
 

Izjava za javnost Lokalne grupe Rijeka 
u sklopu kampanje MASA-e „Radnička klasa ne glasa!“ 

  
STRANKE SU PROBLEM, A NE RJEŠENJE! 

  
MASA Rijeka u sklopu antiizborne kampanje „Radnička klasa ne glasa!“ poziva 
prijatelje, simpatizere i širu riječku javnost na aktivni bojkot izbora kako bi, umjesto 
svakodnevne apatije i cinizma, ohrabrili aktivnost i angažman kao nove vrijednosti. 
Smatramo da ljudi iz radničke klase, zaposleni, nezaposleni, studenti, školarci i 
umirovljenici, najčešće ne djeluju jer nisu svjesni svoje snage – zato su naizgled 
primorani da biraju druge koji će se baviti razmišljanjem i djelovanjem umjesto njih. 
  
Nema jednostavnije istine od toga da će nam biti kako si sami napravimo te da stoga 
imamo vlast kakvu i zaslužujemo – državni vrh koji se povlači po zatvorima i koji je 
trenutno pod istragama zbog ratnog profiterstva i korupcije. Stranački ljudi koji snose 
odgovornost za uništavanje industrije po teritoriju cijele zemlje, od 90-ih na ovamo, za 
privatizaciju javnih dobara kao zločin prema cijelom društvu, za snižavanje kvalitete 
obrazovnog i zdravstvenog sustava s usporednim otežavanjem pristupa istima, za 
alarmirajuću nezaposlenost, za povišenje udjela ugovora na određeno, za neisplate plaća 
kao sramotnu učestalu praksu poduzetnika i za opću neizvjesnost kao novi duh vremena. 
  
Shvaćate li da su nas političari i razni tajkuni doveli u takvu očajnu situaciju upravo zato 
jer im dopuštamo, jer stojimo sa strane i gledamo, a onda svake četiri godine prepuštamo 
istim tajkunima i dokazanim kriminalcima da nam kroje sudbinu. Ako svodimo svoju 
političku aktivnost na ubacivanje papirića u kutije – jedino što postižemo je legalno 
potvrđivanje očajne situacije u kojoj smo se našli i priznavanje da smo nesposobni 
samostalno voditi svoje živote. Veliki znanstveni um 20. stoljeća Albert Einstein izjavio 
je da će za uništavanje društva biti odgovorni, ne razni zlikovci i kriminalci, već dobri i 
pošteni ljudi koji stoje sa strane i to samo promatraju. 
  

http://www.masa-hr.org/lg/rijeka
https://www.masa-hr.org/radnicka-klasa-ne-glasa


Ekonomski i politički sustav u Hrvatskoj, sa svim svojim neravnopravnostima i 
izrabljivanjima, preživljava tako što nas uvjerava da nam je za preživljavanje potrebno da 
se oslonimo upravo na njega; kako bez raznih Keruma i Todorića, bez Kosorki i 
Milanovića ne bismo bili u stanju preživjeti. Naše načelo je suprotno – poticanjem vjere i 
pouzdanja u nas same, u našu sposobnost da mislimo i djelujemo jedni za druge i za sebe, 
možemo međusobno rješavati probleme i zadovoljiti naše potrebe. 
  
Između HDZ-a i Kukuriku koalicije, nije bitno tko pobjeđuje a tko gubi, jer obje strane 
predstavljaju isti projekt kapitalističke klase – stoga je vrijeme da biračko tijelo napusti 
ulogu biranja predstavnika i odluči se na samoorganizaciju, na nepovjerenje prema svim 
vladama, na spremnost da se ravnopravno organizira i prosvjeduje na najmanji znak 
snižavanja standarda i rezanja socijalnih prava. Trenutak je da biračko tijelo prestane biti 
biračko i počne biti aktivno i samosvjesno tijelo, kao jedina garancija, jamstvo i zalog za 
sigurniju i pravedniju budućnost. 
  
Za razliku od političara, narodne mase nije moguće kupiti i ako su voljne i sposobne 
oduprijeti se – umjesto izabiranja apatije i neaktivnosti, one mogu postati snaga kojoj 
nema ravne. Stvari možemo promijeniti jedino ravnopravnim organiziranjem, pružanjem 
otpora i prakticiranjem solidarnosti tamo gdje živimo i radimo. Putem kolektivnog 
pritiska odozdo (štrajkovima, bojkotima, sabotažama, blokadama, prosvjedima itd.) 
možemo nametnuti ono što nam političari nikada ne bi bili u stanju dati iz parlamenta. 
Važno je zapamtiti i prenositi ključnu povijesnu istinu – vlast nikada i nigdje nije 
dobrovoljno odlučila narodu priznati izvjesna prava, već je bila natjerana to učiniti. 
  

Za kulturu otpora i solidarnosti! 
  

  
Tajništvo Lokalne grupe Rijeka 

Mreža anarhosindikalista (MASA) 
  

24. studeni, 2011. 
 


