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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СО ДИРИГИРАНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЛ   

ПЕНАЛОТ КОЈ ЌЕ ГО ШУТИ  
ГОЛ ИЛИ АВТОГОЛ?

рно му било пишано 
на Александро Турун-
џе, но црно й било пи-
шано и на работ нич-

ката класа во оваа држава. 
Немоќни пред доброосмис-
лените игри и пред избори, 
за кои однапред се знае ре-
зултатот, работниците про-
должија да тонат во сè по го-
лема бедотија. Оној кој че ти-
ри години изигруваше херој 
и тврдеше дека се бори за 
работничките права, пов тор-
но ја доби битката. Ванчо Му-
ратовски е старо-новиот ли-
дер на Сојузот на син дика-
тите на Македонија. Во син-
дикалната фотелја ќе ужива 
и во новиот мандат. Да, во 
вис тинска смисла на зборот 
ќе ужива во удобната фо тел-
ја, но дали ќе излезе да про-
шета по фабриките, оние мал-

Ванчо Муратовски е старо-новиот лидер на 
Сојузот на синдикатите на Македонија. Дали во 
новиот мандат тој ќе ги поведе работниците во 
офанзивна борба против владејачката гар ни-
тура, или повторно ќе се занимава со (не)един-
ството во ССМ? 

Во периодот кој е зад нас бевме сведоци дека, 
наместо реформите и работничките права, на 
ССМ пресудна му беше членарината, и како да 
се избрка оној кој не ја исполнил таа обврска. 

Ц

куте кои сè уште работат, за 
да види во каква положба се 
оние за кои тој треба да се 
бори? Ќе се појави ли и на 
протестите на стечајните ра-
ботници, ќе ги поведе ли во 
офанзивна борба против вла-
дејачката гарнитура? По сè 
изгледа, овие прашања се 
уто пистички, а нивниот по-
зитивен одговор е далеку од 
реалноста. Во едни вакви ус-
лови и со ваков лидер, не ма 
излез за работниците!

Досегашниот, но и сегаш-
ен лидер, Муратовски, во из-
минатиов период наместо со 
работничките права, се зани-
маваше со единството или 
подобро речено неедин-
ството во ССМ. Еден гранков 
синдикат, Синдикатот за об-
разование, наука и култура 
го напушти старото јато, а не-

РОБОВИ

Во едни вакви околности 
не се постигнува обеди ну ва-
ње на работниците. Се мани-
пулира со нивните права. 
Наместо работничката класа 
да ја однесеме чекор напред, 
ние ја вративме во феудално 
општество. Работниците ста-
наа робови на работо дава-
чите. До кога работниците ќе 
ги трпат неправдите? Син ди-
катот кој требаше да излезе 
во пресрет на нивните ба ра-
ња, заборави зошто е фор-
миран. Наместо за подо бру-
вање на положбата во која се 
наоѓаат работниците, ССМ се 
занимаваше со тоа кој во не-
го плаќа членарина, и како 
да го избркаат оној кој не ја 
исполнил таа обврска. Но, на 
оние кои упатуваа критики 
за нефункционалноста на 
ССМ им се одговараше со из-
јави од типот на "слободни 

ма да биде ништо чудно, ако 
во претстојниот период тоа 
го направат и дел од ос та-
натите гранкови синдикати. 
Сега ССМ е во длабока кома, 
исполитизиран и ја изгуби 
насоката на дејствување. Ак-
туелниот Муратовски четири 
години тактизираше со влас-
та, но не успеа доволно доб-

ро да й се додвори за да си 
обезбеди амбасадорско мес-
то. Не успеа ниту да ги пот-
пише колективните дого во-
ри со Владата и со рабо то да в-
ците, но затоа, пак, го при-
фати новиот работнички За-
кон, чии негативни после ди-
ци допрва ќе ги чувствуваат 
работниците.

"КРИТИКУВАЈТЕ МЕ ЗА ОНА ШТО НЕ ГО РАБОТИМЕ ДОБРО, НЕМОЈТЕ ДА КРИТИКУВАТЕ ДАЛИ 
МУРАТОВСКИ КУПУВАЛ МЕБЕЛ И ДАЛИ СО СЕБЕ НОСЕЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ", ВАНЧО МУРАТОВСКИ
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  ЕГАТИ ДО ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РА МУРАТОВСКИ ЌЕ БИДЕ 
ст релци кои сакаат да го 
уништат Синдикатот". 

Во наредниот период ќе 
треба тој или да се престрои 
или да се распадне. Во спро-
тивно само им се фрла прав 
во очите на оние кои ги из-
брале синдикалните лидери. 
Со ваков начин на работа на 
ССМ, со огромна сиро маш-
тија, со околу 400.000 не вра-
ботени, нема ништо да се по-
стигне од двете усвоени ре-
золуции на 17. Конгрес на 
ССМ, за намалување на не-
вра ботеноста, и за јакнење на 
единството на Синди катот. 

Дека нешто не е в ред со 
ССМ ни укажаа и прет став ни-
ците на меѓународните син-
дикати. Според нив, про це-
сот на реформи трае долго, а 
суштинска задача на Синди-
катот треба да биде неза вис-
носта од директорите и од 
политичките партии, како и 
негова професионализација. 
Отсуството на реформи, како 
што потенцира и Ибер Кам-
бие, претставник на Меѓу на-
родната конфедерација на 
сло бодни синдикати, само ќе 
го продолжи раздружу ва ње-
то. 

Муратовски не исполни 
ниту едно од ветувањата и 
наместо поголеми работ нич-
ки права, тој ги намали по-
стојните, носејќи одлуки без 
да ја консултура базата и не 
ја користеше моќта на пре-
говарање. Иако имаше фал-
би дека ССМ учествуваше во 
изработката на Законот за 
работни односи, односно не-
кои од неговите забелешки 

беа прифатени, реалноста по-
кажува дека овој Закон и не е 
така добар, особено во пог-
лед на прогласувањето тех-
нолошки вишок, правото на 
штрајк и одмор.

"Робови сме на оние кои 
ги создадовме, а овој Син ди-
кат не најде шанса да ја ис-
плука власта ниту еднаш во 
овие четири години". 

Во оваа насока се движеа 
и останатите критики од про-
тивниците на Муратовски. 
Но, тие не го исплашија но ви-
от синдикален лидер, кој се 
по фали дека не продава де-
магогии и како успеал да би-
де лидер во две влади и да го 
одржи Синдикатот заедно. А 
единството ќе биде негова 
најважна работа и во на ред-
ниот период. Но, колку до се-
га постоеше единство во ССМ, 
знаеме! Неговите ривали ко-
ментираа, Муратовски рабо-

теше стереотипно, без ком-
промис со останатите син ди-
калци. Патуваше без да даде 
отчет каде патува и зошто. 

СЕНЗАЦИОНАЛНОСТ

Муратовски своите стрели 
ги упати и кон новинарите 
кои, според него, барале са-
мо сензационализам. Тој ги 
советуваше: "Не сум преми е-
рот па да ве критикувам, но 
не сте коректни кога барате 
сензационализам во ССМ. 
Критикувајте ме за она што 
не го работиме добро, не мој-
те да критикувате дали Му-
ратовски купувал мебел и 
дали со себе носел обез бе-
дување".

Старо-новиот лидер по-
тенцира дека тоа што на 17. 
Конгрес на ССМ немало ниту 
еден висок претставник на 
Владата доволно говорело 

за тоа колку се блиски од но-
сите на ССМ со власта. 

"Соодветно ќе се одне су-
ваме, доаѓаат избори и пр ви-
от пенал го шутира ССМ", из-
ја ви Муратовски. 

Но, ако го шутира како до-
сега, тогаш сигурно ССМ ќе 
добие автогол. Сепак, и на 
овој Конгрес се покажа како 
гласа диригирано членство. 
Конкурентите на Муратовски, 
Живко Митревски, претсе да-
тел на гранскиот синдикат од 
дрвната индустрија и шу-
марството, и Бранко Муш кар-
ски, правник во Синдикатот 
на металците, енергети ча ри-
те и рударите, не беа изне-
надени од исходот.

"Резултатот на изборот не 
е одраз на желбата на чл ен-
ството, туку последица од 
диригираната структура на 
делегатите од тесен круг лу-
ѓе. Проблемите со изборот 
на делегатите не беа по пра-
вени, па поради тоа се по-
влече и кандидатот од ЕСМ, 
Роберт Симоновски. Деле га-
ти од неколку гранкови син-
дикати беа пријавувани и ме-
нувани по крајниот рок за де-
легирање. Задоволен сум од 
освоениот број гласови, кои 
покажаа желба за промени. 
Понудив програма за излез 
од кризата, за модерен ев-
ропски синдикат, кој силата 
ќе ја црпи од членството и ќе 
биде реален социјален парт-
нер. Но, победи стерео тип-
ната програма која не даде 
резултати", изјави Живко Ми-
тревски, најсериозниот про-
тивкандидат на Муратовски.


