SOLIDARNO ZAJEDNO
utorak, 27. travnja 2010. godine, od 12,00 do 13,00 sati.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske i udruženi sindikati: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, Sindikat metalaca Hrvatske,
Samostalni sindikat radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske, Sindikat
graditeljstva Hrvatske, Samostalni sindikat komunalnih i srodnih djelatnosti Hrvatske, Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Samostalni sindikat drvne i papirne
industrije Hrvatske, Sindikat prometa i veza Hrvatske, Sindikat inženjera i tehničara šumarstva, Samostalni sindikat tekstila, obuće, kože i gume Hrvatske, Sindikat Novine, Samostalni
sindikat Hrvatske
pozivaju svoje članove i hrvatske radnike na AKCIJU za:

• OČUVANJE RADNIH MJESTA
• PLAĆENI RAD
• PRIMJERENE UVJETE RADA
Akcijom izražavamo potporu svim sindikalnim kolegama i svim radnicima koji štrajkaju ili se
na druge načine bore jer su prikraćeni u svojim pravima

JUČER VI - DANAS MI - SUTRA SVI!
Podsjećamo da se gospodarske i socijalne mjere Vlade RH i premijerke svode na rečenicu:

„Ja lijepo molim hrvatske poslodavce da ne otpuštaju radnike!“
SOLIDARNO ZAJEDNO smo jer želimo:

• Hrvatsku – bolju i pravedniju
• Hrvatsku – zemlju socijalne pravde
• Hrvatsku – zemlju drukčije istine
A SADAŠNJA JE ISTINA:
– samo sektori industrije i usluga 2009. godine izgubili su 52.000 radnih mjesta što, preračunato, pokazuje kako je svakoga radnog dana 200 radnika ostajalo bez posla;
– istodobno, sada već više od 83.000 radnika radi, a ne prima plaću!
– 2009. godine broj nezaposlenih porastao je za 70.000, što je 35 posto više nego 2008.
godine;
– ugovor na određeno vrijeme postao je pravilo pa je 2009. godine istekom ugovora na
određeno vrijeme bez posla ostalo 116.000 radnika ili 25 posto više nego 2008. godine;
– viškovi radnika zbog smanjenog opsega posla u 2009. godini dvostruko su porasli, sa 35.000
2008. godine na 71.000.

Sjetimo se kako su nas još početkom 2009. godine uvjeravali da će globalna kriza zaobići
Hrvatsku! Ne samo što nas je pogodila, nego je i dvostruko teža, a bit će i duža zbog već
prisutne domaće krize: unutarnje nelikvidnosti, vanjske prezaduženosti, potrošenoga ekonomskog modela bez vizije i konkretnih mjera, pljačke u privatizaciji... Vlada RH je ponavljala:
Branit ćemo svako radno mjesto! Hvala im na obrani, jer će nas na kraju ove godine na burzi,
umjesto 270.000 (prosinac 2009.), biti 390.000!
Za spas radnih mjesta već smo se odrekli: troškova prijevoza, regresa, uskrsnica, božićnica,
dara djeci, jubilarnih nagrada.... pristali smo na skraćivanje radnog tjedna, snižavanje plaća...
time smo spasili barem 50.000 radnih mjesta – možda nismo trebali?!
A ISTINA JE I OVO:
– Dobru inicijativu SSSH i HUP-CRO Industrije za spašavanje 25.000 radnih mjesta potporama za neradni petak, Vlada RH je pretvorila u neprovediv Zakon o državnim potporama za
očuvanje radnih mjesta! Novac za potpore Vlada je (opet) otela radnicima - uzela ga je
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje smanjujući naknade nezaposlenima ali od 250 milijuna
kuna potrošeno je samo 20.139,00 kuna!
– Vlada RH donosi Zakon o jamstvenom fondu po kojem se ne zna tko i zašto će dobiti kredit,
a predsjednica Vlade RH „želi vjerovati da će sredstva završiti u pravim rukama”. Iskustvo
nam govori da će neki od tih „dobitnika“ idućih godina (možda) završiti u Remetincu!
– Više od 80.000 radnika zaposleni su samo „na papiru“ jer za svoj rad ne primaju plaću. Oni
su „ničiji” radnici! Njihove su tvrtke pred propašću, oni nemaju sredstava za život, a kao
formalno zaposleni nemaju prava niti na socijalnu pomoć!
– Brojni sindikalni povjerenici, članovi radničkih vijeća, predstavnici radnika u nadzornim
odborima dobili su otkaze zbog iznošenja istine. Sudovi su nemoćni, ministarstva gluha i
„peru ruke”, inspekcije rada bez ovlasti, a poslodavci likuju - do kada?
– Hrvatska je zbog laži i nereda postala zemlja straha, zebnje, jada i bijede, zemlja dužničkog i radničkog ropstva.
Poručujemo: „Ako ne znate i nećete bolje, odstupite!”
Uspravimo se, zbijmo redove i SOLIDARNO ZAJEDNO zaustavimo rad u svim tvrtkama i
ustanovama na 1 sat kako bismo nekompetentnoj Vladi, pohlepnim bankama, nepoštenim vlasnicima i nesposobnim poslodavcima poručili:

ILI BOLJE - ILI DOLJE!
Nakon akcije SOLIDARNO ZAJEDNO organiziramo prosvjedno obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja 2010. godine, u 10,00 sati: u Zagrebu na Trgu bana
Josipa Jelačića, u Splitu na Rivi i u Osijeku na lijevoj obali Drave. Samo svojom brojnošću u prosvjedima Vladi RH možemo dokazati kako Hrvatska ne ide u dobrom smjeru
i kako ne pristajemo i dalje nositi najteži teret rata, privatizacije, krize, recesije, nelikvidnosti, vanjske zaduženosti, lopovluka i korupcije... jer se više nemamo čega odreći!
Ako ove akcije ne budu dovoljne, u svibnju ćemo zaustaviti cijelu Hrvatsku!

