
С А ОП Ш Т Е Њ Е

У вези потпуног и истинитог информисања чланства, а везано за писање ИНФОРМЕРА од
суботе 23.11.2013. год , у којем  је кренуо оркестрирани напад на  синдикални покрет у
Србији, а где се на најгрубљи начин етикетирају синдикалне вође износимо следеће:
Кандић Славољуб је члан Надзорног одбора Телекома Србија и на ту функцију га је
делегирао Јединствени Синдикат Телекома Србије.
Тачно је да Кандић Славољуб и Мирослав Јоксимовић као и остали чланови Надзорног
одбора Телекома Србије примају надокнаду за рад у том органу у динарској
противвредности од  1000 €.
Приликом избора на ту дужност  пре четири месеца Славољуб Кандић се обавезао да
целокупан износ надокнаде за рад у Надзорном одбору Телекома Србије уплаћује на рачун
Јединственог Синдиката Телекома Србије, а уплаћена средства се користе за планске
активности синдиката.
Мотив за избор на ову функцију није новац већ потреба да учешћем у раду највишег
органа управљања компаније на најадекватнији начин се чује глас радника у заштити
радничких и синдикалних права.
Кандић Славољуб  преузету обавезу уплате средстава на рачун синдиката уредно извршава
сваког месеца што се може потврдити уплатницама у прилогу.
Разлог медијске хајке која је све присутнија јесте разбијање језгра синдикалног покрета у
Србији, тоталног разарања социјалног дијалога  и спровођења антирадничке политике.
Кандић Славољуб је активан члан Конфедерације Слободних Синдиката која је покренула
акцију учвршћивања синдикалне сцене у Србији и формирала Српски Синдикални Фронт
као брану за урушавање радних права запослених и будућих генерација  кроз доношење
лоших законских решења из области рада. Разматрајући предложена законска решења
Ктандић Славољуб се јавно супростављао предлозима који су директно на штету
запослених.
С обзиром да је познато ко стоји иза овог дневног листа јасна је намера да се отупи
синдикална оштрица, тотално елиминише социјални дијалог и нанесе штета једном
перспективном и са идејама здравом покрету-фронту  који по својим потенцијалима  има
водеће место у Србији. Са друге стране оваква медијска манипулација има за циљ да
предложена законска решења буду усвојена у тексту како су дата јер забога то је пут за
привлачење страних инвеститора.  Ради се наиме о употреби снаге медија да се пошаље
порука да су радници једина препрека да у Србији профункционише тржиште, проради
индустрија и скочи запосленост? Потреба је да се структурално позабавимо потребом за
индустријализацијом Србије, одступањем од приватизације по сваку цену,
реструктурирањем привреде чији циљ није запошљавање људи већ исказивање вишка.
Овакви удари на синдикални покрет и  истакнуте појединце не могу утицати на  утврђене
циљеве већ доприносе збијању редова и појачавања синдикалног деловања какао Фронта
тако Конфедерације Слободних Синдиката тако и Јединственог Синдиката Телекома
Србије.
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