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Stožer za obranu Brodotrogira na prosvjedu u subotu zatražio je od uprave da do utorka isplati
zaostale plaće za oko 150 radnika tog brodogradilišta.
Radnici mjesecima nisu primili plaće pa su najavili da će se za pomoć obratiti hrvatskoj Vladi i
europskim institucijama ako Uprava do utorka ne isplati potraživanja.
"Oko 40 radnika Brodotrogira u posljednja četiri mjeseca nije dobilo niti kune, a više od 100
radnika je u zadnjih sedam mjeseci primalo samo trećinu ili četvrtinu plaće pa i njima treba platiti
neisplaćeni dio", rekla je glasnogovornica Stožera Ljiljan Geić.
Po njenim riječima, ako se zaostale plaće ne uplate na račune radnika do utorka, onda će
Stožer za obranu Brodotrogira donijeti odluku o daljnjim aktivnostima.
"Sigurno ćemo se obratiti hrvatskoj Vladi, a postoje i europske institucije kojima se također
možemo obratiti i izvijestiti ih o tome što se događa u Brodotrogiru", rekla je Geić.
Podsjetila je da je zbog neisplaćenih plaća radnicima Brodotrogira podnesena prijava Državnom
odvjetništvu. "Međutim, kako je račun Brodotrogira u blokadi od listopada prošle godine, jer je
poslodavac ovršio sam sebe zbog neisplate plaća, ne možemo se niti žaliti Fini da dobijemo
plaće jer tvrtka je u blokadi - takvi su naši zakoni", rekla je Geić.
Restrukturiranje Brodotrogira nije obavljeno kako treba- radnici bez plaća, nema gradnje
brodova
Predsjednik Stožera za obranu Brodotrogira Damir Paladino je istaknuo da restrukturiranje
Brodotrogira nije obavljeno kako je trebalo jer ugovorom o restrukturiranju u tom brodogradilištu
trebalo je ostati 620 radnika, a sad ih ima samo 250. Dodao je i da se u Brodotrogiru sada ne
gradi niti jedan brod.
"U Brodotrogiru je radilo 200 branitelja koji su sad prognani iz brodogradilišta i ostali su na ulici
bez otpremnine", kazao je Paladino.
Po njegovim riječima, vlasnik Brodotrogira Danko Končar je angažirao radnike s Filipina jer mu
je domaća radna snaga preskupa. On smatra kako je zadnji trenutak da se ljudi dignu i "kažu
dosta" privatizaciji koja je, ocijenio je, uništila hrvatska brodogradilišta.
Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj je istaknuo kako je Brodotrogir "dat u ruke tajkunu Končaru
kojem radnici Brodotrogira grade hotele u Medenoj".
Bulj je ustvrdio kako nije poštovan niti jedan dogovor iz Ugovora o restrukturiranju Brodotrogira.
"Pozivam hrvatsku Vladu - riješite s Končarom ono što ste mu dopustili da uništi Brodotrogir",
poručio je Bulj.
Na mirnom prosvjedu su bili istaknuti transparenti s natpisima: "DORH i Uskok - u Brodotrogiru
ima posla za vas", "Lopovska privatizacija", "Tko je vlasnik naše Domovine" i drugi.
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Premda je preko razglasa upućen poziv da na Trg Ivan Pavla II, zbog epidemiolških mjera, u
posebno omeđen prostor za prosvjednike može ući 25 ljudi s maskama, na prosvjedu je bilo oko
200 nazočnih, većinom bivših radnika Brodotrogira i građana koji su došli podržati prosvjed. Oni
su stajali uz rub trga i većina ih nije imala zaštitne maske.
Organizatori iz Stožera za spas Brodotrogira su javno izvijestili kako im je podrška za današnji
prosvjed stigla od trogirske organizacije stranke Most, Domovinskog pokreta i Stožera za
obranu Uljanika. Među ostalima, podrška im je stigla od Katarine Peović iz Radničke fronte,
Marksističke organizacije Crveni, Građanske fronte Zajedno za Trogir. Prosvjed je došao
podržati trogirski gradski vijećnik Damir Zaradić (HSP). "Narode moj otvori oči - budite za dom
spremni jer ništa svetijeg od vašeg doma nema. Visio u tom domu Tito, Pavelić ili Staljin, dom je
dom", kazao je.
(Hina)
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