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INFORMATIVNI TJEDNIK HRVATSKOG SINDIKATA POŠTE

BUČNA PRVOSVIBANJSKA POVORKA U ZAGREBU
ŽELIMO HRVATSKU U KOJOJ ĆE ČOVJEK BITI ISPRED PROFITA

Pod sloganom "Ljude ispred profita!", Međunarodni praznik rada, u nedjelju 1. svibnja, u parku Maksimir
obilježile su dvije sindikalne središnjice – Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Savez samostalnih sindikata Hr
vatske (SSSH), a njihovi čelnici su pred nešto više od dvije tisuće okupljenih pozvali na borbu za očuvanje rad
ničkih prava. Predsjednik NHSa Krešimir Sever naglasio je kako su sindikati pokazali da im je stalo da radnici
budu ispred profita, jer ne može profit biti iznad čovjeka i radnika koji ga stvara. Upozorio je kako su sve do
sadašnje vlasti ljude činile obeshrabrenima i utučenima, a sindikatima je stalo do drugačije Hrvatske iz koje gra
đani neće odlaziti s pinklecima na ramenu, jer u njoj ne vide svoju budućnost. Poručio je premijeru i Vladi kako
će njihove reforme po kojima će se raditi do 67. godine života dovesti do daljnjeg iseljavanja mladih iz Hrvatske
te kako takva pomoć građanima nije potrebna. "Želimo da ljudi vide svoju budućnost u Hrvatskoj te da ima
ju dostojne plaće i mirovine, a mladi posao", istaknuo je Sever te dodao da sindikati žele Hrvatsku u kojoj
će čovjek biti ispred profita. Predsjednik SSSH Mladen Novosel poručio je kako bi bilo nabolje da netko pre
mijeru Tihomiru Oreškoviću prevede što znači 19 kuna mjesečno više za policu dopunskog zdravstvenog osigu
ranja i raditi do 67. godine života. Zviždeći i lupajući po metalnim bačvama, uz zvuke sirene povorka je krenula
ispred Radničkog doma gradskim ulicama prema parku Maksimir. Prosvjednici su nosili zavežljaje i cipele na
štapu simbolizirajući siromaštvo hrvatskih radnika i njihov odlazak na rad u inozemstvo. Podsjetimo, Međuna
rodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu 1. svibnja 1886.
godine, kada je prosvjedovalo oko 40.000 radnika ističući zahtjeve simbolizirane u tri osmice: 8 sati rada, 8 sati
odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. U sukobima s policijom poginulo je više radnika, a osmero je radnika
osuđeno na smrt. Mnogo je prosvjednika uhićeno, a vođe štrajka izvedeni su pred sud. Petero ih je osuđeno na
smrt, a trojica na dugogodišnju robiju.

EU PROJEKT – ODRŽANE JOŠ
TRI RADIONICE U PUNTU

Od ukupno sedam dvodnevnih radionica, koje se
trebaju održati u našem odmaralištu Punat na oto
ku Krku, zasad je održano njih šest. Dok ovo čita
te, održava se i posljednja, sedma, kojom će se
kraju privesti posljednji kvartal radionica EU pro
jekta „3R“, nakon čega slijedi Međunarodna kon
ferencija u Tuheljskim Toplicama. I ove tri
radionice, kao i one prethodne, protekle su u od
ličnoj atmosferi uz puno zajedničkog rada, prak
tičnih vježbi i razmjeni iskustava na temu
„Komunikacijski alati za rješavanje sukoba u di
jalogu“. Na svim dosadašnjim radionicama sudje
lovali su članovi RV, PZNR i sindikalni
povjerenici iz HSP, RSRH kao i naši gosti iz dru
gih sindikata. Sa izabranim fotografijama želimo
vam dočarati dio atmosfere u kojoj smo radili i
družili se.
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Ishitrene i neprimjerene izjave naših
političara nisu nikakva novost niti se
tome treba čuditi. Jedino pitanje na
koje nema odgovora je – ljudi gdje
vam je granica? Tako je nedavna iz
java ministrice rada i mirovinskog
sustava Nade Šikić izazvala burne
reakcije čitave javnosti, jer ovoga
puta, zamislite, meta najavljenih re
formi nismo mi (na koga je točno
mislila nije nam poznato), nego su to
„naša djeca“ (koja djeca, također ni
je poznato). Naime, zamoljena da
komentira prijedlog mirovinske re
forme kojom se ubrzava produljenje
dobne granice za odlazak u punu sta
rosnu mirovinu, ministrica je, na op

će čuđenje cjelokupne javnosti, ko iz
topa provalila „to znači da nećemo
ranije u mirovinu mi, nego naša dje
ca" (!?!). Svašta bi se tu dalo napisa
ti, reći, komentirati… no, jednom
riječju – skandalozno! Reakcije na
izjavu ministricu, naravno, nije tre
balo dugo čekati, a među prvima se
oglasila i naša sindikalna središnjica
Nezavisni hrvatski sindikati, odnos
no predsjednik Krešimir Sever koji
je dotičnoj uputio prosvjedni dopis,
a prenosimo ga u dijelovima. „Ovim
putem izražavamo svoje neslaganje i
nevjericu zbog izrečenog. Predlože
na mirovinska reforma … predstav
lja slijepo slijeđenje zahtjeva
Europske komisije, na području koje
izravno ne pripada u ovlasti Europ
ske komisije, već svake od zemalja
članica EU … Svojom ste izjavom
samo potvrdili kako ova vlada, kao i
sve prethodne, često donosi rješenja
s odgodom primjene, a posljedice
kojih će plaćati neke buduće genera

cije. Narod bi rekao da „radimo ra
čun bez krčmara“, a prethodna
iskustva uče nas kako su takvi računi
najskuplji. No, kako će taj račun
platiti buduće generacije, očito je da
se Vlada time sada neće zamarati…
Na kraju, a na tragu Vaše izjave, že
limo Vas podsjetiti na staru narodnu
izreku: „Odgovorni roditelji započnu
pripremati ručak prije nego li im
djeca počnu plakati od gladi.“ Ne
želimo vjerovati da Vam je doista
svejedno što će zbog neodgovornih i
nedovoljno promišljenih postupaka
vlasti, vezanih uz mirovinski sustav,
„proplakati naša djeca“. No, upitno
je koliko će te djece uopće i imati
prigodu zbog toga „proplakati“ u
Hrvatskoj, kad ih sve više zbog ne
dostatka posla i nesigurnosti napušta
Hrvatsku u potrazi za poslom i uvje
tima za zasnivanje obitelji. Najavlje
ne mjere biti će dodatni poticaj za
napuštanje Hrvatske i povećanje
broja onih koji će otići“.

MINISTRIČIN RAČUN BEZ KRČMARA!

OBILJEŽEN DAN
ZAŠTITE NA RADU

Dan zaštite na radu obilježen je
prošli tjedan, u četvrtak 28. travnja.
Tom prigodom predsjednik naše sin
dikalne središnjice, Nezavisnih hr
vatskih sindikata, Krešimir Sever
uputio je priopćenje koje prenosimo
u dijelovima. „Svakih 15 sekundi 1
radnik u svijetu umire zbog nesreće
na radu ili bolesti u vezi s radom.
Svakih 15 sekundi, 153 radnika u
svijetu dožive nesreću na radu. Sva
ki dan, u svijetu 6 300 ljudi umre
zbog posljedica nesreće na radu ili
bolesti u vezi s radom, što je više od
2,3 milijuna smrti godišnje… Prema
Izvješću Državnog inspektorata u
Hrvatskoj je 2015. godine smrtno
stradalo 18 radnika zaposlenih po

ugovoru o radu te 2 osobe koje su
obavljale rad po nekoj drugoj osno
vi… Unatoč crnoj brojci Europska
komisija ozbiljno potkopava zako
nodavne temelje zaštite na radu…
svojim ponašanjem šalje poruku ka
ko zaštita na radu nije potrebna, ka
ko otežava poslovanje poslodav
cima, te im je skupa. Kapital postaje
važniji od ljudskih života … Stalno
se produžava dob za odlazak u mi
rovinu. Sada se stalo na 67 godina
života, pitanje je što će biti sutra?
… Zdravstvo svakim danom postaje
skuplje…“. Podsjetimo, u Hrvatskoj
je odluku o proglašenju 28. travnja
Nacionalnim danom zaštite na radu
donio Hrvatski sabor. Iako se Dan
zaštite na radu obilježava jednom
godišnje, Dan zaštite na radu treba
biti svaki dan.

ZANIMLJIVO ISTRAŽIVANJE
Trodnevni radni tjedan odnosno rad
25 sati tjedno izvlači najbolje iz rad
nika starijih od 40 godina, pokazala je
australska studija. Naime, studija go
vori kako nakon 25 sati rada tjedno
radnicima iznad 40 godina života pa
da radni elan, uz istodoban rast razine
stresa. Pokazalo se da oni koji rade 25
sati tjedno rade puno bolje od onih
koji rade 55 sati. „Rad može biti dvo
sjekli mač u smislu da može potaknuti
aktivnost mozga, ali u isto vrijeme
dugo radno vrijeme može uzrokovati
umor i stres koji će potencijalno ošte
titi kognitivne funkcije“, rekao je
jedan od tri autora studije. Eh, kada bi
ovo pročitali pojedinci iz redova naše
Vlade. Možda im tada ideja o uvođe
nju devetosatnog radnog vremena vi
še ne bi padala na pamet.




