Zagreb, 24. studenoga 2011.
Predsjedništvo Vijeća SSSH na današnjoj sjednici usvojilo je

POZIV NA PROMJENE!
Savez samostalnih sindikata Hrvatske je, u rujnu ove godine, najavio kako će pratiti
poruke i obećanja stranaka i koalicija koje sudjeluju u izbornoj utrci i žele
formirati/sudjelovati u novoj Vladi, te procijeniti prepoznaje li ijednu političku opciju
kao vjerodostojnu zagovornicu radnih i sindikalnih prava, kao i javnih politika
usmjerenih na poboljšanje kvalitete života svih građana Hrvatske.
Analiza stranačkih programa, sastanci s predstavnicima Hrvatske ekonomske inicijative
Ljube Jurčića, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatskih
laburista-stranke rada (na koje se HDZ i Kukuriku koalicija nisu odazvali),te već
tradicionalno predizborno sučeljavanje koje SSSH organizira u Tvornici kulture
(Radnički dom) pod nazivom „Političare u Tvornicu!“, u kojem su sudjelovali
predstavnici Kukuriku koalicije, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatskih laburistastranke rada, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske
ekonomske inicijative, pokazali su sljedeće:
Našim su zahtjevima, sadržanima u Predizbornoj platformi SSSH objavljenoj u rujnu ove
godine, prema napisanom i dosad izrečenom, najbliži stavovi KUKURIKU KOALICIJE,
HRVATSKIH LABURISTA-STRANKE RADA I HRVATSKE EKONOMSKE INICIJATIVE, ali iz
njihovih programa, javnih nastupa i samog sučeljavanja nisu razvidne konkretne mjere,
odnosno kako će i u kojemu roku navedeno realizirati. A nama ne trebaju lijepe riječi, mi
tražimo spremnost i sposobnost da se obećano realizira!
Stoga:
Savez samostalnih sindikata Hrvatske poziva sve članove udruženih sindikata da
svakako IZAĐU NA IZBORE i pošalju poruku u kakvoj Hrvatskoj žele živjeti. Dosad nas je
najviše biralo 2000. godine, ali mi možemo i bolje! Neizlazak na izbore samo pogoduje
zadržavanju postojećeg stanja, a ono je neizdrživo.
Glas treba dati onima kojima najviše VJERUJEMO, za koje mislimo da ŽELE i MOGU
ostvariti bolju i pravedniju Hrvatsku. Na nama je da to iduće četiri godine pratimo,
kontroliramo, podsjećamo i zahtijevamo!
Mi za radnike i građane Hrvatske tražimo pozitivne promjene u ekonomskoj i socijalnoj
politici, novu raspodjelu, na to imamo pravo jer rad je taj koji stvara profit, a ne kapital!
Zbog toga broj sačuvanih i novih radnih mjesta, posebice u krizi, mora postati mjerilom
uspješnosti svake politike.
Na tome će Savez samostalnih sindikata Hrvatske ustrajati!

