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У петак, 1. новембра 2013. године, председници Конфедерације слободних
синдиката, Асоцијације слободних и независних синдиката, Удружених синдиката
Србије ''СЛОГА'' и Индустријског синдиката Србије потписаће Протокол о
заједничком акционом деловању синдиката ''Српски синдикални фронт''. Ово је
несумњиво до сада најзначајнији акт о акционом јединству и заједничком наступу
синдиката у новијој историји радничког покрета у нашој земљи.
Због чега су се синдикалне асоцијације основане на нивоу Републике Србије
удружиле у намери да заједнички делују, што до сада у нашем радничком покрету
није била честа пракса? Можемо рећи да су антицивилизацијски и потпуно
неприхватљиви пројекти новог Закона о раду и Закона о штрајку непосредни
поводи. Пројекат ''Радне верзије нацрта Закона о раду'', који представља
несрећну компилацију неколико министарстава, је до те мере супротан начелима
социјалне правде, социјалног дијалога и елементарног, пре свега уставног, права
на пристојан и достојанствен рад, да је просто несхватљиво да се такав документ
уопште нађе на јавној расправи у једној земљи која припада европском
континенту! Претварање запослених у машине које говоре, живе аутомате за
изнајмљивање, један од трошкова у процесу стицања капитала – то је намера
предлагача новог Закона о раду и међународних центара финансијске моћи који
стоје иза овог антирадничког пројекта. Овај законски пројекат у својој суштини
представља потпуно безакоње јер крши Устав Реублике Србије, који нашу државу
дефинише као земљу засновану на социјалној правди, међународне конвенције
које регулишу област рада и све досадашња решења домаћег радног
законодавства. Невероватно је сазнање да је ово ЗАКОН О КАЖЊАВАЊУ
ЖРТАВА, је се за пропаст транзиционог процеса у Србији имају казнити највеће
жртве транзиције – радници. Не кажњавају се тајкуни, ''контраверзни
бизнисмени'', вође организованих злочиначких удружења за незакониту
приватизацију, све власти и владе у протеклих 20 и више година, страни
манипулативни и спекулативни капитал, саветници и егзекутори Међународног
монетарног фонда. Не, по овом Закону за све ће бити криви радници, запослени и
незапослени, отпуштени и опљачкани, ''технолошки вишкови'', жртве
манипулативног капитала, ђаци и студенти који неће ни бити запослени – већ
апарати за изнајмљивање, пензионери чије пензије неће имати ко да заради... Ово
је Закон о кажњавању 95% грађана Србије. Свих нас.
Отуда јединство, одлучност и непоколебљива воља синдикалних асоцијација
окупљених у Српски синдикални фронт да се уједине, да најоштрије осуде, боре и
победе. И не ради се само о легитимној борби против антирадничких пројеката
Закона о раду и Закона о штрајку. Суштински, легитимна борба коју водимо је
борба за све, борба за бољу и социјално праведнију Србију, која ће бити бољи
дом садашњим и будућим генерацијама.
У Београду, 01.11.2013.год.
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