Iz ostalih medija o prosvjedu
Pod velikim transparentu "EU pogoduje samo bogatima" okupljenim građanima obraćali
su se razni govornici, koji su naglasili socijalni aspekt onoga što će biti ako Hrvatska uđe
u EU. Govorili su da će EU uništiti domaću brodogradnju, poljoprivredu i ribarstvo.
Istaknuli su kako se u EU smanjuju prava radnika i žele se ukinuti kolektivni ugovori,
kao i rad na neodređeno. Spomenuli su da u Hrvatskoj 40.000 ljudi radi u
brodogradilištima, a od toga živi 150.000 ljudi. Ističu kako EU traži od nas da zatvorimo
sva brodogradilišta da bi Francuska mogla isporučavati sve brodove.
Izvor: 24sata
Nama će u EU biti smanjena radnička prava, oduzeta radna mjesta, ali naši će političari
koji odu u europski parlament imati 15 tisuća eura plaće i 13 tjedana godišnjeg odmora,
kazao je jedan od prosvjednika.
Izvor: novilist.hr
Za razliku od Zagreba, gdje su se najviše mogle vidjeti desničarske poruke koje
izjednačavaju Europsku Uniju s bivšom Jugoslavijom, u Rijeci su na skupu dominirale
crveno-crne zastave koje predstavljaju simbole anarho-sindikalizma, anarho-komunizma i
radničkog pokreta generalno.
Izvor: advance.hr
Prosvjed su, kako su naveli govornici na skupu, organizirali Autonomni studenti, Antifa
Ri, Slobodarski blok i Mreža anarhosindikalista Rijeka, a među razlozima prosvjeda
naveli su nedemokratsku vlast u EU, smanjenje socijalnih prava, gubitak radnih mjesta,
izglednu propast hrvatske brodogradnje i ribarstva. Naveli su da su za krizu u kojoj se
našla Hrvatska odgovorni političari, koji žele ući u EU kako bi kao dio EU birokracije
ostvarivali velike plaće. Rečeno je da i u EU ima korupcije, čak i među njenim
dužnosnicima, da su sve hrvatske stranke iste te da hrvatski političari ne znaju što bi s
narodom i s problemima, pa da u EU traže isključivo rješenja i fotelje za sebe.
Izvor: tportal.hr
Upozorili su na Europsku komisiju, u kojoj sjedi 27 “nedodirljivih” na koje, kažu,
nećemo moći utjecati. Europski parlament je tijelo koje, za razliku od Europske komisije,
nema veliku političku moć, Hrvatska će ondje ima 12 zastupnika, a njih je 800, kakav
ćemo imati utjecaj, čuo se na današnjem prosvjedu. Način na koji nas nagovaraju da
uđemo u EU je loš, vrijeđa naš intelekt, EU su njihove želje, a nas nikada nisu niti pitali,
kazala je jedna prosvjednica prozivajući hrvatske političare. Napomenula je kako kako
imaju i međunarodnu podršku iz zemalja članica i nečlanica EU. Zahvalu je pri tom
uputila Varšavi, Skoplju, Londonu, Sarajevu i Beogradu. Slušamo mitove o EU, kako će
nas dovesti u red i smanjiti korupciju, zašto se onda ne sudi Kultereru kao i Sanaderu,
poručili su.
Izvor: vecernji.hr

