
Poštovane članice i članovi Hrvatskoga sindikata djelatnika u kulturi, poštovane povjerenice i 

povjerenici, 

Uskoro će iza nas ostati 2018. godina. Kao i svaka godina prije ove, tako vjerojatno i one koje 

dolaze, sa više ili manje uspjeha u svakoj životnoj sferi, pa i u našem sindikalnome radu. Koliko 

je u tom smislu ova na proteku bila uspješna, svatko će od  vas prosuditi sam za sebe, sa svoga 

motrišta, i svatko će u većoj ili manjoj mjeri biti u pravu. Negdje smo ostvarili odličan rezultat, 

negdje smo podbacili, negdje ostali na istoj razini, netko će nas kritizirati, netko hvaliti, kao i u 

svakodnevnom životu, rekao bih. 

Uspjeh i neuspjeh sastavni su dio našega života, no kako ćemo se nositi i sa jednim i sa drugim, 

ovisi o tome koliko smo uložili sebe u ostvarenje uspjeha, odnosno postizanje neuspjeha. 

A koliko je ovaj sindikat uložio sebe u ostvarenje svojih ciljeva? Onoliko koliko je to objektivno 

bilo moguće, onoliko koliko smo shvaćeni i prihvaćeni od strane onih s kojima pregovaramo, s 

kojima se borimo za što bolja materijalna i statusna prava svih vas, onoliko koliko smo imali 

vaše podrške i poticaja u realizaciji naših ciljeva ... 

Negdje smo bili uspješni, negdje naišli na neprobojan zid nerazumijevanja, negdje ignorirani, 

omalovažavani, pod pritiskom, ucjenama, ali ipak, u pravilu, cijenjeni i prihvaćeni kao socijalni 

partneri. 

No ono što je sigurno, ulažemo maksimalan napor, znanje i iskustvo kako bi našim članicama 

i članovima osigurali bolji status, prvenstveno u materijalnom smislu, ali isto tako, i ne manje 

važno, i u smislu zaštite i promicanja njihovoga dostojanstva, njihovoga prava na rad u 

normalnim radnim uvjetima, u pozitivnom radnom ozračju, jer jednu trećinu našega dana, 

tjedna, godine, pa skoro i života, ostavljamo na radnome mjestu i prepuštamo našim 

poslodavcima. Jesmo li dovoljno nagrađeni za to? Da li su naše plaće odraz našega rada i 

rezultata rada? Nisu? Trebaju li biti veće? Apsolutno da! Može li se do toga cilja doći preko 

noći? Ne može! Samo malim koracima prema ostvarenju ciljeva, uporno, u dobroj vjeri, 

ustrajno i dosljedno.  

Optimizam i vjera, prvenstveno u sebe same, a onda i u čelnike ovoga sindikata, popraćeni 

jedinstvom, hrabrošću i odlučnošću, očuvanje članstva u sindikatu i bitnošću njegovoga 

povećavanja, daje nam za pravo nadati se boljem, uspješnijem jer, sindikat, to ste i vi i mi, svi 

zajedno! 

Zato, skupimo glave i snage jer nova 2019. godina, kao i godine koje nadolaze, zasigurno nam 

neće dati previše prostora za odmor. Ako se sami ne izborimo, nitko nam drugi dati neće, pa 

niti ono što dati mora, štoviše, uzeti će nam i ono što smo teškom mukom dobili i izborili. 

No ipak, unatoč svemu, pred nama su blagdani, vrijeme kada trebamo i moramo posao staviti, 

barem za trenutak, u drugi plan kako bi se napunili fizičkom i duhovnom snagom potrebnom 



za dalje, za ostvarenje svih naših ciljeva, sa većim ili manjim uspjehom, ali i nosili se i sa 

neuspjehom. 

Stoga, svima vama i vašim obiteljima, poštovane i drage kolegice i kolege, članice i članovi 

sindikata, povjerenice i povjerenici Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, želim sretne, 

vesele i opuštajuće blagdane. Vama koji slavite blagdan Božića, želim obilje Božjega mira i 

blagoslova, a svima nama sretnu, uspješnu i zdravljem ispunjenu Novu 2019. godinu.  

 

Vaš Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi 

                                                                                           Glavni tajnik 

                                                                                                 Domagoj Rebić mag. iur. 

 

 

 


