
Више стотина радника крагујевачког Фијата стигло у Београд. Блокиран ауто-пут код Сава центра. Влада Србије: Радници одбили разговор са премијерком Брнабић. Радници тврде да нису добили позив од Ане Брнабић
среда, 22 јун 2022 13:16

Радници крагујевачке фабрике Фијат дошли су на протест у Београд. У осам дабл
декер аутобуса и тридесетак аутомобила, незадовољни социјалним програмом који
им је приредила Влада Србије и компанија Стелантис, они данас блокирају, како
кажу - оно што највише боли државу. Блокиран је аутопут код Сава центра у оба
смера, а радници очекују од премијерке "писане гаранције" за своје захтеве. Дају
нам 200 евра по години стажа, то није нормално - не можемо да одемо са 2000 евра
за десет година стажа на улицу, каже Зоран Миљковић из преговарачког тима
Фијата, наводећи да поједини "зна се који медији спинују" оно што је рекао и да
преносе - да траже 2.000 по години стажа, што је лаж. Он наводи да никакав позив
са састанак у пола 5х нису добили, да у Влади имају њихове телефоне, али да их
нико није позвао. Поручили су да сада чекају председника Србије и да се, ако
треба, и ноћити на Газели.
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17:55

  

Миљковић и Ђорђевић иду код Вучићевог шефа кабинета

  

како јавља репортер Н1, дошло је до промене плана. Према последњим информацијама,
Миљковић и Ђорђевић иду ускоро код Вучићевог шефа кабинета да добију папир и
гаранције.

  

17:52

  

Вучић пристао на састанак с делегацијом радника Фијата

  

Зоран Миљковић, шеф преговарачког тима Фијата, рекао да су добили понуду из
Вучићевог кабинета да ујутро у суботу у 9х изаберу делегацију и да седну директно са
председником да разговарају, и да добију писане гаранције када склопе договор.

  

"…Али да се ми сад повучемо моментално“, рекао окупљенима. На то су радници Фијата
реаговали негодујући, наводећи да су спремни да остану и даље на Газели.

  

Јавна порука шефу кабинета председника: Радници Фијата не одустају

  

Радници Фијата још су на блокади аутопута. Они су упутили јавну поруку шефу кабинета
председника Србије да су још ту и да не одустају од протеста. Кажу да се не разилазе
ускоро, јавља репортер Н1.

  

16:07
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Радник Фијата: Од председника све зависи, нико нема слуха за нас јер нисмо
политички подобни

  

Ђорђе Мијаиловић, радник Фијата који учествује у блокади аутопута у Београду,
подсећа за Н1 да су радници те фабрике интерни штрајк, да су забринути за радна
места последњих шест година, али да нико није имао слуха за њих јер, како наводи
"вероватно нису подобни".

  

 "Политика је у питању вероватно. А ми смо дошли овде нерадо, нико од нас није дошао
што воли, морали смо, нико нема слуха за нас", рекао је Мијаиловић.

  

 Он је изразио незадовољство пошто се у појединим медијима пласира неистина да
траже 2.000 евра по години стажа. "Стојимо три сата и нико нас ништа не пита", рекао је
он и додао да су радници одлучни у томе да заноће на аутопуту и да је председник
једина адреса за њихове проблеме.

  

 "Овде се чека само да се аминује све од једног човека - од предсеника. А премијерка
сваки дан већ месец дана прича исту причу - понавља обно што нам је понуђено 200 евра
по години стажа", рекао је Мијаиловић.

  

 За председника, како наводи, постоји мишљење да може да реши све, да се све
"дешава око председника и његовог мишљења".
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   Он је истакао и да нико не говори о инциденту, да константно неко покушава да прођекроз блокаду. "Пре пола сата била је овде туча, видео сам својим очима, али не могу дапрепознам ко је кога ударио", каже.   Мијаиловић је рекао да су, када је изашла вест да је Фијат добио од државе подстицајод 148 милиона евра, сви радници одахнули и мислили да је то конкретна ствар и да ћеиздржати још годину две. "Међутим, последњих пет дана - хладан туш - сви на улицу",рекао је радник.  15:58  Анђић: Ако треба - ноћимо на Газели, не померамо се док нас Вучић не позове  Потпредседник синдиката Независност Игор Анђић рекао је за Н1 да ће раднициФијата, ако буде потребно, и да преноће на Газели.  "Не померамо се док нас председник Александар Вучић не позове, реши проблем, ударипечат да знамо шта и како, а не овај циркус, играмо се глувих телефона", рекао је Анђић.  15:55  Богдановић: Услови у Словачкој катастрофални, био сам три месеца  Немања Богдановић из Фијата рекао је за Н1 да је радио три месеца у Словачкој.   "Услови су катастрофални, када дођете у стадијум да не можете воду да попијете, ондаје јасно. Смештај је катастрофалан - шесторо смо у соби, једно купатило које користимо,а кад кренемо у прву смену, морамо да устанемо у 4х, да би стигли сви да се спремимо запрву смену", навео је.  15:41  Пуштен камион с лековима  Демонстранти су пустили један камион са лековима.  Миљковић: Нисмо добили позив за састанак у пола пет, неки медији спинују о 2000евра  Зоран Миљковић, шеф преговарачког тима Фијата, је рекао за Н1 да је "чиста лаж да судобили позив (од премијерке) у пола 5 што преносе пиједини, зна се који медији".   "И то што спинују 2000 евра (да сада наводно траже уместо 1000 евра, 2000 евра погодини стажа, прим. аут), ја сам рекао да они нама за десет година радног стажа нуде2000 евра, што значи 200 евра по години стажа. Да ли је нормално да ми укупно за десетгодина добијемо 2.000 евра и да идемо на улицу", упитао је Миљковић.   Јуче смо звали премиерку синоћ да се сретнемо или синоћ или јутрос, да не би дошли доовог, нису хтели да преговарају са нама - јер нам нису дали писане гаранције нити хоћеда дају писане гаранције за оно што су рекли пре две недеље, навео је.   Ако нас данас не приме, то значи да су нас пустили низ воду, оцењује.  14:24  Гужва на Бранковом мосту, у смеру ка Старом Граду  Радници Фијата блокирали су аутопут код центра Сава у Београду, а саобраћај је нештофреквентнији на Бранковом мосту - створене су гужве у смеру ка Старом граду.   На Аутокоманди је стандардна гужва на мосту, док на Тргу Николе Пашића немапојачаног саобраћаја, види се на Накси камерама. У смеру ка Новом Београду немагужве.    Влада Србије: Радници одбили разговор са премијерком Брнабић  Радници и синдикати Фијата су одбили предлог премијерке да данас дођу на разговореу Владу Србије у 16.30 сати и уместо тога блокирају Газелу, речено је Тањугу у ВладиСрбије.  "Сами су устали од стола и прекинули преговоре са Владом, а данас су дуплирализахтеве и траже 2. 000 евра отпремнине по години радног стажа", рекли су у Немањиној11.  Алексић за Нова.рс: Мука натерала раднике да буду на улици  Подршку Фијатовим радницима пружио је и Мирослав Алексић, потпредседник Народнестранке и будући народни посланик.  "Дошао сам на Газелу као народни посланик на позив неколико радника Фијата, какобих им пружио подршку. Њих је мука натерала да се данас нађу овде на улици и даблокирају пут. Они би најрадије да су данас на својим радним местима... Моја је обавезада заступам права радника Фијата или пољопривредника који такође најављује протестпошто немамо парламент, где друго да грађани траже свој права, него на улици",поручио је Алексић за портал Нова.рс.

  14:21  "Морамо да ставимо тачку на ову агонију"  "За 15 минута ћемо решити ово све са Александром Вучићем, само ако имамо вољу заовакве ствари. Ми хоћемо да радимо, а не да 1.600 радника добије отказе. Морамо даставимо тачку на ову агонију. Сви ће доћи на тапету као што је било у Геоксу, половинањих не ради. Само радничка борба нас занима", рекао је Зоран Миљковић окупљенима.  14:17  Ћута: Београђани, подржите раднике Фијата, „Газела“ једина институција  Александар Јовановић Ћута, представник Еколошког устанка и коалиције "Морамо",изјавио је да је дошао да подржи протест радника "Фијата" на ауто-путу у Београду јерза људе који су радили 10 година у својој фабрици, а који су сада на улици, мора да сенађе новац за отпремнине за оне који хоће у пензију.  "Не може да има новца, стотине милиона евра које су дали странцима, инвеститорима,за субвенције, а раднике на улицу“, рекао је Јовановић за Н1.  Он је нагласио да се испоставило да је "Газела" једина институција у овој земљи којафункционише, те да "ови људи имају друга посла уместо да се на плус 35 млате иблокирају Газелу".  "Србија је постала неиздрживо место за живот. Позивам Београђане да ако ништа другоовим људима донесу воду и да се прикључе", рекао је Јовановић.
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  14:02  Радник Фијата: Влада Србије слагала све што је обећала  Један од радника у Фијату Милош Милутиновић изјавио је за Н1 да је Влада Србије"слагала све што је обећала" током преговора о судбини радника те фабрике и да су уБеоград дошли да покажу своје незадовољство.  "Све што су нам обећали, све су нас слагали, да би изашла Брнабић и рекла да смо микриви, да нећемо у преговоре. Нека пошаље њене и нека кажу – ми смо испред, да идегрупа радника да преговара с њима", рекао је он за Н1.  14:00  Мотором ударио у аутомобил  Мањи инцидент догодио се када је у колони један мотор ударио у аутомобил испредсебе и поломио пластику код точка.  Повређених није било, а полиција је на лицу места.    Биљана Стојковић: Фијат је само један пример страховитог положаја радника уСрбији   Коопредседница странке Заједно Биљана Стојковић рекла је за портал Нова.рс да јеФијат само један пример, како је навела, страховитог положаја радника у Србији.  "Једна понуда радницима је да оду у Словачку на две године. Управо сам разговараласа једним радником који је већ испробао тај 'одличан' програм за наше раднике. Његовоискуство је било такво да се вратио после пет месеци без једног евра уштеђевине",рекла је Стојковић за портал Нова.рс и додала:  "Плата је била 200 евра мања него што је обећано. Била је и 200 евра мања од радникаПежоа у Словачкој, а за исти посао. Било је и месеца када су добијали мање од 400евра. За тај новац су плаћали смештај и храну. Нису имали коме да се пожале."  13:46  Ипак се остаје на ауто-путу, планирано до 17 часова  Иако је раније изнет предлог да се остаје до 14.30, па да је могућа шетња до зградеВладе Србије, како су радници рекли новинарима план је да се ипак остане на Газели,највероватније до 17 часова. 

  13:41  Миљковић: Од Брнабићке траже писане гаранције  Председник Самосталног синдиката фабрике Фијат пластик Зоран Миљковић изјавио јеагенцији Бета да окупљени код Сава центра чекају премијерку Ану Брнабић, од којетраже писане гаранције да ће бити испуњени њихови захтеви.  Миљковић је рекао да је премијерка упозната са свим што радници траже али да је ууторак одбила да им пружи писане гаранције.  Он је упутио извињење грађанима Београда због проблема у саобраћају и истакао да сурадници Фијата били приморани на такав протест.  13:39  "Нека шаљу своју децу на рад у Словачку"  Један од радника позвао је јавно председника Србије Александра Вучића да позовераднике Фијата и да реши проблем радних људи.  "Нека дође и испуни наше захтеве. Хоћемо посао, хоћемо да радимо у нашој фирми",рекао је он и додао:  "Они нека шаљу своју децу на рад у Словачку."  13:31  "Ту смо до решења проблема"  Окупљенима на блокади су се мегафоном обратили радници.  "Има нас још више у Крагујевцу, многи нису успели данас да дођу. Борба се наставља,тек је почела", истакнуто је на протесту.  Један од радника је на крају обраћања поручио "да су ту до решења проблема".  Окупљени на блокади дувају у пиштаљке и трубе и узвикују "издаја, издаја".
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  13:12  На блокадама и представници коалиције МОРАМО  Подршку радницима Фијата на блокади ауто-пут дошли су да подрже и представницикоалиције МОРАМО. Код Сава центра је председничка кандидаткиња ове коалиције икоопредседница странке Заједно Биљана Стојковић, као и Небојша Зеленовић,Александар Јовановић Ћута, Ђорђе Микетић и Добрица Веселиновића.  13:09  Блокиран ауто-пут кроз Београд  Радници су управо блокирали ауто-пут код Сава центра и то у оба смера.  13:05  Радници стигли до Сава центра  Више стотина радника Фијата управо је стигло код Сава центра где планирају блокадуГазеле. Окупљени носе заставе, пиштаљке и пластичне трубе.  12:08  Радници стигли до Смедерева, настављају ка Београду  Неколико стотина радника Фијата стигли су до Смедерева и настављају пут каБеограду. Радници су кренули са осам аутобуса, као и приватним аутомобилима.  11:40  "Штрајк запослених у Фијату прети да постане озбиљна радничка побуна"  У протестима радника Фијата, овоме што се ових дана, и данас, дешава и што прети дапоприми форму радничке побуне, има нечег новог на радничкој страни. Уочљива јеодлучност радника, барем до сада, видљиве су неке форме радничкогсамоорганиовања, а такође је уочљиво изостајање у нас уобичајених међусидикалнихсукоба, оценио је за Данас сиоциолог и истраживач Срећко Михаиловић.  11:09  За Београд кренуло осам уместо десет аутобуса  Представник радника Фијата Игор Анђић рекао је за портал Нова.рс да је уместопланираних 10 аутобуса стигло укупно осам, због чега је део радника кренуо колима каБеограду.   "Премијерка је остала при својим ставовима, још увек нам ништа не нуди. Дефинитивнодолазимо у Београд, иако смо пробали да нађемо конструктивно решење да не трпеБеограђани. Ми смо обичан народ, нисмо политичари и решени смо да то место којебудемо данас блокирали држимо до вечерас. А што се њих тиче, нека раде шта желе.Нек пошаљу тенкове на нас, нек нас погазе као и Кини и готово", казао је Анђић запортал Нова.рс.  (Нова.рс)  
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