Година тежње за слободом
Пише: Владимир Радосављевић, потпредседник УСС
“Слога”
Жртве смо спреге проданих политичара са
економским и криминалним лобијима. Заједно са
нама трпе и и они коректни послодавци који као
такви не могу да опстану у корумпираној и
прескупој држави, неометано послују и на тај
начин и нама омогућавају да од свог рада живимо.
Оваква држава одговара само неспособним,
непоштеним и бахатим политичарима, тајкунима,
банкарима, криминалцима.
Поштовани пријатељи,
пред нама је још једна година у којој су обећали да ће нам
бити боље: да ће наш стандард расти, да ће се повећати
запосленост, да ће се смањити број сиромашних, да ће праведне
казне стићи све оне који који их заслужују, а награде оне који
вредно и поштено раде…
Неће!!!
Ништа од тога се неће десити. Наставиће се наше понижавање и
пропадање. Тако ће бити све док нас не буде довољно који
схватамо да се за своја права и своју заштиту морамо
организовано борити! Појединачно смо немоћни, а сваки
индивидуални отпор налик је борби Дон Кихота са ветрењачама.
Удружени, међутим, ми за господаре наших судбина представљамо
озбиљну претњу. Претњу њиховим тежњама да се богате на нашим
грбачама, да нам отимају све што имамо, да нас продају у
бесцење, да нас и наша поколења колективно задужују зарад
њиховог личног богаћења. Они нас не представљају! Они о нама

не брину! Они нашом снагом, нашим вештинама и нашим знањима
тргују! Продају нас као робље и препуштају самовољном
иживљавању и израбљивању од послодаваца који то максимално
користе. Дозвољавају власницима средстава са којим радимо да
постају и власници наших живота. Жртве смо спреге проданих
политичара са економским и криминалним лобијима. Заједно са
нама трпе и и они коректни послодавци који као такви не могу
да опстану у корумпираној и прескупој држави, неометано
послују и на тај начин и нама омогућавају да од свог рада
живимо. Оваква држава одговара само неспособним, непоштеним и
бахатим политичарима, тајкунима, банкарима, криминалцима.
А државу чинимо сви ми. Држави су потребни квалитетни радници
свих профила, квалитетно наставно и образовно особље,
квалитетни здравствени радници, радници у култури… И ми све то
јесмо. Оно што нам смета да као држава добро функционишемо је
чињеница да у наше име државом не управљају исто тако
квалитетни људи. Не може свака будала добро да вози аутобус,
завари два метала, васпитава младе, лечи људе… Али нас је
стварност уверила да заиста свака будала може да буде
политичар у овој земљи и чак, као таква, далеко догура, до
највиших функција у држави. Што пре схватимо да је тако, и да,
као и у сваком послу, само најбољи треба да буду на врху и
челу, па тако и у државним пословима треба да нас представљају
најбољи, а не најгори међу нама, биће веће шансе да се из ове
колективне беде извучемо.
Зато користим ову прилику да све колеге позовем да се замисле
о следећем: нико неће решавати наше проблеме, до нас самих.
Никоме слобода и права нису пали с неба као поклон, и они
морају да се зараде. За слободу и права се треба борити. Желео
бих да у наредној години будем окружен са што више људи који
су тога свесни и спремни на ту борбу.
На крају, свима желим много успешнију и срећнију Нову годину.
Не онакву какву нам злотвори креирају, већ онакву какву у
срцима прижељкујемо. Лично, могу да будем задовољан и срећан
тек онда кад будем знао да у земљи у којој живим нема више ни

једног гладног детета. У овој земљи је, на жалост, данас свако
четврто дете гладно. Борба за државу у којој и сам могу да
будем срећан мора бити дуга и тешка, и њено испуњење свакако
не могу очекивати у наредној години. Али, бићу задовољан ако
приметим да је све више људи око мене окренуто сличним
циљевима и спремно да се укључи у борбу за њихово испуњење.
Посебно желим много успеха у раду и животу у наредној години
свим колегама, члановима УСС Слога и захвалим им се на подршци
коју свакодневно осећам заједно са колегама из руководства
нашег синдиката.
Нек нам је свима срећна 2016- та година, нека нас у њој прате
добро здравље, срећа и напредак у сваком погледу. Има ствари
на које наши поробљивачи не могу утицати. То су љубав,
међусобна емпатија , солидарност и природна тежња човека за
слободом.
Негујмо их!

