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ПОСЛЕДЊА ВЕСТ
ИЗВОР БЛИЦ

Неће нам бити потребни тестови за пет
омиљених летовалишта Срба
Епидемиолози из целог света за путовања у иностранство преписали су
нам прво карантин, а онда су мере ублажили тестовима на корону.
Наљутила нас је цена у Србији.
За сада су најаве да ће од средине јуна почетка јула бити укинути тестови
за оне дестинације где наши грађани највише путују.
"Туризам је у Грчкој, Турској, Бугарској, Египту и Црној Гори важна
привредна грана. Дакле, то су дестинације где неће бити потребни тестови,
где ће се мерити температура и строго водити рачуна о социјалном
дистанцирању, али ће туризам заживети у пуном обиму како га се сећамо и
ранијих година", рекао је директор Јуте Александар Сеничић за ТВ Прва.

Како је објаснио, туристичке агенције ће добити стандардне протоколе
како ће то изгледати кад је реч о смештајним објектима, пре свега, да ли ће
се пунити до краја, да ли ће бити празних соба.
"Знамо да шведски сто неће бити могућ ове сезоне због окупљања великог
броја људи на једном месту. Људи ће бити послуживани по столовима, али
проблем може да буде смањени капацитет смештаја или превозних
средстава што би довело до повећања цена, мадау овом тренутку нема
најава. Удружење авио превозника Ајата изашло је са ставом да ћемо
пунити авионе онако како је то било и раније уз све мере опреза, маске и
рукавице. Нећемо имати празних седишта ни у аутобусима. Водиће се
рачуна на излазу и улазу у аутобусе", додаје Сеничић.
--------------------СА ПОРТАЛА ЈОВА ВУКЕЛИЋА
"ИЗМЕЂУ СНА И ЈАВЕ"

Вида Петровић Шкеро: Нема
независних судија и самосталних
тужилаца
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У СРБИЈИ ВЛАДА НЕДОПУСТИВА
ПРАКСА ДА РЕЖИМ ОДЛУЧУЈЕ
КОМЕ ЋЕ СЕ СУДИТИ, КО ЈЕ
КРИВ, А КО НИЈЕ
•

•

•

•

Право је грађана да им држава обезбеди независно судство и
тужилаштво који ће самостално радити свој посао, не по налогу
политичара. Данас се прво у говорима политичара чује коме ће
се судити, ко је крив, ко није. Грана власти и то прокламовано
независна, као таква не постоји.
Kада се покрећу поступци без потребних и довољних доказа,
кад цео поступак тече под притиском, тражи се или претерана
брзина или нема праве реакције на неразумни рок, последица
је све мање осуђујућих пресуда
Закони у различитим областима доносе се стихијски, често у
колизији један са другим. Због оваквог односа спрам државе
она се све више урушава.
Политика актуелне власти не сме да доводи “своје тужиоце и
судије” који су за једнократну употребу.
Интервју водио: Велимир Перовић

Оптужнице се доносе без потребних
доказа, судске одлуке се доносе на
основу изречених препорука
политичара. Политички утицај на
суђења мора се стварним Уставним и
законским реформама елиминисати,
јер се све више удаљавамо од
затварања поглавља 23. и 24. – каже
у интервјуу за Директно.рс Вида
Петровић Шкеро, председница
Центра за правосудна истраживања и
бивша председница Врховног суда
Србије (од 2005. до 2009. године).
Стара изрека каже: „Ако нестане
правде, шта су онда краљевства него велика разбојства?“
Kојим путем је кренула Србија, ко влада овом нашом несрећном државом,
право, закони, Устав или осветољубиви појединци? Да ли нам прети да
њихова политичка моћ, без правде, прерасте у тиранију? Могу ли правду да
нам деле они који нису човечни, достојанствени, храбри и наравно независни
од било чијег утицаја?
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Вида Петровић Шкеро је у разговору за наш портал скенирала тренутну
ситуацију у српском судству и тужилаштву. А да ли смо кренули путем
разбојства или правне државе
просудите сами.

Вида Петровић Шкеро, вечити
борац за правду и самостално
и независно судство (Фото:
Ђурађ Симић)
Kолико су данас судство и
тужилаштво у Србији независни и
непристрасни? Да ли прописи и
правда важе за све грађане
подједнако?
– Одговор је везан за Уставна
решења. По њима је судство једна од
три гране власти, једина независна.
Устав и закони треба да обезбеде
грађанима њихова права па стога и
право на независтан суд. Да би га
имали држава мора да обезбеди и гаранције независности. Тужилаштву у
нашем правном систему никад није била ни обезбеђена независност, само
самосталност. И држава и правни стручњаци и међународне институције
одавно су констатовале да у правном систему наше земље не постоје довољне
гаранције за независност судства, ни самосталност тужилаца.

Судске одлуке се доносе на основу изречених
препорука политичара
Шта је по том питању показао започети процес измене Устава?
– Започети процес измене Устава показао је да насупрот прокламованим
тежњама за промене које ће обезбедити смањење утицаја политике и друге две
гране власти на рад правосуђа, предложеним решењима гаранције за
независност се смањују и дају могућност већег утицаја на рад правосуђа. Начин
избора судија и тужилаца, могућност њиховог разрешења,
санкционисања политичке непослушности, обезбеђује грађанима
судије које не могу бити независне, обезбеђују несамосталне
тужиоце. Обезбеђења непристрасности у таквом механизму не
функционишу. Последица је, перцепција грађана да прописи и правда нису
једнаки за све. Право је грађана да им држава обезбеди независно
судство и тужилаштво који ће самостално радити свој посао, не по
налогу политичара. Данас се прво у говорима политичара чује коме
ће се судити, ко је крив, ко није. Грана власти и то прокламовано
независна, као таква не постоји. Оптужнице се доносе без потребних
доказа, судске одлуке се доносе на основу изречених препорука политичара. И
закон онда није једнак за све, а правда се другачије остварује у односу на
различите “категорије” грађана.

4

Протеклих година откривено је много криминалних афера у којима су
учествовали људи на власти или блиски властима. Сведоци смо да
Тужилаштво у већини случајева није реаговало на адекватан начин. Због
чега је то тако?
– Пошто власт квалитет тужилаца процењује по томе ко их је бирао, “жута,
црвена или зелена” скупштина, то је онда и од великог утицаја на то како ће
тужиоци реаговати на актере афере. Чак и да реагују адекватно, већина ће
мислити да је пристрасно поступао. Јасно је да се начин избора тужилаца мора
променити, да критеријуми за њихов избор пре свега морају да се огледају у
професионалности и личном интегритету. Тужилац мора да управља истрагом,
захтева доказе, одлучује има ли места подизању оптужнице.

Тужилац треба да управља истрагом, да зна шта ради полиција,
да води поступак, а не да не ради ништа и чека налазе полиције
Тужилац мора да зна и шта ради полиција.
– Полиција мора да одговара у овом сегменту свог рада тужиоцу који често нема
никакво сазнање шта полиција ради. Да би могао самостално да ради нужно је
поседовање личног интегритета, без бојазни од разрешења које носиоци
извршне власти све чешће јавно стављају у изглед тужиоцима. Ово је и
последица неадекватне организације тужилаштва у којој само један тужилац
може да има стварну самосталност, а сви остали су његови “помоћници”.

Kо може веровати да постоји воља да се ухватимо у
коштац с корупцијом
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“Власт хоће да још више ограничи самосталност тужилаца”
Стиче се утисак да носиоци јавнотужилачке функције селективно гоне
учиниоце кривичних дела, као да не раде по закону него по директивама из
самог врха власти. Kолико су тужиоци изгубили на самосталности?
– Ваше питање донекле даје и одговор. Тужиоци никад нису ни добили
самосталност. Власт се веома залаже и да се њихова самосталност још више
ограничи. Прво представници власти најаве ко ће да се кривично гони, објаве
против кога оптужница неће да опстане, изразе тврдњу о кривици и невиности.
Тужиоци и заменици добијају упутства од Републичког тужиоца, а њега бира
Скупштина Србије. И поред тога посланик који је и шеф посланичке групе
владајуће странке изјављује да нема стварну власт јер је тужиоца изабрала друга
партија, па не реагује брзином која би задовољила његове критеријуме, а стећи
ће стварну власт када они буду имали свог тужиоца. И ко више верује да
постоји стварна владавина права, или бар жеља да је реализујемо?
Kо може веровати да стварно постоји воља да се ухватимо у коштац с
корупцијом? Нескривено се исказује политичка жеља за партијским
механизмом заштите права.
Било је више јавних притисака на тужиоце?

Откривати и разбијати спрегу политичара и тајкуна,
“бизнисмена”
– Тако је. Kада се на прослави рођендана на којој су гости и тужиоци познати по
својој самосталности, а и судије, али и људи за које постоји прича да су повезани
с криминалом, покрећу се поступци пред надлежном комисијом само против
тужилаца. То објави и велики број медија, утврди се да је тврдња била нетачна и
то се једва објави. У гледаној ТВ емисији у којој су конкретни тужиоци били
прозивани због веза са криминалцима с којима славе рођендане, стиже
извињење “криминалцу” што је као такав прозиван, али не и тужиоцима. Потом
осване слика политичара и функционера са истом особом, без коментара истих
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медија. Питање је да ли се и на овај начин жели елиминисање из правосудног
система тужилаца који се у своме раду доказују као самостални, који се усуђују
да реагују због непримерених притисака на правосуђе, функционисање самог
тужилаштва, њиховог статуса.
Шта мислите, каква је то порука?
– Мој осећај је да се на овај начин тужиоцима и њиховим заменицима шаље
порука да не треба да буду самостални, јер могу бити подвргнути
дисциплинским поступцима, да се претње разрешењем оних који говоре и
указују на системске мане, могу лако реализовати. Порука је да послушни
ћутолози пролазе лакше и боље у свом професионалном животу.
“Веома нам недостаје Лаура Kовеши”
Kолико Србији недостаје једна Лаура Kовеши, бивша државна тужитељка
Румуније, која је разоткрила безброј корупционашких афера насталих
спрегом државе и мафије?

Румунка Ковеши показала како се гоне корупција и осветлала
образ државног тужиоца
– Веома нам недостаје. Али, ни Лаура своју професију не обавља више у својој
земљи (смењена је и сада је главни тужилац у ЕУ). У државама у којој је
корупција постала начин рада, живљења, и има власт која у томе обично
учествује или се бар недовољно бори против те болести, она и не жели таквог
тужиоца. Тако је и у нашој земљи могуће да посланик јавно изрекне, без
икаквих реакција, да ће владајућа партија имати стварну власт кад буде имала
свог тужиоца. Актуелна власт се не бори за изборни поступак за судије и
тужиоце са критеријумима који ће обезбедити независног, непристрасног и
веома професионалног тужиоца и судију који ће моћи да се боре против сваке
врсте криминала, корупције. То би омогућило да се започети поступци
ефикасно окончају, да се афере разреше утврђивањем да ли одиста има места
кривичном гоњењу. Омогућиће да се врати поверење грађана у правосуђе и да
закони заиста важе за све подједнако.
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
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Тужилац Лаура Ковеши симбол успешне
борбе против корупције
Због проневера, утаја пореза, прања новца и корупције,
давања и примања мита осуђено хиљаде румунских
државних функционера до премијера и председника
државе

Одважна и способна Лаура Ковеши извукла је Румунију из канџи
корупције, мита и криминала
Када је 2013. године у Румунији за директора Националног антикорупцијског
директората (ДНА) изабрана 40-годишња Лаура Ковеши, био је то избор до
тада најмлађег државног тужиоца у историји Румуније. Румунија је била
опрхвана корупцијом од општинских, градских до највиших државних органа и
корупција је била толико велика да је ЕУ уводила посебне мере опреза и
контроле у сарадњи са правосудним властима Румуније.
Она је од првог дана свог мандата (од 2013. до 2019.) кренула у немилосрдну
борбу са корупцијом политичара и државних службеника, градоначелника
Букурешта Сорина Опрескуа (осуђен 2013) до премијера и председника државе.
До 2019. године стотине и хиљаде корумпираних званичника, директора
фирми, високих политичара, посланика, бизнисмена и судија стигло је пред суд
и осуђено на строге затворске казне до 10 година затвора. Ухваћене су и
поцесуиране „крупне рибе“ , чак 18 министара па све до премијера Виктора
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Понте (2015.) и председника Румуније Трајана Басескуа (прање новца) , а
осуђено је чак 92 одсто оптужених због проневера, утаја пораза, прања новца и
корупције, давања и примања мита.
Док је Француска Лауру Ковеши одликовала Легијом части то су
критике на њен рачун у Румунији расле, па је 2019. године смењена.
Али, ЕУ је видела њене подвиге и успехе и зато је недавно изабрана
од Већа ЕУ и Европског парламента за прву главну европску
тужитељку!
*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:**:*:*:*

Криминалци се не осуђују јер се воде траљави судски
поступци без довољних доказа
Такође, сведоци смо да је све мање осуђујућих пресуда када је у питању висока
корупција, а нарко-дилерима се чак и поништавају пресуде. Друштво нам се
дави у корупционашким аферама, али епилога нема. Све мафије су ослобођене.
– Kада се покрећу поступци без потребних и довољних доказа, кад цео поступак
тече под притиском, тражи се или претерана брзина или нема праве реакције
на неразумни рок, последица је све мање осуђујућих пресуда. Пресуде се не
поништавају, оне се укидају када су мањкаве, са грешкама у
процедури, лошим образложењем или су потпуно без
образложења. Што је правосуђе квалитетније и независније, што су
тужиоци самосталнији, а моје је мишљење да и они морају бити
независни од законодавне и извршне власти, биће мање укинутих
пресуда. Афере ће добити правни епилог, а спрега мафије и политике
ће да се гаси. За то је потребна стварна политичка воља, професионални
људи, потпуно независни од утицаја. Потребно је створити законски оквир да се
то омогући и, оно теже, да се он стварно примени.

До правде се стиже
независношћу и храброшћу
Порески обвезници ће и даље
плаћати огромне одштетне
захтеве због “неоснованих
истрага” или “неоснованог
задржавања у притвору”.
– На жалост, све чешће и више.
Ако правни теоретичари,
правници из праксе упорно
указују функционерима да се
уздрже од кршења презумпције
невиности, да се не доносе закони
који су неуставни, да се за време
ванредног стања не доносе
неуставне уредбе, јер ће могуће
последице свега тога бити велики број нових тужби за накнаду штете против
државе која ће морати да плати штету произашлу као последице оваквог
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поступања. Једина реакција у власти на упозорење била је
констатација председнице владе да ће судије, које иначе воле да
доносе пресуде против државе, досуђивати грађанима накнаде.
Брига о грађанима као пореским обвезницима се не исказује. Јасно је
да таквим игнорисањем потребе за стварном правном државом нећемо кренути
никад на боље. Грађани имају право на накнаду штете коју су претрпели
применом неуставних норми.
“Србија се удаљава од владавине права”
Да ли ће овој власти успети да затвори Поглавље 23 на путу ка ЕУ, када у
овом тренутку готово да и не постоји борба против корупције, а о
независном судству као заштитнику владавине права све мање може да се
говори?
– Оваквим начином рада извршне и законодавне власти бојим се да се успешно
удаљавамо од затварања поглавља 23 и 24, владавине права, стварања таквог
правосуђа које може да испуни услове из ових поглавља и обезбеди делотворну
и ефикасну борбу против корупције. Стиче се утисак да сви радимо на стварању
симулираних процеса за приказивање правих резултата, а да ни процеси ни
резултати у стварности не постоје.
Оваквим начином рада извршне и законодавне власти бојим се да се успешно
удаљавамо од затварања поглавља 23 и 24, владавине права, стварања таквог
правосуђа које може да испуни услове из ових поглавља и обезбеди делотворну
и ефикасну борбу против корупције.

Политички утицај на суђења мора се стварним
Уставним и законским реформама елиминисати
Власт планира да уведе екстерну контролу правосуђа. Да ли ће то бити
дефинитивно збогом независном правосуђу?

Шкеро је доказала
принципијелност и
објективност радом у
Врховном суду Србије

– И судство, као грана власти и
тужилаштво као део правосуђа
морају да имају контролу. Имајући
у виду Уставом утврђену
независност судства и
самосталност тужилаца, питање је
како се може вршити екстерна
контрола процеса суђења. То би
значило да би се омогућило да
неки други органи мимо
правосудних могу контролисати
судске одлуке, примену права на
утврђено чињенично стање,
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висину изречених санкција. То свакако не би било могуће и у складу са нашим
Уставом. Уколико се изврше промене Устава на овај начин, независно судство
ће у нашој земљи постојати само у домену теорије.
Имате ли утисак да власт превише експериментише с државом?
– Већ више од деценије тврдим да власт експериментише у спровођењу
правосудних реформи које сам пратила као судија и у једном периоду као
председник суда. Експерименти, без квалитетних припрема, потребних људских
и материјалних ресурса остављали су катастрофалне последице. Kао грађанин
овакво понашање власти видим у здравству, просвети, култури, науци. Закони
у различитим областима доносе се стихијски, често у колизији један
са другим. Због оваквог односа спрам државе она се све више
урушава.
“Не требају нам тужиоци и судије који су за једнократну употребу”
Перцепција јавности је и да у судству и тужилаштву влада корупција и да се
с новцем или политичким утицајем за свако кривично дело може добити или
најблажа могућа казна или чак ослобађајућа пресуда. Kако јавност да
поврати поверење у владавину права? Kако реформисати српско правосуђе,
одакле треба кренути?

Не сме бити политичког утицаја на судије и тужиоце

– Треба кренути од квалитетних, добро осмишљених промена које ће се
спроводити због потреба наше земље, спрам наших могућности, а не само
жеља. Политички утицај на суђења мора се стварним Уставним и
законским реформама елиминисати. Професионалност и морални
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интегритет носилаца правосудних функција мора да буде основни
критеријум за њихов избор. Политика актуелне власти не сме да доводи
“своје тужиоце и судије” који су за једнократну употребу. Мора постојати
стварна политичка воља да у правосуђу раде стручњаци који ће обезбеђивати
заштиту права на исти начин свим грађанима.
Kолико је код нас девастирана правда – као врховни критеријум понашања?
– То је питање личне природе. Мој одговор је да да је овај врховни критеријум
понашања на издисају. Сигурна сам да велики број грађана који своја права
реализују партијском припадношћу доста лако, или корупцијом, такође доста
лако сматра да правда код нас уопште није ни угрожена.
Тужиоци и судије наводе да носиоци власти
на њих врше утицај
Kојим се све методама служе представници власти када треба да изврше
притисак на носиоца правосудне функције?
– Већ дужи период притисак на носиоце правосудних функција не врши се
директно. Далеко највећи број судија и тужилаца ће вам рећи да га нико није у
директном обраћању замолио или дао налог како треба да поступа у
предметима. С друге стране, анкете су показале да је велики број носилаца
правосудних функција навео да носиоци власти на њих врше утицај.
Kако?
– Па, ако се функционер извршне власти на конференцији за штампу изјасни
да је сигуран да осумњичени није извршио кривично дело, а ако би био осуђен
то је сигурно због тужиоца или судије кога је на то место довела нека друга
партија. Јасно је исказана воља каква одлука се од њих очекује. Изјава
актуелног функционера да ће се разрешавати сваки тужилац који не
подигне оптужницу и затражи изрицање најстроже казне за
одређене учиниоце кривичних дела по мени је већ проверена метода
притиска на све тужиоце. Метода посредног притиска је постала толико
уобичајена да ће не ретко и носиоци правосудних функција тврдити да овакви
притисци то и нису. Исказивање жеље за врстом одлуке и стављање у изглед
последице ако се жеља или мишљење не буде поштовало у правосуђу које је
преживело реизборе без критеријума, можда су и најефикаснији метод.
Kако гледате на колеге судије којима је девиза у послу “туци по сиротињи, а
клањај се владарима”?
– Нисам упознала колеге којима је то генерално прихватљива девиза. Али, не
могу да кажем да нисам видела одлуке које показују да тако понекад раде.
Осећам се онда веома лоше и увек у оваквом систему немоћно.
-----------------------
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Радници и радничка права одавно су девета рупа на свирали у чијим год
она рукама била. Власницима капитала и газдама потребни су само као
средство за остваривање профита. Политичарима као гласачи, најчешће
манипулисани. Јавности као јунаци тужних животних прича.
Истраживање о правима радника у прекарно доба 21. века сабрано у
књигу "Суноврат радничких права и покушаји заштите" (Центар за развој
синдикализма и Дан Граф) озбиљна је социолошка анализа овог
проблема, а о томе до којих су закључака дошли разговарали смо са
социологом Срећком Михаиловићем, уредником књиге, коју је урадио
заједно са још пет колега. Истраживање је засновано на анкети у којој је
учествовало 2.500 радника, а испоставило се да је три четвртине њих
доживело различите повреде радничких права, али се нису бунили.
Па колики је суноврат радничких права, када је кренуо и на који
начин су све права узурпирана?
- Оног тренутка кад радник прихвата да ради под било којим условима и
за било које паре, он се одриче свих радних и људских права. Тог
тренутка је пристао да ради у оковима и прихватио ропство као начин
опстајања. Наравно да је сулудо говорити о стварном прихватању
нељудских услова и о стварном пристајању на ропство. Ради се често о
изнуди и о принуди која се не може одбити а да се овако или онако не
угрози сам живот. Мислим на живот самог радника и оних које живе од
његове плате. Тако је у Србији, а тако је и у многим другим земљама.
Тако је у капитализму у оним земљама које су колонизовали власници
крупног капитала, уз асистенцију домаћег менаџмента, да не кажем
домаћих издајника, далеко било. Са тврдњом "Данас човек мора да ради
за било које паре и под било којим условима" сложио се натполовичан
број радника: 51 одсто радника на неодређено време, 53 одсто радника
на одређено време, 57 одсто незапослених радника, 59 одсто уговорних
радника и 67 одсто надничара.
Ваше истраживање се заснивало на намерном узорку од 2.500
интервјуисаних: шта издвајате као најупечатљивије из тих разговора
и у ком сегменту је радништво у Србији најугроженије?
- Истраживачки налаз који се не може друкчије окарактерисати до
катастрофичан, јесте ћутање радника чија су права прекршена. Према
нашим налазима ћути и трпи 86 одсто од укупног броја уговорних
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радника, 84 одсто од свих надничара, 82 одсто од свих радника у радном
односу на одређено време, 76 одсто од свих незапослених и 69 одсто од
свих радника у радном односу на неодређено време. Проценили смо да
на прекршена радна права реагује једна петина радника, а да четири
петине ћути и трпи; од пет радника један тражи правду, а четворо ћути! И
о каквом политичком ангажману ових поражених људи уопште и можемо
говорити. Додуше, ствари стоје друкчије ако се сетимо мудрости Милоша
Обреновића када је на ћутање народа наредио да стега попусти.

Има ли уопште и колико онога што бисмо назвали достојанственим
радом?
- У истраживању радничких права достојанствени рад смо мерили на
основу 26 показатеља. У ствари, тим показатељима смо мерили и
достојанствени и прекарни рад - оба типа рада смо посматрали као један
континуум који на једној страни обележава достојанствени, а на другој
прекарни рад. Прекарни рад је већински тип рада и он је у тренду, док је
достојанствени рад у повлачењу и нестајању. Прекарност је опште и
трајно стање несигурности и у погледу посла и у погледу зараде, услова
рада, малтретирања надређених, радног времена... Међународна
организација рада дефинише прекарни рад као "радни однос у којем не
постоји сигурност запослења, која се сматра основним елементом
уговора о раду". Конкретно, у нашем истраживању смо у прекарне
раднике убројали раднике којима се не плаћа прековремени рад, које
плаши могућност да изгубе радно место, који раде по позиву фирме без
обзира на радно време (приправност за посао), који не смеју да одбију
ниједан захтев шефа иако то није у опису радног места, они којима је
плата мала и/или нередовна, они који виде опасност да изгубе радно
место у наредних шест месеци... и тако укупно 26 показатеља. С друге
стране, у достојанствени рад смо убројали оне раднике чији рад не
обележава поменутих 26 критеријума. Установили смо у случају радника
који су у радном односу (на неодређено или на одређено време)
достојанство обележава рад 38 одсто радника, а прекарност у мањем или
већем обиму 62 одсто радника. Однос је, дакле, три према два у корист
прекарности. Притом, ови подаци се односе само на 1.000 анкетираних
радника у радном односу, с друге стране сви радници који нису у радном
односу су прекарни радници. Дакле, и надничари, и уговорни радници и
дуготрајно незапослени радници су по правилу прекарни радници.
Поштени истраживачи, синдикалисти и покоји политичар, признају да је
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прекарни рад и живот обележје савременог света у којем је профит све
сигурнији, а рад све несигурнији. И то је правило које се шири у
коцкарском капитализму. У таквом капитализму власник коцкарске радње
има апсолутну сигурност, а играчи (коцкари) апсолутну несигурност.
Таква су правила организованог коцкања. То што понекад понеки играч
добије гаће да не изађе гологуз из радње, ствар је милости власника
радње.
Како изгледају законски оквири који штите радничка права, која је
разлика између прокламованог и оног што имамо у стварности на
том пољу - говорите у књизи о "испразним правним
декларацијама"?
- Солон је још пре више од две и по хиљаде година рекао: "Закон је као
паукова мрежа. Мали бивају ухваћени, а велики је покидају". Наша
верзија Солоновог правила гласи "Кадија те тужи, кадија ти суди". Како
год обрнеш они који од свог власништва имају своју радну снагу, бивају
изложени класној самовољи власника капитала. И што је најцрње, ствари
постају све горе. У Уводу за предлог мера за очување радничких права,
записали смо једну констатацију која се у последње време често изриче
од стране синдикалиста и истраживача радничког живота: У последње
три-четири деценије постепено нестају резултати двовековне борбе за
радничка права. Рад се враћа у своју прошлост, а некада освојена радна
права постају тек сећање на бољу прошлост. Радници (у радном односу)
данас кажу да је социјализам био бољи; готово три четвртине од оних
који су знали да одговоре на ово питање, тврди да су радна права била
више поштована у социјализму, петина да је све то исто, а само седам
одсто каже да се радничка права данас више поштују. Насупрот овоме
имамо испразне правне декларације, норме које се не поштују, законе
који мање-више служе за замајавање наивног света. Радни закон је
оружје моћних и узалудна нада немоћних.
Постоје ли колективна права радништва и како се остварују?
- Наравно да постоје колективна права радника, наравно на папиру. У
пракси је теже пронаћи остварена колективна права радника. Није да их
нема, али то није правило. Узмимо само колективно преговарање и
дијалог (социјално-економски савети) као дијалошки сусрет власника
капитала и власника радне снаге, па то код нас не функционише ни на
формалном плану, а камоли на суштинском. Уосталом, питање је да ли
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има смисла постављати питање дијалога у случају изразите и свеколике
неједнакости саговорника. Право на синдикално организовање, као
основно колективно право, такође се данас угрожава. О томе сведоче
синдикални активисти који покушавају да организују синдикате у
фирмама страних власника, а и у фирмама домаћих капиталиста.
Притом, већи су проблеми у фирмама у којима нема синдиката али има
иницијатива за њихово организовање него у фирмама у којима већ
постоје. У овом другом случају ми смо нашли само четири одсто
испитаника који се жале на неприлике због чланства у синдикату. У
сваком случају апсурдан је и екстреман случај када страни послодавац
тражи помоћ од српских власти у онемогућавању организовања и рада
синдиката, а поготово имамо правни апсурд када такву помоћ добију.
МИХАИЛОВИЋ: У СРБИЈИ ТАКВО БЕЗНАЂЕ ДА СУ ЉУДИ ЗАДОВОЉНИ И
ПЕНЗИЈОМ ОД 25.000 ДИНАРА

Где су у овој причи синдикати - колико стварно раде свој посао,
колико су заиста репрезентативни, колико могу да утичу, на шта су
се свели... пишете о "загубљеном синдикалном идентитету"? Има ли
политичке опције која би искрено заступала интересе радника. Чини
се да су од радника дигли руке и Социјалистичка партија Србије и
немушти социјалдемократски деривати на политичкој сцени?
- Изнео бих у одговору на први део овог питања само три запажања која
су у нескладу са уобичајеном представом пуном стереотипа и предрасуда
о синдикатима. Прво, синдикати су радничке организације које плаћају
сами радници - они се организују као ниједна друга организација, о свом
руву и круву. Друго, синдикати које плаћа или им доплаћује власник
фирме, тзв. жути синдикати, у ствари и нису синдикати већ газдине
организације за онемогућавање правог синдикалног рада. Друго, ни у
којем другом случају, као што се то дешава у случају синдиката, новинари
не развлаче и не распињу синдикалце, најчешће због начина трошења
пара; притом, само сидикати и синдикалци троше своје паре, а не наше
или државне или које већ. Треће, све снаге и капитализма и
дојучерашњег социјализма биле су и јесу усмерене ка томе да докажу и
покажу како синдикати не треба да се баве политиком. Па тако по овим
идеологијама тема односа између капиталиста (власника капитала) и
радника (власника радне снаге) јесте политичко питање, а синдикати
(радничке организације) не треба да се баве политиком. Деполитизација
синдиката је погубна по синдикате. Наравно, ова тврдња је далеко од
залагања за политичко организовање радника уочи бојкот-избора. У
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нашој политици у последње две деценије нема радника, нити има
политичке странке која истински заступа интересе и представља раднике.
И да се разумемо, власт коју имамо је капиталистичка власт, она је тек
државни менаџмент капиталистичке класе (укључујући крупни капитал
светског порекла али и домаће капиталисте). Стога се од такве власти не
може ништа ни очекивати. Али не може се очекивати нити од опозиције.
Не може се очекивати чак ни испразно обећање у јеку предизборне
борбе, када се прикупља сваки глас било за избор било за бојкот.
Изгледа да су радници само радници и ништа више, док је политика, тзв.
демократија, избори... то су теме за грађане, за средњу класу, за њихово
активирање у избору менаџмента доминантне класе.
Имају ли уопште данас радници оно што се некад звало класна свест
и како је испољавају?
- Класна свест постоји само у случају једне класе. Само класа
капиталиста има развијену класну свест. Саставни део те класне свести
је онемогућавање појаве и развијања радничке класне свести. И зато се у
радника развија свака друга свест, од националистичке и расистичке до
таблоидне. Развијајући у радника "обрнуту класну свест" или "наопаку"
свест, добијамо раднике који подржавају своје класне непријатеље и
њихове трабанте из средње класе.
Права на високој грани
Чему да се нада онај који тек треба да почне да ради, а од чега да
стрепи онај који је при крају радног века?
- Када се радник нађе разапет између страха и искуственог безнађа,
политичка нада да ће бити боље је једино што му преостаје. Ко боље и
уверљивије подржи ту наду добија изборе. И ове који нам предстоје. Све
у свему, да поновим оно што смо записали на крају книге о суноврату
радничких права: Радничка права су данас на високој грани. Радник је
данас окачен на ниску грану и само врховима прстију додирује земљу!
Наравно да претерујем, неки стоје на земљи, оклембесила се грана са
које висе. У исто време, власници капитала су богатији него икад.
---------------------
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КОМИТЕТ ЖЕНА УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

НВО: За 20 година у Србији у
породичном насиљу убијено више од
300 жена
Мрежа Жене против насиља позвала је данас све
релевантне надлежне државне институције да
правовремено реагују и спрече насиље над женама и
убиства жена као и да успоставе и воде евиденцију о
таквим случајевима и њиховим узроцима и последицама

Ilustracija Foto: Pixab ay/Nonocare

У саопштењу поводом националног Дана сећања на жене жртве насиља у
породици, та организација подсетила је да је од почетка 2020. године, у
породично-партнерском насиљу убијено шест жена, а у последње две деценије
више од 300.
Због породично-партнерског насиља више од 400 деце остало је без мајки,
показали су подаци које су активисти Мреже Жене против насиља и
Аутономног женског центра прикупили из медијских извештаја.
„Убице су најчешће партнери, а највећи број убистава почињен је ватреним
оружијем и ножем. Упозоравамо да бројке могу бити веће, јер су подаци
прикупљани из медијских извештаја, а званична статистика о броју фемицида
или убистава жена у Србији још не постоји“, наводи у саопштењу
Подсећа се да је 18. мај, Дан сећања на жене жртве насиља у породици у Србији
установљен 2017. године, на основу одлуке Владе Србије, која је донета на
иницијативу Мреже Жене против насиља, коју је потписима подржало 8.000
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градјанки и грађана у 25 градова, и на званични предлог Координационог тела
за родну равноправност.
Повод за покретање иницијативе били су злочини почињени 2015. године, када
је током само три дана, од 16. до 18. маја, у Великој Плани, Кањижи, Чачку и
Београду, убијено седам жена.
Аутономни женски центар, Мрежа Жене против насиља, Насиље над
женама, породично насиље

---------------------

Да ли има класне борбе у Србији данас? (2)
ПРИЛОГ ТЕМИ: Шта ми можемо да
учинимо за Србију?
Први део Прилога: О “КЛАСНОЈ БОРБИ” У СРБИЈИ
Након уводног дела мог прилога: “Шта ми можемо да учинимо за Србију?”, који
је објављен у 55. броју Информатора следи објашњење појединих сегмената
моје књиге “Економска организација рада и капитала – Од Адама Смита до
Четврте индустријске револуције”, у форми више прилога. На захтев
уредништва у овом првом делу Прилога одговорам на питање: “Да ли има
класне борбе у Србији данас ?”
“Класна борба у Србији” не постоји, нити треба да постоји у класичном смислу,
односно, она треба да поприми другу форму и садржину! Модерна времена
захтевају модернији приступ “Класној борби”. Најбоље би било да се промени и
сам назив те наше борбе.
Србија није изузетак од осталог дела Цивилизације Земљана. Тако је стање у
основи у целом Свету, а тамо где тврде да се “Класна борба” води, лажу народ,
намерно или ненамерно, из несхватања или што неки не желе да схвате, или
им не дају да схвате. Пођимо, за ad hoc пример, од докумената Уједињених
нација којим је још давне 1919. године, на основу Версајског мировног
споразума, након најкрвавијег рата у историји цивилизације, основана
Међународна организација рада (МОР). То је прва специјализована агенција
Уједињених нација са задатком да промовише социјалну правду и међународно
призната људска права, а пре свега право на рад. У то време догодила се и
Руска револуција, као врхунски облик “Класне борбе” која је такође узела данак
у људским животима. Касније, 1945. основан је Економски и социјални савет.
Као орган Уједињених нација бави се питањима из домена социјалне политике,
економским и социјалним развојем 54 земаља чланица УН. Само 54 земаља!!!
Због опструкција појединих држава овај орган није постигао свој пуни развој.
Тако је изостао и утицај на положај рада у односу на капитал.

МОР са седиштем у предивној Женеви ради у велелепној згради у којој се
одржавају многобројне сесије од којих су најважније годишња заседања на
којима се усвајају резолуције и разне препоруке. На изради докумената, поред
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огромног броја стално запослених, по више година се ангажују и врхонски
стручњаци из предметних тема. Тако, за израду препоруке о томе да ли
решење о раскиду радног односа писати у једном или у два списа расправљало
се око 2 године. Утврђено је да се раднику треба издати један документ којим
се утврђује раскид радног односа, а у другом, да се констатује разлог раскида.
Таквим решењем се желела обезбедити заштита права радника. Ја сам се
током заседања, као представник тадашње Савезне привредне коморе, дивио
таквим начином утврђивања радничких права.
Тек када сам, много година након тога, почео да се бавим проблемима
економског организовања рада и капитала у пракси, и пошто сам прикупио и
обрадио многобројне стручне и научне радове, схватио сам у чему је игра на
глобалном нивоу. Пале су огромне жртве у многим ратовима и револуцијама,
написани многобројни стручни и научни радови, утрошена огромна финансиска
срества и протекао читав век, а да фундаменталне одлуке о односима
између рада и капитала нису донесене до дана данашњег. Ако на тој
релацији, између две основне категорије на којима се заснивају економски и
социјални односи у људском животу и систему привређивања, нису сазнати
темељи, како се може тврдити да је рад жаштићен? Рад не само да није
економски заштићен већ, пре свега, није ни равноправан у односу на
капитал. А то питање је у својој основи моралне природе. То није само
проблем на глобалном плану или у појединим државама, а једна од њих је и
Србија. Тај проблем репродукују и међународне институције под кровом УН, и у
свакој појединој држави, путем “Система трипартитног одлучивања” (влада,
послодавци и синдикат). Да “игрица” буде интересантнија и да би се заташкао
неморал, сва три дела социјално-економских савета, у свим земљама, имају
подједнак број чланова. То и напред споменута опструкција функција
Економско-социјалног савета УН, јасно указују да се политика умешала у
развоју стручних органа УН. Тиме се уводи политика у струку, иако је то
нешто што је предмет мултидисциплинарног приступа многих стручних и
научних дисциплина. Наше и светско искуство у борби са Корона вирусом је
добар пример зашто се Држава при доношењу својих одлука мора
придржавати ставова струке. Кад то тврдим полазим од чињенице да се
скоро увек расправа на тему права радника своди на прегласавање од стране
владиних представника. Напомињем, да под политиком подразумевам
страначке интересе, “пројекте”, програме и решења којим се ти интереси
уграђују у државне планове и прописе. Зато је својевремено у Србији избегнута
реализација захтева да се у државним органима и институцијама на одређеним
местима примају само стручни профиле. Поред тога, због страначних интереса
у обезбеђивању финансијских средстава за рад странака, једном броју фирми
се обезбеђују преференцијали у виду различитих повластица, а тиме се још
више ремети однос рада и капитала, у корист овог другог.
Напред наведени пример, начина решавања проблема односа између рада и
капитала у систему МОР-а, али и у свакој држави-чланици УН, указује да је
успостављен систем од малог значаја за решавање проблема односа рада и
капитала. Навео сам га као приказ како је стваран и како се ствара “Светски
глобални систем доношења одлука”. При томе не требамо уважавати разне
“Теорије завере”, али свакако морамо пратити феномен назван “Дух времена” и
преовлађујуће мисли аутора из области етике, филозофа, социолога и умних
људи уопште. У мојој књизи сам и цитирао протесте Франсоа Перуа, Јиргена
Хобермаса и др. Да не бих занемарио етику, и тиме поновио Смитово
занемаривање нове обраде његове књиге-првенца (“Теорија морала”), што је
трајало све док више није могао да ствара, питање морала је уграђено у сама
решења која нудим у својој књизи. При томе су ми били најважнији: пракса
изражена кроз дела и утврђене чињенице. Они су ми представљали “критеријум
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истине” као што је то примењено при истраживању природе и узрока богатства
народа.
Власт у скоро свим земљама света тврди да ради легитимно, легално и
транспарентно.
Легитимност посебно разматратам у књизи, а све оно што се одвија легално и
транспарентно, мора се подвргавати моралу а не свакодневној политици.
Ако се односи између рада и капитала не уреде у релативно кратком
временском периоду, Апокалипса ће се одиграти брзином
експоненцијалног раста. То није пророчанство већ природни ток ствари,
имајући у виду присутну констелацију снага у области рада и капитала.
Према “Теорији завере” за напред ad hoc описани хаос у Свету Земљана крива
је тзв “Светска влада”. Моја књига се не заснива на тим поставкама. Међутим,
њен трећи део (“Епилог”) узима у обзир и најгори епилог. У том случају
“Светска влада” не може престићи, ни достићи, дешавања заснована на
експоненцијалном расту, па према томе ни Апокалипсу.
“Ко диже руке на руке у молитви?”, То може да буде и синтагма: РАД. Мој
одговор на тај упит је: НЕМОРАЛ!
Природни ток ствари иде ка томе да сачува систем природне слободе. Да
ли ће успети у томе умногоме зависи од придржавања поставки “Дијалектике
рада и капитала” и адекватног дефинисања “Категоријалног система” у
одређеном друштву и његовим организацијама и заједницама.
„Класна борба“ као израз којим се описује антагонизам који постоји између рада
и капитала у друштву није више актуелан, већ се мора ићи даље до њеног
изворишта, до односа између те две основне категорије сваког привређивања.
У хаосу који влада у односима између рада и капитала немогуће је
уредити односе између радника и капиталиста, па ни извести са успехом
“Класну борбу”. У том смислу сам у својој књизи обрадио два системска питања
значајна за постизање равноправности рада у односу на капитал. То су:
“Дијалектика рада и капитала” и “Категоријални систем” у поглављима 3. и 4.
Тако се у трећем поглављу констатује следеће:
1.Рад је сврсисходна делатност;
2.Капитал је само онај део вредности који се издваја ради оплодње; и
3.Рад оплођује капитал и ствара нову вредност.
Наведено, уз нека важнија методолошка решења из предходног Информатора,
омогућују организовано деловање синдиката пензионера и запослених на
решавању “Класног питања” о положају рада у Србији али и на глобалном
нивоу.

ТО МИ МОЖЕМО ДА УЧИНИМО ЗА СРБИЈУ!
Dipl.ing.org. Љубиша Миловић
в.д. председник Програмског савета УСПС
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ПРЕУЗЕТО СА "ПЕНЗИНА"
ЗДРАВЉЕ

Старост је само стање духа
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Професорка психологије са Харварда
Елен Лангер сматра да је старост само
стање духа. Истраживања које је
деценијама спроводила, говоре у прилог
њеној тези
Стари смо онолико колико се осећамо старим. Добро звучи, али се
обично сматра да је ово само згодан начин да се утешимо. Већина
људи сматра да старење неминовно значи и пропадање.
Елен Лангер, сада већ чувена професорка психологије са Харварда,
од раних дана своје каријере бави се управо питањем везе између
психе и тела. Она се, међутим, не бави узрочно-последичном везом,
не занимају је начини како једно утиче на друго. Каже да је јасно –
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тамо где је тело, тамо је и психа. Елен Лангер интересује колико је
снажна та веза.

Контрола и одговорност
за дужи и здравији живот
Још крајем 70-их година XX века, Елен Лангер и Џудит Родан
проучавале су утицај избора и појачане одговорности на старије особе.
Станари једног дома за старе насумично су подељени у две групе.
Једној групи је речено да могу сами да уреде своју собу како желе, да
иду где хоће, да проводе време са киме желе итд. Такође им је дата и
биљка о којој су они сами морали да брину. Другој групи је речено да је
особље ту да брине о њима и да им помаже. Особље ће и заливати
биљку која им је дата.
Током истраживања, као и 18 месеци након њега, станарима дома
којима је дата контрола над њиховим животом и који су имали
одговорност према биљци, опште здрвствено стање се поправило.
Међу онима који нису добили већу контролу над својим животом нити
одговорност према живом бићу, већи проценат је преминуо у односу
на прву групу.
Након овог, нова истраживања су изнова доказивала моћ коју даје
осећај контроле над сопственим животом кад је у питању општа
добробит човека.

Супротно од кретања казаљке на сату
Године 1981, Елен Лангер и њене колеге су одвезле две групе 70годишњих и 80-годишњих мушкараца у манастир у Њу Хемпширу.
Оставили су их у 1959. години.
Наиме, манастирске просторије, које се протежу на великој површини,
уређене су у потпуности тако да човека врате у 1959. годину. Не само
намештај и покућство, већ и доступне новине, стари радио, црно-бели
телевизор, све је било из те године. Ово су биле кулисе истраживања
које је названо Counter-clockwise (Супротно од кретања казаљке на
сату).
Разлика између две групе била је у томе што је једна само живела у
том окружењу, док је другој и речено да се понашају као да је заиста
1959. година. Ти мушкарци су расправљали о опасности од
Хрушчовљевог Совјетског Савеза, о победничком уласку Кастра у
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Хавану. Гледали су старе филмове и читали некадашње новине.
Понашали се као да им је 22 године мање.
Првој групи је боравак у манастиру само освежио памћење. Друга
група се понашала као да први пут доживљавају те ствари.
Као што је проф. Лангер истакла у једном од извештаја у вези са
резултатима овог истраживања: зато што овакав експеримент никада
раније није био спроведен, било какав позитиван резултат био би
значајан.
“Старост се сматра једносмерном улицом која води ка
неспособности.“

Где усмериш свој ум, тело га прати
Оно што је Лангер открила изненадило је, међутим, чак и њен тим. Пре
и након експеримента обе групе мушкараца су урадиле групу тестова
когнитивних способности и физичког здравља. Након само једне
седмице проведене у манастиру, дошло је до невероватних
позитивних промена у свим сегментима.
Обе групе су се показале снажнијим и флексибилнијим. Висина,
тежина, ход, држање и што је највише изненадило: и слух и вид, као и
резултати на тестовима интелигенције – побољшали су се. Зглобови
су им били флексибилнији, рамена шира, а њихови прсти не само да
су били спретнији већ су били и мање квргави од артритиса и дужи.
Међутим, код мушкараца који су се и понашали као да су се заиста
вратили у 1959. годину побољшања су била знатно већа. Они који су
“глумили” млађе мушкарце изгледа као да су и имали тела која су
заправо била млађа.
Физиолошки резултати дали су доказ за једноставну, али непроцењиву
чињеницу: процес старења је заиста далеко мање строго утврђен
пут него што већина мисли.
“На крају истраживања у манастиру, играла сам футбал са овим
људима. Неки међу њима који су раније користили штапове, тада су их
оставили”, испричала је проф. Лангер.
Наше виђење наших сопствених ограничења, наша перцепција, јесте
оно што нас спутава.
“Где год да усмерите свој ум, тело ће га пратити.”
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Собарице у форми
Елен Лангер не усмерава своје истраживање само ка старима и
старости, већ уопштено ка спрези тела и духа.
У једном експерименту је прво испитала око 80 собарица једног ланца
хотела колико су оне физички активне. Оно што ју је изненадило јесте
да су многе сматрале да нису уопште. Наиме, свој посао нису
доживљавале као активност која је корисна за било шта друго сем за
зарађивање плате.
Ове собарице су затим подељене у две групе. Једној је речено да све
послове које иначе обављају у хотелу почну да посматрају као вежбе
за одређени део тела. Након извесног времена, собарице које су биле
у овој групи почеле су да се боље осећају, поправљен им је тонус
мишића, неке су изгубиле вишак килограма. Ништа од тога се није
десило код собарица из контролне групе.

Да ли је старост само стање духа?
Данас је Елен Лангер чувена. Ипак, доста је и критикован њен рад. Рад
о истраживању у дому за старе изгледа да никада – ни ми нисмо могли
да га пронађемо – није објављен у неком стручном часопису.
Расте, међутим, број проверених, у научним часописима објављених
радова који изнова потврђују њену теорију: старост је само стање
духа.
Извори: CBS video Can your mental attitude reverse the effects of aging?,
NCBI, Harvard Magazine
Фотографија: Trung Nguyen za Pexels

---------------------

ИЗ ПОЛИТИКИНОГ МАГАЗИНА
ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Генерације у епидемији
Егоизам млађих огледа се у поруци да их противепидемијске мере
економски угрожавају и да вирус заправо и није тако опасан како га
медији и власти представљају, а старији се питају да ли ће стићи на
ред за лечење
26

Аутор: Зоран Миливојевићуторак, 28.04.2020. у 12:00

(Срђан Печеничић)
Једно од бројних питања која се постављају око постојеће пандемије јесте
питање људске вредности: Да ли неки људи вреде више, а неки мање?
Узмимо за пример оне који тврде да је овај тип вируса корона заправо „само
један обичан грип” кога власти злоупотребљавају како би изазвали страх и
панику и на тај начин оправдали контролу целокупног друштва.
Директни узрок смрти
Да би доказали да овај вирус није ништа опаснији од вируса грипа, они се труде
да докажу да је степен смртности далеко мањи од бројева који се званично
саопштавају. Њихов главни аргумент јесте да се неоправдано збирају они који
су „умрли од вируса” од оних који су „умрли с вирусом”. У првом случају вирус је
код здравих људи изазвао такве промене у организму да су ти људи умрли, а у
другом случају је вирус пронађен код умрлих који су претходно имали неку
хроничну болест, па се не може тврдити да је вирус директно узроковао њихову
смрт. Док се у првом случају може тврдити да је вирус узрок смрти, у другом се
може само претпоставити да је вирус утицао на смртни исход. И зато, према
њиховој аргументацији, ове друге треба искључити из статистике смрти које су
настале због вируса корона. Након тога ови умањени бројеви би доказали да
вирус заправо и није тако опасан како га медији и власти представљају. А ако
није толико опасан, онда и противепидемијске мере које се примењују и које
намеће власт нису оправдане и онда их не треба прихватити, већ се против њих
треба борити.
Оно што је имплицитна претпоставка овакве аргументације јесте да утицај
вируса корона на смртност оних који су већ болесни није важна. Другим
речима, у питању су људи који су стари и болесни и који би „ионако умрли”.
Тиме заступници оваквог начина мишљења заправо показују да разликују две
врсте људи: оне чији живот више вреди, и оне, старије и болесне, чији живот
мање вреди.
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Погрешна идеја да вирус напада само старе, болесне и немоћне, а да деца,
млади и одрасли нису угрожени довела је до демонстрација у низу америчких
градова против затварања предузећа. Овај генерацијски егоизам млађих које
противепидемијске мере економски угрожавају, против старијих који су
здравствено угроженији, добар је пример дискриминације.
У италијанским болницама где је дошло до велике несразмере између
расположивих респиратора и броја пацијената којима је било потребно да буду
прикључени на респираторе, италијански лекари су, према неким извештајима,
морали да врше тријажу (одабир) болесника јер су услови били слични ратним.
То углавном значи да старији и већ претходно болесни нису стигли до
респиратора. На респираторе су стављени они који су имали већу шансу за
преживљавање, дакле млађи и претходно здрави пацијенти.
Ако су право на живот и право на лечење универзална људска права, јасно је да
је у овим условима постојала негативна дискриминација старијих и претходно
болесних пацијената.
Да ли је могуће говорити о „превентивној тријажи болесника”? Другим речима,
да ли је могуће унапред онемогућити једној врсти оболелих да затраже лечење?
Иако је многима незамисливо да се једној врсти оболелих упути порука:
Немојте ни долазити, нећемо вас лечити, то је управо урадила једна клиника у
Јужном Велсу. Више од пет стотина хроничних болесника добило је такво
писмо у којем је, како би све било легално, затражена њихова писмена
сагласност да унапред одбијају лечење и оживљавање. Тражено је и да не зову
хитну помоћ јер су „возила тренутно веома упослена”. Након јавне реакције
ових пацијената и њихових породица, и јавно изнетог доживљаја понижења,
безвредности и отписаности, уследило је извињење.
Приоритет на респиратору
Управо због ситуације изазване ковидом 19 у немачкој јавности се разбуктала
дискусија о етичној пракси у хипотетичној ситуацији када би се у Немачкој
десило исто што и у Италији. Док удружења лекара сматрају да би у тој
ситуацији тријажа пацијената била етична и да лекари морају да имају право да
скину некога с апарата да би тај апарат уступили некој другој особи, Савет за
етику има супротно мишљење. Ове етичке несугласице довеле су до предлога да
се уреде законским путем, што је министар здравља одбацио као идеју.
Питање је: Хоћемо ли у случају потребе наше неотуђиво право на лечење
остваривати по реду, или ћемо ићи преко реда, и да ли ће можда неко платити
да прескочи ред?

---------------------

ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Скрипта старења
Овај појам, преузет из драматургије, означава несвесни животни и
психички програм према моделима који су усвојени гледајући како старе
други људи око нас: ако је тако, бирајте позитиве примере
Аутор: Зоран Миливојевићпонедељак, 11.05.2020. у 08:00
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(Срђан Печеничић)
Званични почетак старости је у седамдесетој години. Када погледате људе у овој
доби, видите да се веома разликују по виталности, стању здравља, изгледу и
начину живљења. Неки изгледају као да су много година млађи, а неки као да су
много година старији. Код оних који изгледају значајно старије, често налазимо
неке хроничне болести које убрзавају процес старења.
Да би се објаснила ова разлика између нечијих година и стања организма те
особе, често се користе два појма за старост. Хронолошка старост је број година
које неко има, док биолошка старост означава стварно стање организма дате
особе.
Утицај психе
Питање је колики је утицај психе на процес старења. Да ли и на који начин
утиче психичко стање на нечији процес старења? Можемо ли говорити о
„психичкој старости”?
Једно објашњење налазимо у концепту „скрипта старења”, то јест нечијем
несвесном психичком програму према којем стари. Појам скрипта је преузет из
драматургије. Наиме, ако имате неку драму у којој пет глумаца глуми различите
ликове, сваки од ових глумаца има своја скрипта којих се мора држати да би се
драма одвијала према свом сценарију. У тим скриптима пише шта глумац мора
да уради и шта да каже, када неки други глумац изврши неку радњу. Глума је
интерпретативна уметност у којој глумац на свој начин тумачи и изражава оно
што му је задато и од чега не сме да одступи. Исто тако неки људи живе живот
интерпретирајући животну улогу коју су усвојили у детињству.
Животна скрипта су несвесни животни план који нека особа направи у
детињству и младости, најчешће под утицајем родитеља и других ауторитета,
различитих узора, али и на основу својих дечјих или младалачких закључака о
важним животним питањима. Иако су многи од ових закључака донесени
свесно, особа их касније заборави, тако да они касније у одраслом добу делују
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као несвесна правила, ограничења и мотивације, која утичу на начин живота и
животни ток особе.
Не само да су животна скрипта оквир како особа мора и како не сме да живи
свој живот, већ њега особа уопште није свесна. Она има илузију да неке одлуке
доноси својом слободном вољом, а заправо она само интерпретира своју
животну улогу коју је усвојила у детињству и младости. Тако, на пример,
скрипта су одговорна што неки морају да по сваку цену буду успешни, а неки
други морају да у свом животу буду неуспешни. Први имају скриптну заповест
да морају да успеју, а други имају скриптну забрану да не смеју да успеју.
Да психа има велики утицај на биолошке процесе знамо због постојања
психосоматских болести у којима су управо психа и емоције одговорни за
настанак или одржавање неких телесних болести. Када је реч о скриптима
примећено је да они људи којима родитељи нису признавали да су одрасли –
којима су упућивали скриптну забрану на одрастање и одвајање од родитеља –
често изгледају више година млађи него што је њихов хронолошки узраст. И
супротно: они којима родитељи нису дозвољавали да буду деца, који су усвојили
скриптну забрану на „детињасто” понашање, који су морали да буду „озбиљни”,
често изгледају више година старији него што је њихов стварни узраст.
Када је реч о старењу, многи од нас старе према моделима које су усвојили
гледајући како старе други људи око њих. Све те узоре старења људи уграђују у
своја несвесна скрипта старења, тако да особа, када дође време, стари према
усвојеном стереотипу.
Не отписујте себе, радујте се животу
Проблем је што су већина тих узора – негативни узори. Старост се колективно
доживљава као најгори период живота, као предворје смрти, као зона немоћи,
болести и умирања. Управо због страха од старења настаје и криза средњег доба
у којој многи покушавају да у свом животу обнове младалачки живот. Али од
старости се не може побећи, потребно је променити своју представу о старости,
осмислити је и доживети је као друкчији, али такође квалитетни период
живота.
Зато треба за узоре узимати оне људе чије старење јесте позитиван модел. А то
су они људи који упркос годинама нису отписали себе, нису престали да се
радују животу, да одржавају смислене односе с другима, који су емотивно
повезани с другима, који имају животни смисао, нису одустали од оних циљева
које су имали и док су били много млађи. Не заборавите да људи не живе
старост, него своја уверења о старости, а та уверења је могуће променити.

---------------------

30

За више информација посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел. 011-333-5267. 062-85-42-060 061-266-9-073
Kанцеларија УСПС у Dечанској 14, због проглашене
пандемије неће радити до даљњег.
Секретаријат
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