1. Мај Међународни дан рада
Поштоване колеге, чланови Конфедерације слободних синдиката и сви остали запослени,
незапослени грађани Србије, пензионери, обраћамо Вам се данас на дан Међународног
дана рада са надом и вером да ће овај дан поново добити своје право и пуно значење и да
неће остати само симбол радничке борбе за своја људска права.
Свесни смо немоћи радног света и слабог утицаја синдиката у овим, по раднике, лошим
временима где неколицина запослених може да се похвали добрим условима рада,
редовним, пристојним и на време исплаћеним зарадама, одсуством мобинга,
дискриминације.
Данас, три осмице, осам сати рада, осам сати одмора и осам сати слободног времена,
постали су само симбол синдикалног захтева из 19. века јер је свеприсутно удаљавање од
достојанственог рада који је за запослене безбедан, редовно и пристојно плаћен.
Незапосленост се смањује само у статистичким извештајима, четвртина грађана Србије живи
на граници сиромаштва проналазећи начине како да преживи до наредног примања.
Културни садржаји, одмор у бањи, на мору само су успомена из неких ранијих времена за
већину запослених последних година. И иако би време дигитиализације и целоживотног
учења требало да омогући и олакша свеобухватну и лакшу примену "три осмице" код нас у
нашој реалности то није случај.
Социјална правда, достојанствен рад, солидарност, право на избор и право на пристојан
живот је оно чему требамо да тежимо и свако појединачно да свим својим ресурсима
настоји да томе допринесе. Промена на боље долази од нас самих и сами требамо да
мењамо све оно што је у оквирима наших могућности ма колико се то чинило недовољно.
Потребни су нам добри закони и њихова праведна примена!
Потребни су нам слободни медији и објективно извештавање!
Потребно нам је квалитетно образовање и армија добро образованих људи!
Потребна нам је земља у којој постоји владавина права и развијен социјални дијалог!
Пре 129 година, на Првом конгресу 2. Интернационале одржаном 1889. године одлучено је:
"Први мај је заједнички празник свих земаља на којима радничка класа треба да
манифестује јединство својих захтева и своју класну солидарност".
За крај приче, радницима, члановима Конфедерације слободних синдиката и свим
грађанима честитамо 1. Мај Међународни дан рада, са искреном вером да ће овај празник
поново постати празник радних, вредних и поносних људи земље Србије!

