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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

СТЕЧАЈЦИТЕ СТЕЧАЈЦИТЕ 
ПОВТОРНО НАПОВТОРНО НА  
"СТЕНД БАЈ""СТЕНД БАЈ"

И  П О С Л Е Д Н И О Т  Ш Т Р А Ј К  Н А  А     Р М И Ј А Т А  С О Ц И Ј А Л Н О  Н Е З Г Р И Ж Е Н И  И  П О С Л Е Д Н И О Т  Ш Т Р А Ј К  Н А  А  
П О Р А Н Е Ш Н И  Р А Б О Т Н И Ц И  Н Е       Д О Н Е С Е  Н И Ш Т О  Н О В ОП О Р А Н Е Ш Н И  Р А Б О Т Н И Ц И  Н Е    

Кога во една демократска "ев роп-
ска" (барем по територија н.з.) 
зем  ја, поранешните работници, 

кои имаат повеќе од 25 години работен 
стаж, бараат "вагони" за државата да ги 
натовари во една композиција и да ги 
испрати некаде во африканските земји, 
на некој пуст остров, работите секако 
дека се далеку од розови.

Дека работите во социјалната сфера 
не ни се најсјајни, тоа и досега го знаев-
ме. Но, вакви пораки досега не се забе-
лежани во ниту една земја, опфатена со 
виорот на транзицијата. Колку за илус-
трација, тој збор транзиција, за жал, е 
присутен единствено во Македонија и 

Стечајците со повеќе од 25 
години стаж повторно се јавија 
дека се "живи". Минатата 
седмица тие протестираа пред 
Собранието. Со свирчиња в уста 
сакаа да го потенцираат своето 
незадоволство што Владата не 
го реши нивниот проблем, иако 
повеќе од девет месеци спијат 
под ведро небо. Според Стојан 
Стојанов, претседател на 
Здружението на стечајците, 
протестите ќе траат сè додека 
не се најде решение. 
Инсистираат на што поскоро 
решавање на нивниот статус.

Масовниот штрајк на 
стечајците предизвика огромен 
сообраќаен метеж во главниот 
град на државата. Стечајците од 
шаторите се префрлија на 
булеварот пред македонското 
Собрание и го закочија целиот 
сообраќај.

Протестот на стечајците во 
шаторите пред Собранието 
почна на 5 март годинава. Од 
тогаш па досега поминаа девет 
месеци и тие живеат во паркот 
"Жена борец", а поради лошите 
временски услови голем дел од 
нив се разболеа. Околу храната 
им помага црквата "Света 
Петка" и мал број хумани 
граѓани.

само во уште две-три држави како, на 
пример, Молдавија. Во соседството, 
кон  кретно, во Бугарија и во Романија 
Европа пристигна. Но, кај нас сè уште 
не е така. Кај нас сè уште не се знае кој 
за каде е.

"Бараме вагони барем да знаеме де-
ка тука нема кој да мисли за нас", ре че 
Стојан Стојанов, претставник на стечај-
ците, опишувајќи ја состојбата на оваа 
категорија, според некои проценки, на 
повеќе од 7.000 лица. Или тоа се се меј-
ства, секако со поголем број членови.

А тие само го бараат Законот кој ќе 
го регулира нивниот статус. Го прозваа 
лидерот на НСДП, Тито Петковски, кој 
им ветил поддршка, да преземе нешто 
за Законот да се најде на дневен ред во 
Собранието. Арно ама засега повторно 
ништо. До кога, ќе видиме.

НОВО ВЕТУВАЊЕ
"Одлучивме штрајкот да го ставиме 

во мирување по средбата со прет се да-
телот на НСДП, Тито Пет ковски, кој ни 
вети дека ќе разговара со премиерот 
Никола Груевски, да биде закажана вон-

редна седница на која ќе се разговара 
за нашиот проблем", из ја ви првиот 
човек на синдикалците, Сто јан Стојанов, 
по минатонеделниот про тест. 

Стечајците го ставија штрајкот во 
мирување до идната седмица, до кога и 
реално очекуваат да се заврши таа сред-
ба, по што Законот за стечајците би се 
нашол на дневен ред во Собранието.

Изреволтираните стечајци за вре-
ме на протестите пред Со бранието 
на Република Маке до нија тргнаа 
кон полициското обе збедување и 
се обидоа насилно да влезат во за-
конодавниот дом. По кратко време 
се забележуваа двојно повеќе по-
лицајци, кои се обидуваа да ги спре -
чат во ваквата намера. Притоа, една 
жена за вр ши на земја под пре-
вртената заш титна ограда. 

"Немаме леб да јадеме, а вие нè 
газите", бурно реагираа насоб ра-
ните стечајци. 

Страстите се сми рија дури во 
попладневните ча сови.

ОД ПРОТЕСТИТЕ ПОВТОРНО НИШТО, КАКО ОД ПРОТЕСТИТЕ ПОВТОРНО НИШТО, КАКО 
И ВО СИТЕ ИЗМИНАТИ ГОДИНИИ ВО СИТЕ ИЗМИНАТИ ГОДИНИ
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Делегацијата на стечајците во Владата ја прими ви це-
премиерот Зоран Ставревски, како и министрите за еко-
номија, за труд и социјала и за финансии, Вера Рафајловска, 
Љупчо Мешков и Трајко Славески.

"На средбата предложивме државата да ни ги исплати 
парите од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, 
кои сме ги плаќале додека сме биле вработени, со тоа што 
ние би се откажале од пензијата која ни следува", појасни 
Стојанов.

Според него, во таков случај воопшто не би бил по-
требен Закон за стечајци.

Овој предлог бил отфрлен од владината делегација, 
која не се согласила ниту околу паричниот надоместок кој 
го бараат до пензионирањето, бидејќи таквото решение 
би значело уривање на системот на државата.

"Се понудивме сите да нè вработат до Нова година, но и 
на тоа немаше одговор бидејќи се свесни дека тешко се 
наоѓа вработување за стечајците", потенцира Стојанов, 
спо ред кого, сè појасно е дека "оваа категорија луѓе е за-
боравена и исфрлена од системот".

Стечајците најавија дека секојдневно ќе ги блокираат 
патиштата.

"Ова веќе не се издржува, сите политичари нè лажат - 
револтирано реагираат стечајните работници со работен 
стаж повеќе од 25 години. - Да й служи на чест на Владата 

За тоа тие бараа конкретен одговор за да им се објасни што се 
случува со Предлог-законот од пратеничката група на пар ти-
јата НСДП.

"Ние ја изградивме оваа држава. На изборите им дадовме 
право на пратениците да седнат во своите фотелји и да земаат 
високи плати и сега истите тие кои молеа за нашите гласови, нè 
игнорираат", изреволтирано изјави еден од стечајците.

Претседателот на Здружението на стечајните работници со 
работен стаж повеќе од 25 години, Стојан Стојанов, појасни де-
ка по 9 месеци кампување спроти собраниската зграда, биле 
при нудени да протестираат за да им се реши статусот.

"Имаме и болни луѓе, луѓе кои се разболеа чекајќи да им се 
реши статусот. Не успеавме да го решиме проблемот со пре-
говори, па мораме на овој начин", појасни еден од стечајните 
работници, додавајќи дека на сите им здодеало секоја партија 
да им дава празни ветувања само за да ги добие нивните гла-
сови на изборите.

Доколку не се усвојат измените во Законот за исплата на пла-
тите, со кои на стечајните работници со работен стаж повеќе 
од 25 години им се обезбедува финансиска помош додека не 
се пензионираат, од Здружението најавуваат дека протестите 
ќе продолжат.

што ова го прави, срамота. Толку години работиме, сега ос-
танавме без работа и немаме никаква егзистенција, на 
што личи ова"?, велат некогашните работници чии фирми 
завршија во стечај.

НИТУ ЗА КОРКА ЛЕБ
Во главниот град на државата дојдоа повеќе од 500 

стечајци, кои во Скопје пристигнаа со 17 автобуси. Заради 
протестите неколку часа беше блокиран сообраќајот пр ед 
Собранието.

"Се работи за граѓани чија бројка се движи до 4.000 ли-
ца. Бараме тие да бидат згрижени во Агенцијата за вра-
ботување и да земаат 5.000 денари до повторното вра бо-
тување", изјави за новинарите Стојанов. 

Тој категорички демантираше дека зад протестите стои 
било која политичка партија. Револтот на стечајците беше 
огромен. Тие со месеци се наоѓаат во шаторите спроти Со-
бранието и никој не прашува дали имаат да јадат. Ге не-
рално, за овој собир тие направиле тактика. Овој пат сите 
стечајци не излегоа на протест, бидејќи е договорено тој 
да трае сè додека не се решат проблемите и затоа дел од 
нив чекаат да ги заменат своите колеги. Најголем број од 
нив со своите семејства месецот го преживуваат со со ци-
јална помош чија просечна висина е околу 2.000 денари. 

За волја на вистината, решавање на статусот на 
стечајците им беше ветувано од сите досегашни 
влади. А тие кутрите секогаш гласаа за тогашната опо-
зиција - и повторно ништо. Времето минува и жално 
е што оваа група социјално никаде незгрижени по-
ранешни работници не може да оствари ниту едно 
право од социјалната сфера. Па, дури и во услови 
кога на вработените во државната администрација 
следниве три години континуирано ќе им се зго -
лемува платата. Колку да се знае дека сепак сите не 
сме исти.

СИТЕ НÈ ЛАЖАТ, ВЕЌЕ НИКОМУ НЕ МУ СИТЕ НÈ ЛАЖАТ, ВЕЌЕ НИКОМУ НЕ МУ 
ВЕРУВАМЕ, ВЕЛИ СТОЈАН СТОЈАНОВ, ВЕРУВАМЕ, ВЕЛИ СТОЈАН СТОЈАНОВ, 
ЛИДЕРОТ НА СТЕЧАЈЦИТЕ ЛИДЕРОТ НА СТЕЧАЈЦИТЕ 


