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ЈП ПЕУ „РЕСАВИЦА“- Рудник „СОКО“
Синдикатима и
члановима породица настрадалих рудара
ОВО НИЈЕ СМЕЛО ДА СЕ ДЕСИ...
У име свих синдиката – чланица Конфедерације овим путем изражавамо
најдубље саучешће породицама наших настрадалих колега-рудара из Рудника „СОКО“
у Соко Бањи, а повређенима желимо брз опоравак.
Свесни смо ненадокнадивог губитка који су породице настрадалих претрпеле и
тога да је посао рудара изузетно тежак и да собом носи, нажалост и ризик од оваквих
несрећа.
Године иза нас и сличне трагедије, које су нам се десиле, биле су опомена за све
нас да је ниво превентивне и непосредне заштите живота и здравља радника на овим
пословима највећи приоритет. Али поново смо пали на испиту одговорности, на најтежи
могући начин. Зашто?!
Ово није смело да нам се деси.
Ко је све крив показаће истражни поступак, који неће моћи да обухвати све оне,
који су непосредно или посредно одговорни за ову несрећу, нити ће бити нека
сатисфакција за дванаесторо сирочади која су остала без очева.
Овим путем се обраћамо и ресорној Министарки и пословодству рудника са
горким осећањем да смо сви одговорни и да тако треба да се понашамо. Свако треба
да сноси свој део одговорности.
Зато поново апелујемо на све, а и на вас колеге из синдиката, да заштита живота
и здравља нас, радника нема алтернативу и да је то предуслов свих услова за рад. Ако
то није обезбеђено по свим основама, онда нема ни рада, јер цена за то може бити
превисока.
Тешко је наћи праве речи којима би се ублажио осећај туге и бола када изгубите
неког најближег, јер оне не постоје...
Нек почивају у миру и слава им!
КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА
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