СЛОГА:
Орбовићу,
оставку?

поднеси

Београд, 10.07.2018. – Удружени синдикати Србије “Слога”
пружају пуну подршку Културно уметничком друштву “Бранко
Цветковић” из Београда који се бори да поврати свој простор
који им продржавни Савез самосталних синдиката Србије (СССС)
покушава да незаконито одузме уз помоћ судских извршитеља.
Позивамо председника Савеза самосталних синдиката Србије
Љубисава Орбовића да одмах понесе оставку из моралног разлога,
јер оваквим потезима урушава и брука целокупни синдикални
покрет у Србији.
Грађани Србије морају да знају да се комплетна имовина коју
Савез самосталних синдиката Србије годинама баштини и рентира
мери у хиљадама квадрата по читавој Србији, да је та имовина
незаконито узурпирана од нас свих грађана, а да им је то
дозвољено од сваке власти до сада да “не таласају” у
транзицији државних предузећа и фирми и отпуштању радника.
Уместо чланарине од радника који су се транзицијом нашли на
улици, држава је тај синдикални конкломерат функционера
ушушкала у чланарину од ренте и док поједини бивши радници
пропалих предузећа данас копају по контејнерима, док нам
пензионери просе новац за лекове, њихови лидери имају велике
плате, аутомобиле и личне шофере.
Да је тако сведоци смо да не постоји ниједан закон који се
тиче запослених а да није антираднички, и који није донет у
прећутној сагласности са челницима Савеза самосталних синдиата
Србије, синдиката који је члан Социјално економског савета
(СЕС) и који својим учешћем у њему даје директну подршку
штетним реформама. Случај са КУД Бранко Цветковић је само кап
у мору незаконитог рентирања, али је успео јавности Србије да
отвори очи и покаже похлепу људи који себе представљају
заштитницима радника.

Треба подсетити да је Савез самосталних синдиката несавесним
пословањем недавно изгубио и највећу позоришно-биоскопску салу
на Балкану, салу Дома синдиката на Тргу Николе Пашића у
Београду која је сада у приватном власништву. Да ли је можда
судбина пословног простора у улици Миоша Поцерца слична?
Удружени синдикати Србије “Слога” овим путем поручују јавности
да ће имовима коју лидери Савеза самосталног синдиката Србије
“крчме” кад тад бити враћена, односно намирена из џепова и
личне имовине синдикалних функционера СССС и њихове родбине.
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