
•	 Да	 примамо	 зараду	 за	 свој	 рад	 и	
живимо	живот	достојан	човека.

•	 Да	 на	 раду	 будемо	 третирани	 као	
људска	бића.

•	 Да	нас	не	третирају	као	робу	и	као	
трошак.

•	 Да	 послодавци	 кривично	 одго-
варају	 кад	 прекрше	 закон	 и	 не	
исплаћују	зараде.

•	 Да	 инспекција	 и	 судство	 раде	
по	 закону,	 а	 не	 по	 партијској	
директиви.

•	 Да	 се	 терет	 непоштовања	 закона	
од	 стране	 послодаваца	 и	 тајкуна	
не	 сваљује	 на	 леђа	 запослених	 и	
грађана,	већ	да	свако	носи	свој	део	
одговорности,	у	складу	са	законом.

•	 Да	нам	деца	не	одлазе	у	иностран-
ство	у	потрази	за	послом.

•	 Да	 се	 трудноћа	 не	 третира	 као	
болест	већ	као	напредак	државе!

ЗАХТЕВАМО
•	 У	четири	рангирана	подручја	-	образовање,	
здравство,	 запосленост	и	окружење	Србија	
је	 најгоре	 прошла	 са	 85.	 позицијом	 од	 122	
рангиране	земље.		Србија	се	нашла	иза	свих		
бивших	република	СФРЈ.	

•	 По	 спољњем	 дугу	 Србија	 уз	 још	 3	 земље	
представља	дно	Европе.

•	 Србија	 се	 налази	 на	 	 мапи	 	 неуспешних	
држава.		

•	 Србија	се	налази	на	92.	месту	индекса	не-
успелих	држава	у	свету.	

•	 Србија	је	једна	од	најнеуређенијих	држава	
и	налази	се	на	83	месту.	

•	 Србија	има	најгоре	путеве	у	Европи,	испред	
нас	су	чак	Замбија	и	Гвинеа	Бисао.

•	 Србија	има		преко	1	милион	НЕПИСМЕНИХ.

•	 Инфлација	је		у	рангу	афричких	земаља.

•	 Србија	 је	 од	 220	 земаља	 света,	 ДРУГА	 на	
листи	 одлазака	младих	мозгова,	 одмах	 по-
сле	Гвинеје	Бисао.

•	 Србија	 је	 по	 условима	 пословања	 на	 93.	
позицији	од	134	земље.	

•	 По	стопи	незапослености	Србија	се	од	200	
земаља	налази	на	163.	месту.	

•	 По	 висини	 годишње	 инфлације	 Србија	 је	
на	165.	месту,		и	поново,	у	друштву	афричких	
или	неразвијених	азијских	земаља.

•	 Предњачимо	 	 и	 по	броју	 захтева	 за	 азил.		
Гори	 су	 само	 Нигерија,	 Иран,	 Пакистан,	
Грузија.

•	 ЗАШТО	 СЕ	 У	 СРБИЈИ	 НЕ	 ПОШТУЈУ		
ОСНОВНА	ЉУДСКА	ПРАВА?

•	 ДОКЛЕ	ЋЕ	ИЋИ	ПРОДАЈА	СРПСКИХ	
РАДНИКА	ЗА	НОВИ	КРЕДИТ	ММФ-а	
И	СВЕТСКЕ	БАНКЕ	

•	 ВЛАДИ	ЈЕ	ЛАКО	ДА	ПРОДАЈЕ	ТУЂУ	
КОЖУ!		

•	 ПАКЕТОМ	АНТИРАДНИЧКИХ	ЗАКО-
НА,	 КОЈЕ	 СПРЕМА	 ВЛАДА	 СРБИЈЕ,	
ИДЕ	 СЕ	 НА	 РУКУ	 ИСКЉУЧИВО	
БРУТАЛНОЈ	 ПОХЛЕПИ	 КРУПНОГ	
КАПИТАЛА!	

•	 СТОП	 НАСИЉУ	 НАД	 РАДНИМ	
ЗАКОНОДАВСТВОМ!

•	 СТОП	 НАСИЉУ	 НАД	 СОПСТВЕ-
НИМ	НАРОДОМ!

ЦРНА ХРОНИКА



•	 Око		180.000	радника	има	“рупе	у	стажу”.

•	 Послодавци	 дугују	 Фонду	 за	 пензијско	 и	 ин-
валидско	 осигурање	 1,2	 милијарде	 евра,	 од	
којих	је	10%	ненаплативо.

•	 Послодавци	 дугују	 Фонду	 за	 здравствено		
осигурање	око	88,6	милијарди	динара.

•	 Држава,	као	највећи	послодавац,	не	поштује	за-
кон	и	не	уплаћује	припадајуће	порезе	и	допри-
носе.

•	 Без	плате	годинама	ради	више	од	50.000	људи.

•	 Око	80.000	запослених		више	од	6	месеци	нису	
примили	зараду.

•	 Сваки	четврти	запослени	прима	минималну	за-
раду	и	то	нередовно.

•	 Послодавци	 незаконито	 радно	 ангажују	 мла-
де	људе	“на	 лизинг”,	 израбљујући	их	 за	 зараде		
ниже	 од	 минималца.	Министарство	 то	 зна	 а	
ћути.

•	 Радници	 су	 стални	 губитници,	 а	 послодавци	 и	
политичка	 елита	 добитници,	 који	 уживају	 све	
привилегије	и	богате	се.

•	 Најгори	смо	у	региону	по	положају	радника	и	
условима	рада	радника	-	констатовао	је	Светски		
економски	форум.

•	 Грађани	Србије	тону	у	сиромаштво.	Стандард	је	
у	односу	на	1980.	годину	пао	за	80	одсто.

•	 Око	630.000	 грађана	тражи	помоћ	од	центара	
за	социјални	рад.

•	 Око	1.000.000	грађана	је	сиромашно.	Број		деце	
угрожене	сиромаштвом	се	повећава.

•	 САДА	 кажу:	 ”Капитал	 и	 профит	 су	 на	 првом	
месту!”.	У	предизборној	кампањи	ОБЕЋАВАЛИ		
СУ:	”Грађани	су	на	првом	месту!”. САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА 

НОВОГ САДА И ОПШТИНА

ЦРНА ХРОНИКА
ДАН ЉУДСКИХ
ДАНАС ЈЕ 10. ДЕЦЕМБАР

ПРАВА
Универзална	декларација		

о	људским	правима	
“Свако	 има	 право	на	рад,	 на	 слободан	 избор	
запослења,	 на	 правичне	 и	 задовољавајуће	
услове	рада	и	на	заштиту	од	незапослености.	
(2)	 Свако,	 без	 икакве	 разлике	 има	 право	 на	
једнаку	 плату	 за	 једнаки	 рад.	 (3)	 Свако	 ко	
ради	има	право	на	праведну	и	задовољавајућу	
накнаду	 која	 њему	 и	 његовој	 породици	
обезбеђује	 егзистенцију	 која	 одговара	
људском	 достојанству	 и	 која	 ће,	 ако	 буде	
потребно,	бити	употпуњена	другим	средствима	
социјалне	 заштите.	 (4)	 Свако	 има	 право	 да	
образује	 и	 да	 ступа	 у	 синдикате	 ради	
заштите	својих	интереса.“

ОД  НАС 
ТРАЖЕ

•	 Да	 радимо	 без	 накнаде	 и	 да	
евентуално	 још	 доплатимо	
послодавцу	за	свој	рад.

•	 Да	нам	дају	отказ,	кад	год	им	
падне	на	памет.

•	 Да	нас	понижавају	као	радни-
ке	и	људска	бића.

•	 Да	 нам	 продужавају	 до	 бес-
коначности	 рад	 на	 одређено	
време.

•	 Да	нам	се	“укину”	све	накнаде	
из	рада.

•	 Да	нас	изнајмљују	као	аутомо-
биле	-	рентакар	радник.

•	 Да	 радимо	 до	 смрти	 како	
би	 они	 уштедели	 средства	 у	
буџету	 и	 аболирали	 посло-
давце	 који	 крше	 законе	 и	 не	
уплаћују	доприносе	за	ПИО.

ЗАШТО ЋУТИМО?


