a ekonomiku.  

Tato krize ale ukázala zcela jasně, že evropské vlády nesmí opakovat chyby z úsporných opatření 

minulé dekády. Nemůžeme si dovolit další desetiletí systémového podfinancování. Škrty ve veřejných 

službách jako je vzdělávání nebudou řešením, jakkoliv těžké už bude překonání tohoto období. Tyto 

služby, jejich pracovníci a občané, kteří na nich závisí se nesmí stát dalšími oběťmi COVID-19 a 

organizace ETUCE se postará o to, aby o tom svět věděl!  

Vzdělávací instituce a jejich pracovníci jsou chyceni uprostřed této znepokojující a rychle se měnící 

krize.  Ti, kteří jsou stále v práci, se snaží držet sebe i své studenty v bezpečí i v prostředí, ve kterém je 

obtížné kontrolovat přenos nemoci. Avšak v mnoha zemích jsou školy, univerzity a další vzdělávací 

instituce zavřeny a ruší výuku. 

Tato situace může mít hlavní dopad na zranitelné mladé lidi a jejich rodiny. Výuka online nebo 

samostudium nejsou řešením pro každého, někteří potřebují školu kvůli sociálnímu kontaktu nebo 

teplému jídlu denně. 

Učitelé a pracovníci ve školství mají před sebou těžké časy. Pedagogičtí pracovníci se musí rychle 

adaptovat na nové způsoby práce a interakce se studenty. Samozřejmě, že budou dělat všechno co 

budou moci, aby poskytli studentům podporu. To ale nemůže znamenat absolutní zhroucení jejich 

platů nebo pracovních podmínek. 

V těchto těžkých časech dělají odborové svazy ve vzdělávání skvělou práci. Informují své členy, 

poskytují praktické rady a starají se o to, aby vlády zvažovaly dopad všech opatření na lidi, kteří pracují 

ve vzdělávání. V mnoha zemích jsou odborové svazy přímo zainteresovány v plánování následných 

opatření ve vzdělávacím sektoru. 

Přeji organizacím sdruženým v ETUCE sílu v nadcházejících týdnech a děkuji jim za vše, co dělají, aby 

podpořily učitele a dalších pracovníky ve školství v celé Evropě. 


