ВЕСЕЛИНОВИЋ У АТИНИ (ВИДЕО) :
Ропство не смемо дозволити,
чак и по цену коју су платили
наши предходници у Чикагу
Атина – Београд, 01.05.2018. – Са подигнутим рукама и уз звуке
“Интернационале” завршен је велики синдикални протест у Атини
у ораганизацији ПАМЕ.

Истакнуто је да је највећа вредност у борбама оних који су се
жртвовали за права, за социјалну једнакост, ослобођење, за
укидање експлоатације и против империјалистичких ратова.
На скупу је говорио и председник Удружених синдиката Србије
„Слога“ Жељко Веселиновић који је у име чланства и свих
српских обесправљених радника поздравио скуп.
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Веселиновић се захвалио браћи из ПАМЕ-а који су омогућили
Слоги присуство на скупу и истакао да су проблеми радничке
класе исти свуда у свету.
“Долазим из земље у којој је основна и просечна месечна плата
најнижа у Европи, а стопа незапослености највиша. Судећи по
смањењу плата и пензија и укидању радничких права, српска
неолиберална влада је веома слична влади Грчке ( СYРИЗА –
АНЕЛ). Влада Грчке победила је на изборима захваљујући својим
ставовима који су говорили о платама и пензијама, протеривању
ММФ-а и Светске банке. Они су погазили своја обећања и ставили
се у службу крупног капитала, додатно смањујући плате и
пензије”
Челник Слоге је подсетио окупљене да је Србија пре 19 година
бомбардована од стране НАТО и да је претрпела велике жртве, у
људству и материјалним добрима.
“Током бомардовања много наших фабрика је уништено, што је
сигнализирало принцип економског поробљавања. Уз помоћ наших
политичара, већина фабрика је затворено или се се затвара,
људи су незапослени, цвета корупција, криминал, непотизам. У
интересу великог капитала, НАТО бомбе су потпуно уништиле моју
земљу. Исти случај је данас и у Сирији, и ми подржавамо нашу
сиријску браћу јер знамо кроз шта пролазе и шта ће им се
десити ако империјалисти победе”.
Први човек Слоге је на крају подсетио и на жртве радника који
су убијени у Чикагу пре сто тридесет и две године и истакао да
су солидарност, одлучност и храброст оно без чега се не може
одолети колонијализму, неолиберализму и империјализму.
“Не желимо да ми и наша деца будемо робови и слуге. То себи не
можемо дозволити, чак и по цену коју су платили наши
предходници у Чикагу. Живео ПАМЕ! Живела Грчка! Живела Србија!
Живела радничка класа!”
Информативна служба

У наставку фотографије са скупа: Фото ПАМЕ
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