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ЈАГОДИНА – Председник Савеза самосталних Синдиката Србије Љубиша Орбовић
оценио је да би протести и штрајкови радника „могли довести до ванредних
парламентарних избора, ако се проблеми радника не буду брзо решавали и ако почну да
ескалирају”.

  

„Ситуација је веома озбиљна, у овом моменту имамо 19 штрајкова, овог месеца их је било
34, рекао је Орбовић касно синоћ у емисији јагодинске телевизије „Палма плус”,
наводећи да је штрајк грађана Куршумлије „иницијална каписла”.

  

Он је указао нато да штрајкови више нису питње само југа Србије, већ и источне и
западне и централне Србије.

  

„У Куршумлији није протест радника, нити бивших радника, то је буквално протест свих
грађана општине који немају будућност и перспективу, немају ниједну фирму која ради,
угрожена је егзистенција и њих и њихове деце”, рекао је Орбовић.

  

Орбовић је оценио да за „Копаоник” има наде, наводећи да се компанија „Симпо” за њих
занима, али је „7. јули” уништен, јер је после приватизације власник однео све машине.

  

Он је истакао да незадовољство грађана Куршумлије „није политичко, иако се покушава
да се то пребаци на воде политике”.

  

„Опозиција покушава да на томе профитира, власт покушава да то маргинализује тако
што говори да иза протеста стоји опозиција, суштина је да у тој општини не постоји и не
ради ништа и Куршумлијска бања је уништена”, рекао је Орбовић.

  

Орбовић је истакао да се Социјално економски савет „бави маргиналним стварима, ретко
се састаје и када се састане део министара који би требали да присуствују, не долазе”.
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Ниво социјалног дијалога је веома низак, „потребно је да се нешто деси, да људи изађу
на улицу, на пругу, да штрајкују глађу, секу прсте, и онда се неко сети да треба нешто да
уради”.

  

Такође, Влада не одговара на иницијативу синдиката да се штрајкови и протести спрече
пре него што се десе, рекао је Орбовић, додајући да не види „неку добит ако Влада
падне”.

  

(Танјуг)
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