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U Zagrebu, 10. 03. 2016.
Predsjednik Vlade RH
Tihomir Orešković

Poštovani gospodine Predsjedniče Vlade,
Duboko smo iznenađeni da na sastanku sa Vama nisu pozvani naši
predstavnici iako okupljamo veliki broj hrvatskih branitelja te spadamo
među naj veće braniteljske udruge u Republici Hrvatskoj.
Okupljamo oko 15000 hrvatskih branitelja radnika koji rade i djeluju u
raznim tvrtkama među kojima su:
Zagrebački holding, HEP, INA, Hrvatske željeznice u cijelosti, Hrvatske
šume, Petrokemija Kutina RIZ odašiljači i Holding Đuro Đaković.
Sadašnji Zakon o hrvatskim braniteljima samo u jednom članku se dotiče
branitelja i braniteljske populacije koju predstavljamo, a to su branitelji koji
nisu tjelesno i duševno stradali u Domovinskom ratu te samim tim
spadamo u najnezaštićeniji dio braniteljske populacije.
Svakodnevno smo svjedoci ne zakonitih radnji u našim tvrtkama koje
direktno utječu na položaj branitelja i drugih zaposlenika. Zbog loših
odluka poslovodstava ugrožena su naša radna mjesta, te se stvara
ozračje nesigurnosti i straha a egzistencija naših obitelji je upitna. Hrvatske
branitelje se otpušta sa radnih mjesta koja se namjerno ukidaju a djeci
poginulih branitelja se daju otkazi ugovora o radu.
Zbog takvih odnosa branitelji ne dobivaju radna mjesta prema stručnoj
spremi, radnom iskustvu i stručnosti.
Udruge i populacija koje okupljamo nisu na teret državnog proračuna jer
svoje projekte i djelovanje financiramo iz vlastitih prihoda. Mišljenja smo da
90% braniteljske populacije koja ne spada među stradalnike iz
Domovinskog rata i te kako može doprinijeti gospodarskom razvoju
Republike Hrvatske u koliko nam se omogući pravo na rad i uvažavanje
našeg mišljenja.
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Spremni smo podržati rad Vaše i naše Vlade kao što smo dali javnu
potporu Domoljubnoj koaliciji uoči prethodnih parlamentarnih izbora. Do
sada smo Vam se obratili u dva pisma kojima u prvome smo predložili da
u nadzorne odbore i upravna vijeća uđu istaknuti ratni zapovjednici iz
Domovinskog rata kako bi i dalje štitili interese Republike Hrvatske.
Ostajemo pri svom stavu izrečenom u drugom pismu koje smo uputili
Vama i medijima prije petnaestak dana da dajemo punu podršku
kandidatu za ministra branitelja gospodinu Milijanu Brkiću.
Od Vas očekujemo da će te u što skorije vrijeme naći vremena kako bi
primili i saslušali naše predstavnike te zajednički našli model rješavanja
navedenih problema.

S poštovanjem,
Savez udruga branitelja radnika
Republike Hrvatske
Siniša Mastelić, predsjednik

Na znanje:
 Prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko
 Potpredsjednik Vlade Božo Petrov
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