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EKN, INAŠ I SING održat će sastanak
s predstavnicima Vlade RH
Reprezentativnim sindikatima, koji su zatražili
sastanak s predstavnicima Vlade RH, 16. veljače
2018. dostavljen je poziv za održavanje sastanka.
EKN, INAŠ i SING najavljivali su industrijske akcije
ako Vlada ne bude htjela razgovarati sa sindikatima.
S obzirom na to da je sastanak dogovoren i bit će
održan 28. veljače 2018., u ovom trenutku nema
potrebe za organizacijom prosvjeda. Na sastanku
ćemo obavijestiti Vladu RH o svojim stavovima i
zatražiti očitovanje o procesu otkupa dionica INE i
pronalasku novog strateškog partnera. Zatražit
ćemo i stav Vlade o daljnjem razvoju svih ININIH
segmenata te na koji se način, u slučaju otkupa
dionica INE, INOM namjerava upravljati.
Nakon održanog sastanka obavijestit ćemo svoje
članove i dogovarati daljnje aktivnosti, ovisno o
onome o čemu se na sastanku dogovorimo.

EKN, INAŠ i SING se zalažu za zajedničko
djelovanje
U skladu s našim stavovima iznesenim na sastanku
s članovima i radnicima Rafinerije nafte Sisak,
održanom 14. veljače 2018., na kojem smo isticali da

je nužno zajedničko djelovanje kako bi se očuvala
radna mjesta, zatražili smo od Vlade RH da na
sastanak pozove i predstavnike Nove solidarnosti
kako bismo im omogućili da i oni iznesu svoje
stavove predstavnicima Vlade RH. U skladu s
našim prijedlogom na sastanak koji će se održati
28. veljače 2018. uz EKN, INAŠ i SING pozvani su i
predstavnici Nove solidarnosti.
Prosvjed za sada nije potreban
S obzirom na to da će na sastanku s predstavnicima
Vlade RH sudjelovati i predstavnici Nove
solidarnosti, EKN, INAŠ i SING ne vide potrebu za
održavanjem prosvjeda 23. veljače 2018. godine.
Održavanje prosvjeda u ovoj fazi, prije održavanja
sastanka na koji smo pozvani, prema našem
mišljenju suprotno je temeljnim načelima
sindikalnog djelovanja. Štoviše, organizacija
prosvjeda u ovim uvjetima dokaz je da
organizatorima nije stalo do zajedništva radnika
INA-Grupe.
Zajedničko sindikalno djelovanje EKN-a, INAŠ-a i
SING-a dokazano je u više navrata, a posebno kada
su potkraj 2015., u pregovorima s Upravom INE,
promijenili odluku u Rafineriji nafte Sisak, pa 72
radnika nisu proglašena viškom. Takve sindikalne
aktivnosti čuvaju radna mjesta i štite prava radnika.
Svi oni koji radnicima tvrde suprotno, obmanjuju
ih i zavaravaju da će svojim političkim djelovanjem
utjecati na status radnika u INI. Kao što smo bili
svjedoci puno puta do sada, to se nikada nije
dogodilo.

