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ПОШТОВАНЕ  КОЛЕГИНИЦЕ  И  КОЛЕГЕ,
Подсећамо вас да је Међународна организација рада, поступајући у складу са Декларацијом о социјално правичној и  фер 
глобализацији, установила 7.  октобар као  СВЕТСКИ  ДАН  ДОСТОЈАНСТВЕНОГ  РАДА. Ради достизања  тог циља (остваривања 
достојанственог рада за све) МОР је сачинио Агенду за достојанствени рад, и утврдио 4 главна стратешка правца активности  за 
достизање декларисаног циља, и то: ново запошљавање, гаранције за остваривање права запослених, проширење социјалне заштите 
и промоција и успостављање социјалног дијалога. Земље у нашем окружењу су, у складу са принципима садржаним у декларацијама 
и конвенцијама МОР-а и Миленијумским циљевима УН, те својим базичним правним актима на којима је засновано функционисање 
Европске Уније, а нарочито Лисабонским уговором и Ревидираном европском социјалном повељом,  у 2013. години усвојиле 
комуникацију (ЕК, ЕС и ЕП и регионалних комитета и земаља ЕУ), усмерену ка планским активностима до 2020. године за борбу 
против сиромаштва и на акције за имплементацију одрживог развоја. У  складу са тиме усвојили су базични циљ ЕУ - ДОСТОЈАНСТВЕН  
ЖИВОТ ЗА  СВЕ. У склопу активности за остварење тог циља, једна од основних је остваривање пуне и продуктивне запослености и 
достојанственог рада, а што укључује пуно поштовање фундаменталних права на раду и стандарда на раду МОР-а, а и права на 
пристојну зараду и друга права утврђена Ревидираном европском социјалном повељом. 

Иако се актуелно у нашој држави од органа власти управо на данашњи дан најављују веома рестриктивне мере за запослене 
у јавном сектору, које ће сасвим сигурно својим негативним ефектима погодити и запослене у установама социјалне заштите, 
и додатно отежати њихов материјални положај, НОВИ  СИНДИКАТ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ сматра да треба да своје 
колегинице и колеге  подсети на значај  и суштину данашњег дана, посебно на значај борбе за остваривање сопствених  права,  и да 
им поручи:

 „ПРЕПОЗНАЈ  СВОЈЕ  ПРАВЕ  ИНТЕРЕСЕ,  ОРГАНИЗУЈ  СЕ  И  ИЗБОРИ  СЕ“

с пуним поштовањем,   дана 07.10.2013. године                                                                         ПРЕДСЕДНИК  НССЗС, Братислав Цветковић, с.р.


