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REAKCIJA NA IZJAVE ZORANA MILANOVIĆA POVODOM 
SINDIKALNOG PRVOG SVIBNJA 
 
Predsjednik hrvatske Vlade uspio je jučer nizom frivolnih izjava kompromitirati politiku kao 
jedan ozbiljan posao u kojem se on sa svojim stupnjem zrelosti ne snalazi.  

Kao prvo, netočna i manipulativna je tvrdnja da sindikati ne brinu za radnike i nezaposlene iz 
privatnog sektora. Na prvomajskom prosvjedu bili su predstavnici tri četvrtine radnika iz 
privatnog i industrijskog sektora, a tek jedna četvrtina iz tzv. javnog sektora. Svi ti sindikati 
upravo zbog gospodarskog debakla, straha za egzistenciju i izostanka svake perspektive za 
nezaposlene i radnike traže odlazak Zorana Milanovića.   

Nadalje, nije točno, kao što reče, da sindikati svake godine traže prijevremene izbore. Kao 
dugovječni sindikalist svjedočim da je ovo prvi puta u 24 godine da sindikati traže prijevremene 
izbore.  

I na koncu, koristim priliku da se zahvalim premijeru što svaki puta istakne sindikaliste koji su 
već 20 godina na čelu sindikata. Budući da sam već 24 godine na čelu prvog neovisnog hrvatskog 
sindikata, Zoran Milanović očito pri tome misli na mene. Stoga sam počašćen što on svojom 
izjavom ističe sve vrline koje iz dugovječnosti proizlaze, tj. da Vilim Ribić dobiva sve izbore u 
svome sindikatu jer uživa povjerenje predstavnika tisuća članova, što upućuje na dugogodišnji 
čestiti rad bez mrlja i afera. A posebno mi je drago da premijer cijeni vjernost ideji u koju čovjek 
vjeruje, jer sam u Sindikatu koji sam stvarao radio i proživio cijeli svoj život, ne prihvaćajući 
druge ponude za posao. Samo bi čovjek konfuznih i loših moralnih vrijednosti mogao to 
kritizirati, stoga se zahvaljujem premijeru i molim ga da i dalje ponavlja informaciju o mojoj 
stalnosti u sindikatu. Razumijem njegovo divljenje jer za razliku od njega, koji je po vlastitim 
riječima socijaldemokratsku ideju zamijenio liberalnom, ja sindikalnu ideju svih ovih godina 
nisam napustio. Međutim, za razliku od njega, meni se ne bi moglo desiti da ostanem na funkciji 
kad bi mi ljudi koji su me birali pokazivali crveni karton. S obzirom na to da od njega sve više 
ljudi masovno očekuje odlazak, a on to odbija, zaključujem da bi i on htio biti dugovječan na 
sadašnjoj poziciji, ali po svemu sudeći to neće ići.  

 
Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, v.r.  
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