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Београд, 29. април 2020.

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
Први пут у новијој историји радници ће свој празник, 1. Мај - Међународни дан
рада, обележити у ванредним околностима, у својим домовима, без могућности да се
традиционално окупе и јавно упуте поруку влади и послодавцима.
Ипак, тако изоловани у настојању да на тај начин спречимо ширење корона вируса
унутар заједнице и заштитимо најстарије и друге особе са здравственим проблемима,
показујемо солидарност која ће нам, и овога пута, помоћи да победимо невидљивог
непријатеља.
Тако солидарни и јединствени морамо остати и убудуће у настојању да подигнемо
привреду, која је стајала у преходним месецима, али и у својим захтевима за бољи свет
рада, виши стандард и већа социјална улагања.
Ова криза је још једном показала вредност свих радника за функционисање
друштва и наш свакодневни живот. Осим здравствених радника, који се надљудским
напорима боре на првој линији одбране од вируса, и трговци, комуналци, апотекари,
пекари, грађевинари и многи други, који су ретко у фокусу јавности, потврђују да се без
њиховог рада не може одвијати нормалан живот. При том, не смемо заборавити ни све
оне који због епидемиолошких мера уопште не могу да раде, иако је и њихов допринос
нашем животу значајан.
И није довољно да им се само захваљујемо аплаузом, већ су њима и свим осталим
запосленима потребне веће плате, бољи услови рада, укључујући и бољу заштиту
здравља и сигурност на раду.
Савез самосталних синдиката Србије сматра да ова криза може бити прекретница
и путоказ властима и послодавцима да улажу у радног човека, који једини ствара
материјалну вредност и од чијег рада зависи сваки профит предузећа и буџет земље.
Зато за Међународни празник рада шаљемо јасну поруку да неодговорни
послодавци неће моћи да профитирају од садашње ситуације, нити да крше радничка
права.
Позивамо их да не смањују плате, да не отпуштају раднике, да воде рачуна о
радном времену и о безбедности на радним местима.
У противном, у нама ће, као и увек до сада, имати љутог противника и истинског
борца за радног човека, којег ћемо на све начине заштитити.
Социјално праведно друштво мора бити и јесте наш циљ.
Свим радницима и њиховим породицама желимо добро здравље и срећан
Међународни дан рада.

