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САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА
СРБИЈЕ

Насиље над запосленима, које покушава да се изврши изменама Закона о
раду, без јавне расправе, представља отворено подаништво страним интересима,
јер још нико разуман није рекао да је висок степен радничких права узрок лошег
економског стања у Србији.
Атак на зараде, које су најмање у Европи, одбијање да се дефинише
минимална зарада, иако то чине и најразвијеније земље, олакшано отпуштање у
земљи где је стопа незапослених највиша у Европи, а шансе за ново
запошљавање никакве - најважнији је правац и циљ креатора овог закона, како би
раднике учинили још сиромашнијим и тиме погоднијим за израбљивање.
Немогућност запошљавања и несигурност радног места већ је учинило да
млади људи у Сбији немају перспективу, док су сви остали у страху од губитка
посла и још веће беде која им прети.
Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације,
нису пронашли инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски
опоравак Србије, али зато успешно жртве трагичне економске ситуације
проглашавају главним кривцима.
Јавне расправе о новом закону о раду ипак ће бити. Ако не оне каква се
одржава у многим земљама света, а и код нас је предвиђене законом, биће је на
трговима, у предузећима, фабричким круговима, улицама и другим местима
широм Србије и на њој ће учествовати сви они на које се закон односи, а то су

радници и сви други грађани Србије. И таква јавна расправа ући ће у историју и
остати забележена за генерације које долазе, као пример неравноправне борбе
грађана за бољу Србију.
Па и ако ову битку народ привремено изгуби, покољења ће је памтити, а
победницима ће време судити.
Неће бити заборављено ни захваљивање странцима на подршци у борби
против свог народа, али и захвалност страних послодаваца што се закон, иако
против свог народа, доноси у њихову корист.

