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Истовремено док су плате и пензије замрзнуте, поскупљују производи који су под
директном контролом државе, оценили су данас представници пет синдикалних
организација. Кап која је прелила чашу је најављена измена закона о
пензијско-инвалидском систему, због чега синдикати најављују протесте у другој
половини септембра.

  

Истога дана када Закон о изменама пензијског система буде ушао у скупштинску
процедуру, представници пет синдикалних организација организоваће протест у
Београду и позваће своје чланове у генерални штрајк. Први пут до сада пет синдикалних
централа и њихови лидери стали су на исту страну у оцени да ће измене Закона о
пензијско-инвалидском осигурању смањити права пензионера као и у ставу да је влада
усаглашавала закон са ММФ-ом а без сагласности синдиката.

  

У најкраћем, синдикати најављују врућу јесен која ће ове године почети протестом 29.
септембра у Бору, а затим даље кроз градове у Србији:

  

"Ми нисмо као грађани бирали ММФ, ми нисмо ни звали ММФ, нас ММФ не интересује –
нас интересује искључиво наша влада и наш парламент. Овај закон је отишао у
парламент без и једне речи или разговора о њему и без упознавања и једног синдиката
", казао је Љубосав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије.

  

И док синдикалци најављују и радикализацију протеста по "грчком" моделу, премијер
Мирко Цветковић поручује да је Влада спремна за разговор са синдикатима:

  

"Ми морамо прво да погледамо шта је то што њима не одговара. Али мислим да се до
сада све усагласило и нема разлога да гледамо дефетистички на ту нову ситуацију. Ја
не мислим да ће ту бити неких посебних проблема."
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По речима премијера државна каса је тренутно пунија и Цветковић очекује преговоре са
ММФ-ом без много тензија као и разговор о томе да ли овај непланирани вишак
потрошити за помоћ запосленима и пензионерима.

  

(VOA)
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