
veće plaće i kvalitetna radna mjesta -

Međunarodni praznik rada

Slavonski Brod    1. 5. 2017.
PROSVJED

Vrijeme je za NAŠ oporavak!

12:00

Radnici privatnog i javnog sektora zahtijevaju

Zahtijevamo:
• Povećanje plaća - dostojanstvene plaće i uvjete rada kroz kolektivne ugovore;
• Povećanje minimalne plaće na 50% prosječne mjesečne bruto plaće;
• Otvaranje kvalitetnih radnih mjesta; prestanak stimuliranja prekarnih oblika rada;
• Poticanje proizvodnje i izvoza, investicija, uključujući socijalne investicije;
• Kvalitetnu stambenu politiku te cjenovno i teritorijalno dostupne društvene servise;
• Promicanje i jačanje socijalnog dijaloga i posebno kolektivnog pregovaranja i sklapanja             
   kolektivnih ugovora na svim razinama, u privatnom i u javnom sektoru.

• okupljanje od 7:15 na Glavnom kolodvoru u Zagrebu i konferencija za medije
• polazak Vlaka solidarnosti u 8:00 h  
• u 9:50 zaustavljanje u Kutini i ukrcaj prosvjednika
• od 11:00 okupljanje prosvjednika u Slavonskom Brodu ispred Željezničkog kolodvora
• do 11:30 dolazak u Slavonski Brod i kretanje prosvjedne povorke od Željezničkog kolodvora prema                    
   Tvrđavi Brod
• 12:30-15:00 središnje prosvjedno obilježavanje (Tvrđava): govori, glazbeni program i podjela graha
• 16:00 h povratak vlaka za Zagreb i autobusa za ostale gradove
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Hrvatsko gospodarstvo se oporavilo, BDP bilježi najveći rast u zadnjih devet godina, raste izvoz, 
industrijska proizvodnja, ali radnici godinama nisu vidjeli povećanje plaća.
Kao radnici, zaslužujemo svoj pravedni udio u profitu koji ostvarujemo za poslodavca – vrijeme 
je za NAŠ oporavak!

Veće plaće znače veću kupovnu moć radnika, a ona je pokretač potražnje, ekonomskog rasta i 
otvaranja radnih mjesta. Ekonomski oporavak bit će održiv samo ako bude služio svima!
Minimalna plaća ne ispunjava svoju funkciju ako radnike izlaže siromaštvu uz rad, ako nije jasno 
definirana te ako se slabo provodi.
Pregovori socijalnih partnera najbolji su alat za osiguranje dobrih plaća i uvjeta rada. Zato je nužno 
jačanje socijalnog dijaloga na svim razinama. Članstvo u sindikatu i snažno kolektivno 
pregovaranje najbolji su način za ostvarivanje većih plaća!

Posljednjih desetak godina iz Hrvatske je emigriralo više od 110.000 ljudi! No glavni razlog 
odlaska nije nezaposlenost, nego plaća i želja za boljim uvjetima rada. Odlaze mladi, ali i svi ostali, 
obrazovani i kvalificirani, borbeni i aktivni, oni koji bi trebali biti budućnost ove zemlje. A Vlada ni 
da trepne okom. Dapače, svojim „reformama“ širom im otvara vrata odlaska.
Bez kvalitetnih radnih mjesta, bez radne i socijalne sigurnosti i svima dostupnih društvenih servisa 
(vrtića, škola, domova za skrb o starima i nemoćnima...), neće biti ni demografske obnove ni rasta 
i razvoja Hrvatske. Krajnje je vrijeme da Hrvatsku učinimo poželjnom zemljom za rad i život.
Protivimo se zlouporabi ugovora o radu na određeno vrijeme, zlouporabi agencijskog rada, 
zlouporabi studentskog rada, zlouporabi rada mladih kroz stručno osposobljavanje!

Slavonija je, uz Dalmaciju i Liku, regija s najizraženijim problemima nezaposlenosti, niske stope 
aktivnosti, posebno mladih, te iseljavanja. Slavonija se ubrzano prazni i umire, mladi odlaze 
trbuhom za kruhom, a Hrvatska postaje bogata zemlja siromašnih ljudi. Stoga ćemo prosvjedom u 
Slavoniji usmjeriti fokus na ove plodne ravnice i tražiti konkretna rješenja i mjere.
Putujući Vlakom solidarnosti za Slavoniju ponijet ćemo simboličnu poruku kako su „Radnici – 
motor razvoja Hrvatske“, a „Hrvatska – vlak bez voznog reda“. Vrijeme je da se Hrvatska vrati na 
pravi put – vrijeme je i za socijalni oporavak – vrijeme je za NAŠ oporavak!
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Zašto kampanja “Vrijeme je za NAŠ oporavak!”?

Hrvatska treba veće plaće!

Hrvatska treba kvalitetna radna mjesta!

Zašto u Slavonskom Brodu?


