
После разговора менаџмента са запосленима, у којима им је понуђен одлазак на рад у иностранство или отказ, протест радника у подне испред „Фијата” у Крагујевцу. Најављена обустава рада и блокада ауто-пута
петак, 13 мај 2022 11:41

Протест радника Фијата: Блокираћемо Крагујевац, а ако треба и Београд

  

Фијатови радници блокирали су главни улаз у фабрику и захтевају од државе, као
трећинског власника да их заштити од најављеног отпуштања. Уколико држава не
пронађе решење, најављују блокаду градских саобраћајница и ауто-пута.

  

На протесту испред фабричког улаза „Шест топола“ окупило се више стотина радника, а
подршку су им дале и колеге и сестринске фирме „Фијат пластик“, који су у генералном
штрајку од фебруара прошле године.

  

Подсетимо, само две недеље након што су председник Србије и компанија Стелантис
најавили да ће се у Србији произовдити нови електрични аутомобил, радници
крагујевачке фабрике добили су понуду да бирају између рада у иностранству и отказа
уз симболичну отпреминину.
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Из управе крагујевачке фабрике поручили су да је таква понуда у складу са
усавршавањем радника и констатним побољшањем учинка компаније Стелантис.

  

Радници који су се окупили испред фабрике поручују да су стављени пред свршен чин и
од државе, као мањинског власника фабрике, траже да им понуди социјални програм до
почетка производње новог модела.

  

"Ми смо овде да радимо, ако је нов модел потписан, ми желимо програм до новог
модела, ако је то минималац, онда минималац", рекао нам је један од радника и додао да
ће, ако до понедељка, не добију одговор власти блокирати цео Крагујевац, а спремни су
да иду и "до Београда ако треба".

  

Окупљени радници истакли су и да нису добили никакву формалну понуду, само папир
са висином плате и бонуса за рад у иностранству.

  

Додали су и да се не зна износ отпремнине који би добили они који се не определе за
одлазак ван земље, али да се незванично може чути да тај износ не би био већи од 4.000
евра за 12 година стажа, колико већ ради Фијатова фабрика у Шумадији.

  

Један од радника је додао да је данас исто као "1942. кад су Крагујевчани ишли на
принудни рад у иностранство", док се његов колега пожалио да је више радника
провело ноћ у Хитној помоћи.

  

"Млади људи су узели кредите, имају децу, то је годинама требало да се објашњава
народу ако ће да дође до ове ситуације", поручио је он.

  

Састанак у Београду
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Како Н1 незванично сазнаје, у Београду је у току састанак министарке рада Дарије
Кисић, представника синдиката и руководства Фијата, али није било могуће добити
званичну потврду, нити сазнати ко све тачно присуствује састанку.

  

После јучерашњих разговора менаџмента са запосленима у крагујевачком „Фијату” у
којима им је понуђен одлазак на рад у иностранство или отказ реаговао је синоћ
Самостални синдикат ФАС-а, позивајући раднике да се данас окупе у 12 сати на
уласку у фабрику код „Шест топола”.

  

Синдикалци „Фијата” уз консултације са председником Металаца синдиката
Независност Зораном Станићем договорили су се да се у подне нађу испред фабрике и
на скупу јасно изнесу своје захтеве и траже од државе да реагује и заштити њихова
права.

  

– Следеце после тога ако нам се нико не обрати биће тотална блокада града можда и
ауто-пута. Одлука о овој евентуалној блокади фабрике биће донета данас на лицу места
код „Шест топола”. Даћемо држави два дана да то реше а онда ћемо предузети
ригорозне мере које ће укључивати блокаде саобраћајница како у граду тако и ван
града, стоји у саопштењу синдиката које је синоћ прослеђено медијима.
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У обраћању медијима и јавности које потпсује Саша Ђорђевић, председник Синдиката
ФАС наводи се да ће због намере „Фијата” да упућивање раднике на рад у иностранство
или их отпушта радника, потпуно обустави производњу у крагујевачкој фабрици. Истиче
се да се синдикат никада неће сложити са тим намерама и уколико се не усвоје њихови
захтеви предузеће радикалне мере синдикална борбе.

  

Они захтевају да се понуди радницима, за чијим радом је привремено престала потреба,
опција упућивања на плаћено одсуство, у складу са Законом о раду, јер „Фијат”
изражава спремност да настави рад у Крагујевачкој фабрици. Да се упућивање радника
у иностарнство врши искључиво у складу са Законом о условима за упућивање
запослених на на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, а не да се
избегавају одредбе овог Закона присиљавањем радника да „добровољно” прихвате
понудјене услове, добијене у неформалној форми.

  

Такође да се радницима који нису спремни да прихвате једну од претходне две опције,
понудити стимулативне отпремнине које не могу бити ниже од достигнутих стандарда у
овој области. Синдикат позива раднике да пре изјашњавања, затраже од „Фијата”
формалну понуду, јер добијени папир који им је јуче показан то није.

  

На сва друга, исхитрена и наметнута решења, биће одговорено у духу традиције
радничког Крагујевца, стоји у позиву радницима и новинарима Самосталног синдиката
ФАС-а.

  

Радницима у „Фијату” у Крагујевцу јуче је у разговору са пословодством понуђено да
раде по две године у „Фијатовим” фабрикама у Словачкој, Пољској, Италији и Немачкој
или ће добити отказ тако што ће бити проглашени за технолошки вишак.

  

(Данас-Н1)

  

Видети још:  Н1: Радницима "Фијата" у Крагујевцу понуђено да раде у иностранству, или
отказ уз отпремнине, иако је пре 15 дана најављиван „долазак електричног модела“.
Синдикати: Понуда радницима значи – крај фабрике
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