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Отворено писмо ССВМС-у,
Поштована господо, аутори сајта ССВМС-а, ми из ССЗЈТ-а
испровоцирани садржајима које сте јавно на наш рачун презентовали,
верујте веома нерадо, приморани смо да Вам одговоримо.
Господо из ССВМС-а пажљивим читањем вашег сајта на којем износите
Ваша мишљења и постављате нам питања, долазимо до следећег закључка:
Једва сте дочекали како Ви кажете ''прекид сваке комуникације са
ССЗЈТ-ом''. Добро знамо да сте небројено пута прекидали односе са свима,
па их поново успостављали када вам је то одговарало.
Добро знате да је ССЗЈТ отворен за разговоре и преговоре ма ко то
био и да се никада нећемо свести на ниво комуникације само када то вама
одговара.
Репрезентативни синдикат ССЗЈТ-а има законску снагу на мишљење и
самоопредељење, непријатељство је Ваша врлина а нама тотална
непознаница.
Потсећамо вас на недавни дуго очекивани састанак са нама, веома
надмено сте смењивали, претили и сугерисали нам Нашу тешку будућност
а сада Вам је неко други крив за ваше неостварене планове.
Наравно да имате легално право да рушите ПКУ. Од остваривања
права некада је корисно и уздржати се. У данашњем тренутку то може
значити само почетак огорчене отимачине око празне касе.
Обзиром на дужину боравка Вашег синдиката у кабинетима
менаџмента чуди нас Ваш садашњи вапај најширој јавности за спас фирме.
Просто питање: шта сте то тамо радили до сада ?
Од ''историјског штрајка'' ви сте водили и доносили генијалне потезе у
руковођењу ове фирме а кривицу за Вашу генијалност мораћете сада да
потражите у некоме другом. Ми вам нажалост не можемо изаћи у сусрет.
Верујте да и нас веома мучи питање кашњења плата и то јавно
свакодневно износимо одговорним. У истом смо проблему. Немојте себи
приписивати заслуге борца за добробит и срећу запослених, предлажемо,
обратите се Вашим пријатељима који нам дугују и проблем ће бити решен.
Драго нам је да Ви боље од нас знате уз кога смо се ми сврстали.
О свему око себе се најчешће одређујете негативно. Стичемо утисак
да само о себи мислите најбоље а то много говори наравно о вама.
Овим јавним обраћањем желимо само да вам скренемо пажњу и
дамо на знање да се сви у овом колективу веома добро познајемо, без
намере да продубљујемо и овако тешку ситуацију.
Најсрећнији би били када би нам дозволили да цивилизованом
комуникацијом лично разјаснимо све непознанице а не овим писанијама
које сте сами иницирали.
И на крају ако Вас је досада наш смирени и одмерени став иритирао,
ми Вам се извињавамо. Можда је то за вас проблем страног језика.
Срдачно,
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