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ПОЛИТИКА - Јасна Петровић-Стојановић

Пензије треба да се усклађују 30
одсто с потрошачким ценама, 70
одсто са зарадама
У нацрту Закона о ПИО пензионерске организације предлажу измену
„швајцарске формуле” како пензије не би наставиле да падају испод
50 одсто од просечне зараде

(Фото Н. Марјановић)

У јавној расправи о нацрту Закона о пензијском и инвалидском осигурању
која је завршена 2. априла, Савез пензионера Србије који заступа интересе
пензионерске популације са више од 600.000 чланова сматра да има
простора да се у овом новом документу нађу и питања од стратешког

значаја за најстарије. Пре свега побољшања швајцарске формуле, као и
могућности враћања умањених пензија по Закону о привременом
уређивању начина исплате принадлежности о чему постоји консензус свих
чланица Савеза пензионера Србије. Усаглашен је са осталим чланицама
(Савезом пензионера Војводине, градском организацијом пензионера
Београд...).
Ови предлози упућени су пре два дана Министарству рада које је и
отворило јавно расправу о пензијском закону.
Савез пензионера Србије, како се наводи у предлогу у који је „Политика”
имала увид, у потпуности подржава укидање пенала за превремено
пензионисање оних бивших запослених који су имали две односно пет
година до пензије, а који су морали по сили закона да се пензионишу јер су
им предузећа пропала или су отишла у стечај. С тим што су морали да
потпишу уговор с владом да пристају на то.
Међу предлозима овог савеза нашло се и питање како обезбедити да
просечна пензија не пада испод 50 одсто у просечној заради.
У том смислу они предлажу да ако се према статистичким подацима
утврди да је износ просечне пензије пао испод 50 одсто просечне зараде
без пореза и доприноса, иде на ванредно усклађивање износа пензија у
проценту који је потребан како би достигао 50 одсто прихода просечне
зараде без пореза и доприноса запослених.
– Сматрамо да је због обезбеђења сигурности да просечни износ пензије не
опада у већем проценту у односу на просечни износ плате неопходно
побољшати предложену „швајцарску формулу” и применити модел
заштитне клаузуле уколико доња граница учешћа пензионерске потрошње
падне испод нивоа од 10 одсто БДП-а.
У том смислу, увођењем ванредног усклађивања износа пензија
обезбедило би се спорије смањивање учешћа пензија у односу на зараде,
каже проф. др Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије.
Овај предлог полази од тога да су принадлежности економска, а не
социјална категорија, па као таква мора да обезбеди достојанствени живот
за кориснике и не би смела да опадне испод одређеног параметра,
наглашава он.
У предлогу нацрта закона савез подсећа да је усклађивање пензија по
„швајцарској формули” почело 1. јануара прошле године, те да је учешће
просечног износа пензија у целој 2020. у просечној заради био нижи него у
2019. за око два одсто. Ни у једном месецу током прошле године учешће
није достигло 50 одсто, већ се кретало на око 46,3 процента у јануару, до
42 у децембру 2020, што је далеко испод предвиђених 50 процената.
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– У јануару ове године просечна пензија усклађена по „швајцарској
формули” за 5,9 одсто учествује у просечној заради са 46,5 одсто, а јасно је
да ће се учешће смањивати наредних месеци и година, јер је то
предодређено применом ове формуле. Због тога за пензионере није
повољна „швајцарска формула” за усклађивање пензија већ је потребно
смањити утицај потрошачких цена а повећати утицај зарада, па се
предлаже модел који се на пример примењује у Малти по формули 30
процената потрошачке цене и 70 одсто кретање зарада.
– Наш предлог неће изазвати финансијске тешкоће, јер је присутан
повољан раст БДП-а, који то омогућава, а финансијски издаци нису
битније повећани. Као пример наводимо уколико је у току године кретање
инфлације два одсто, а кретање зарада осам процената, по „швајцарској
формули” усклађивање пензија би износило пет одсто, а по достављеном
предлогу, то јест по побољшаној „швајцарској формули” 30 одсто
потрошачке цене и 70 процената зараде, усклађивање пензија би износило
6,2 одсто – каже Савић.
Према томе, наведени предлог за усклађивање пензија неће довести до
повећаног учешћа изнад 50 процената у просечним зарадама.
Напротив пензије ће само спорије смањивати своје учешће у зарадама и
нешто брже ће се повећавати реална вредност принадлежности и
квалитетнији живот корисника, објашњава наш саговорник.
Зато се предлаже да се у изменама и допунама Закона о ПИО мења члан 80
и да се пензија почев од јануара текуће године, усклађује у проценту који
представља збир 30 процената промене потрошачких цена и 70 процената
промене просечне зараде без пореза и доприноса.
Истовремено се у предлогу наводи и да влада треба да утврди програм
како ће се вратити умањене принадлежности по Закону о привременом
умањењу пензија будући да је ту реч о 700.000 оштећених пензионера.
Принадлежности остварене у систему пензијског и инвалидског осигурања
Србије, то јест у складу са Законом о ПИО сматрају се имовином
пензионера, како по домаћим, тако и по међународним прописима и
конвенцијама.
Пензионерима је одато признање да су дали највећи допринос
стабилизацији економских прилика у Србији, а посебно јавних финансија,
отклањању фискалних дефицита, као и довођења ПИО фонда у одрживо
финансијско пословање.
Зато Савез пензионера сматра да је најбоље решење да скупштина обавеже
владу да утврди програм повраћаја умањених пензија. Према мишљењу
пензијске популације програм треба да буде такав да не угрожава
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достигнути степен стабилизације јавних финансија и да обезбеди правичан
повраћај умањених пензија у периоду и на начин који ће се регулисати
утврђеним програмом.
---------------------

НИН, 3665, 25. 03. 2021.
ПЛАН "СРБИЈА 2025" ИЗМЕЂУ ОБЕЋАЊА И РЕАЛНОСТИ

Велика Потемкинова села
Синише Малог
Сретен Перовић, економиста, бивши финансијски директор
"Југолека"
Министар финансија хвали се историјским растом пензија
у еврима. Ако се, међутим, и пензије и плате прерачунају у евре
исте куповне моћи, најстарији сада реално месечно примају 11
евра мање него 2012, док су зараде расле за 1,8 одсто годишње,
исто као и БДП у претходној деценији.
Без обзира на то што нам је БДП по становнику упола нижи од
Хрватске (7.400 према 14.800 долара) и да бисмо при дупло бржем
расту (да ми растемо по стопи од шест, а они од три одсто) комшије
сустигли тек за 25 година.
Према плану "Србија 2025" следи нам ракетни узлет плата на
900 и пензија на 440 евра. Погледајмо њихов раст у претходној
деценији: просечна пензија у фебруару 2012. била је 23.690 динара
(226 евра), а у јануару ове године 29.386 динара (250 евра).
Министар финансија Синиша Мали у парламенту се хвалио
историјским растом пензија, и то „реално“, у еврима. „Квака“ је у
томе што се еври из 2012. и 2020. не могу упоређивати јер нису
једнаке куповне моћи с обзиром на то да су у међувремену
потрошачке цене повећане за 30,8 одсто. Када би имао једнаку
куповну моћ као почетком 2012. евро би данас вредео 136,8 динара,
а у том случају би просечна пензија пала на 215 евра тако да би
реално била нижа него пре девет година.
Пензије су пале и апсолутно, и релативно - у односу на плате –
јер је просечна пензија 2012. била 59 одсто просечне зараде, да би
у новембру пала на 48, а у децембру на само 44 одсто просечне
нето зараде. Уз то, и примена швајцарске формуле крњи пензије или реално (када потрошачке цене расту брже од плата) или
релативно, у односу на зараде (кад је обрнуто) с тим што се и
усклађују тек са закашњењем од годину дана. Срећом следи
формула "Србија 2025" и увећање пензија за 100 одсто. Вештим
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алатима монетарне политике зидаће се наредних година плате и
пензије
из Потемкинових финансијских села: потребном
инфлацијом, а ако затреба и депресијацијом евра, јер би даље
слабљење евра уједно значило да ће БДП вештачки расти, јавни дуг
опадати, а плате и пензије би могле да наставе да јуре ка циљу, који
је зацртан планом Србија 2025.
Финансијске благодети пандемије
у виду енормног
задуживања као и штампања пара у хиљадама милијарди долара и
евра са Запада (америчке Федералне резерве и Европска
централна банка) осетиће и Народна банка Србије (монетарни
агрегат новчана маса М1 у јулу 2020. била је за 42 одсто већа него
12 месеци раније, а најшири агрегат, новчана маса М3 за 17 одсто).
А о томе како изостанком инфлације, „зановетна емпирија“
демантује теорију, аргументе подастире Небојша Катић.
Политика јаког динара у слабој држави (институције +
образовање) уз мањак домаћих инвестиција пак води у дугорочну
стагнацију стандарда грађана и стопе раста испод жељених шест
одсто. Но, држава ће умањити муке народа услед ковида и кроз
предизборну помоћ – свим пунолетним грађанима месечно по 4,3
евра, а пензионерима чак 7,9 евра исте куповне моћи коју је та
валута имала 2012. Од критике због поновљене неселективности,
министар Мали браниће се опет бројношћу одзива: „огроман број
пријављених је доказ колико је мера погођена“.
Др Јасмина Ахметагић вели да се он непрекидно креће у
конфликтним осећањима грандиозности и инфериорности, јер због
нарцистичког поремећаја личности себе доживљава као највећу
жртву. Отуд се код њега скупља талог агресије и сталне љутње на
друге па је довољна и једна непријатна реч да га погоди у слабо
место и да изазове отрован бес који се, попут камена баченог у
воду, у круговима разлива у његово окружење.
---------------------

DANAS, 26. 03. 2021.

Бујошевић не схвата пензионере
Миле Делић, пензионер из Европског удружења пензионера и старијих лица
...Подсетићу,
синдикална
удружења пензионера су од 2015. године
организовала
више
од
двадесет
протеста због неуставног, нехуманог и
накарадног закона о отимању дела
пензија од „богатих“ пензионера и због
тајног Закључка Владе којим обавезује
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Фонд ПИО да распрода своју имовину као да је то Алајбегова слама, али за
Бујошевића и РТС то није била вест осим што је то спорадично споменуто када
смо протест завршавали испред Бујошевићевог замка.
Лично сам се неколико пута испред тог замка преко разгласа обраћао
Бујошевићу, Ненаду Љ. Стефановићу и Оливери Ковачевић са молбом да нам
омогуће једносатну разговорну емисију о проблемима свих пензионера а
посебно оних погођених пљачкашким законом, али резултат нисмо постигли.
Своје речи парафразирам по сећању: „Драгане Бујошевићу, док си имао своју
емисију на једној телевизији, говорио си да није српски ћутати, сада када имаш
своју телевизију, ћутиш ко риба“.
Јесте Оливера Ковачевић приредила једну емисију поводом а после
протеста пензионера, али нам је у њој нанела поприличну штету јер је поред
једног организатора протеста – Миће Вујасиновића – позвала и двојицу
функционера ПУПСа – Белобрковића и Шпановића – за које је знала да ће
говорити против протеста а и сама је током емисије адвокатисала против
протеста.
За Бујошевићеву РТС није била вест ни када је на једном од протеста
говорила гђа Карла Кантоне – генерална секретарка ФЕРПА (Европске
федерације синдиката пензионера и старих лица) – која је пре тога
председници српске Владе упутила писмо у ком указује на проблеме
пензионера и старих лица и на штетност примене пљачкашког закона.
Бујошевић, очито не схвата проблеме које доноси старост и овисност о
пензији коју по швајцарском моделу а без швајцарске економске моћи обећава
министар сумњивог знања и још сумњивијег морала, кога је оспорила
академска заједница.
То је област која заслужује опширну расправу квалификованих стручњака
а на политичарима је само да прихвате закључке и задатке. У програму РТС
више нема полемичких емисија у којима би умне главе изнеле своје ставове без
обзира на политичку опредељеност. Ако у централном дневнику од 30 минута
10 оде на АВ, онда то није информативна емисија него рекламни блок у коме
АВ говори о чему год жели, без обзира на тематику и питања, и на стуб срама
разапиње оне које сматра најопаснијим противницима и који му долазе у
кошмарне снове.
Говорне емисије о стању у држави углавном бира АВ по својој жељи и
потреби а понекад и питања која треба да му постави водитељ. Вредност једне
медијске куће чине новинари и квалификовани коментатори а не људи из
власти и техника.
Миљенко Смоје, бард југословенског новинарства јасно је рекао:
„Новинар ако жели бити новинар, мора бити бар мало у опозицији.“ Он је то
остао и у најтежем времену у свом Сплиту и целој Хрватској због чега је
страдао и после смрти јер је морао бити сахрањен скоро илегално али је и
даље остао на ногама.
Гордана Суша, такође бард југословенског новинарства каже: „Ако не
желиш да мењаш свет, немој ни да се бавиш новинарством.“ Свет се мења
утицајем и притиском на власт а не подилажењем истој.
Нови пензионерски протест је не само вероватан него потпуно известан а
ја једва чекам да видим како ће нас Драган Бујошевић дочекати испред своје
тврђавице.
Поздрављам све који ме подржавају и оне који ме аргументовано
демантују и оспоравају!
---------------------
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Даница Поповић: Зашто је помоћ
државе иста за просјаке и тајкуне
Један од највећих проблема државе Србије је финансирање губитака у јавним
предузећима, што се у великој мери односи на злоупотребе владајуће партије, и ове, и
оних пре ње, чему се још увек није стало на пут – изјавила је професорка Економског
факултета у Београду Даница Поповић у интервјуу за портал УГС Независност.
Професорка Поповић истиче да нова финансијска помоћ од 60 евра за све пунолетне
грађане Србије и 110 евра за пензионере, неће дати жељене ефекте у расту бруто
друштвеног производа (БДП), а ни у повећању наплате пореза на додату вредност.
Зашто да по 60 евра, каже професорка, добије и просјак из Миријева и неки тајкун
попут Мирослава Мишковића.
У претходна два месеца задужили смо се за још милијарду евра продајом
обвезница. С Кинезима је потписан меморандум о комерцијалном уговору од 3,2
милијарди евра за градњу канализације, а ове године очекује се и задуживање за
изградњу метроа. Да ли се држава превише задужује, а да истовремено мало
штеди?
– Проблем државе Србије није толико у томе колико троши, већ у које сврхе троши.
Једно од огромних издвајања из буџета су пензије, што свакако не можемо да смањимо
или укинемо. Али можемо друго – попут финансирања губитака у јавним предузећима,
што се у великој мери односи на злоупотребе владајуће партије, и ове, и оних пре ње,
чему се још увек није стало на пут. Сетимо се само да је НИС до 2008. године био
највећи губиташ у српској привреди – док није продат руском Гаспрому, а од те године
је – најуспешнија фирма у Србији. Зашто? Зато што ниједна партија више није имале
приступ новцу те фирме. Стога, укратко: ако се земља задужује да попуни партијску
касу, или да користи државни новац као касу за финансирање вечите предизборне
кампање то је – катастрофа.
Имате ли утисак да наш економски систем почива на задуживању?
– Економија познаје појмове “добар дефицит” и “лош дефицит”. Добар је онај дефицит
који доприноси сутрашњем бржем привредном расту. Стога је изградња канализације,
коју помињете, свакако добар дефицит, јер смањује заразе и болести, подстиче најбоље
да ипак можда остану у земљи, итд… Али метро је ту под великим знаком питања:
Београд је мали град, и “лаки метро” би учинио више за Србију него “дубоко орање”
које се предвиђа и које никада не би било исплативо. Погледајте метрое у малим
градовима, попут Будимпеште, Лисабона…
Празни су и мрачни, а праве огромне губитке.
– Тако је. Када метро није успео да изгради Бранко Пешић, чувени градоначелник
Београда, и то у доба када су се од вишка у пензионим фондовима градили хотели на
Јадрану, зар ће то сада успети градоначелнику коме ни име нисмо запамтили, а уз то,
новца за бацање немамо?
Власт се правда да се јефтино задужујемо. Да ли је то тачно?
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– Ако је тачно да је три мање него један, онда је и тврдња владе – тачна. Ево каква је
ситуација била прошле године: Вучић је одбио зајам од 1,2 милијарде евра од
Међународног монетарног фонда и Европске уније, намењен санацији економских
последица узрокованих пандемијом корона вируса и похвалио се: „Ми од ММФ-а ни
динар нећемо да узмемо јер имамо велике девизне резерве и 31 тону злата“. Одбили
смо тако кредит са каматом од 1,05 одсто – па расписали зајам са каматом од 2,6 одсто
(Синиша Мали), односно 3,125 одсто (гувернерка Табаковић). То је било маја прошле
године. А сада – пише на сајту НБС: ”Државне обвезнице су продате по стопи приноса
од 3,44 одсто на годишњем нивоу, а исплата купона у износу од 4,5 одсто вршиће се
полугодишње и то сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа”.

Дакле, све више пара ћемо давати за ово ново задужење.
– Наравно, али, ако кажу да се јефтино задужујемо, и ако је стопа повраћаја од 4,5
одсто мања од стопе од 1,05 одсто – онда се заиста не само јефтино, него све
‘јефтиније’ задужујемо!!!
Задуживање је планирано на основу планираног раста БДП-а од шест одсто,
међутим БДП је већ у паду. Да ли то значи да ће држава морати више да се
задужује?
– Дуг није играчка. Економија нас учи да ако је каматна стопа на дуг већа од стопе
привредног раста – онда је дуг експлозиван! А то значи да ћемо бити све сиромашнији,
то јест да ће отплата дуга појести сутрашњи скромни привредни раст! Па ипак, да
бисмо поспешили привредни раст, остаје један начин, а то су – приватне инвестиције. А
њих нема, јер у Србији нема заштите својинских права, па наши људи радије улажу у
Мађарску или Словачку него у Србију, а најбољи одлазе заувек. И док не почне да
функционише заштита својинских права – ништа од високог привредног раста.
С обзиром да улазимо у предизборни период, шта се може очекивати у наредних
годину дана када је у питању задуживање земље?
– Проблем је што смо ми у предизборном периоду још од 2012. године: ниједан мандат
није трајао четири године, колико Устав предвиђа, већ отприлике – две године. А од
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тога се најмање пола године, или више, спроводи предизборна кампања. Шта онда
можемо да очекујемо, кад су већ заказани избори за наредну годину?
Постоји ли опасност да јавни дуг у скоријем периоду премаши годишњи БДП?
– Таква опасност, срећом, за сада не постоји. Квартални монитор упозорава да је због
пандемије и пада привредне активности фискални дефицит у 2020. утицао да јавни дуг
порасте са 52 одсто на готово 60 одсто БДП-а, што је, упозоравају, изнад дугорочно
одрживог нивоа. Да подсетим, граница високе задужености је када јавни дуг п ређе 80
одсто БДП-а. Дакле, до такве катастрофе не може брзо, али може лако да дође,
погрешним вођењем државе.
Хоће ли Србија моћи и на који начин да враћа дугове које ће јој оставити ова
власт?
– Наравно да ће моћи. Сви су вратили све дугове – раније или касније – зашто не бисмо
и ми? Чак је и Русија вратила дугове које је СССР одбио да враћа после Октобарске
револуције из 1917, додуше, са осамдесет година закашњења – али су дугове измирили!
Начин да се дугови врате јесте да нађемо механизам да убрзамо привредни раст. А за то
има примера и узора, а сви у основи почивају на демократији, правосуђи и образовању.
Да ли је оправдано повећавати плате у државном сектору у време пандемије и
пада привредне активности?
– То је оправдано исто колико и изградња гондоле на Калимегдану, док половина
главног града нема решен проблем канализације. Или, када вам смање плату за 20
одсто, а ви уплатите летовање на Канарским острвима – за које ни раније нисте имали
пара.
Да ли је у реду то што се вредност државних пројеката проглашава државном
тајном?
– У реду је за владајућу странку, јер не мора да се замара да објашњава где је
потрошила сваки динар. У реду је чак и за све остале странке, које би то исто радиле,
или су то већ радиле док су биле на власти. Јер, ништа СНС није измислио, он је само
сва непочинства бивших власти појачао и довео до бесмисла. Зато нема смисла
говорити о штеточинском понашању СНС-а, и маштати о њиховом нестанку са
политичке сцене. Не треба нама нова власт, него нови систем.
У овом тренутку сваки становник Србије је задужен за 4.000 евра. Шта то заправо
значи и шта наговештава?
– Није дуг, да поновим, највећа опасност за неку земљу. Највећи проблем је ако се јави
комбинација: висок и неповољан дуг – и спор привредни раст. Чак су и мере које
преузима садашња власт – да се задужује по ниској каматној стопи и тим новцем враћа
раније дугове са високом каматном стопом – заиста добре и паметне. Дакле, ако
тражимо наговештај, у који можемо да поверујемо, то би требало да буде – стопа
привредног раста. Али не месечна, него вишегодишња. Једино такав индикатор има
смисла тумачити.
Како оцењујете најаву нове финансијске помоћи од 60 евра за све пунолетне
грађане Србије и 110 евра за пензионере?
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– Та се мера већ показала лошом. Није дала жељене ефекте нити на раст (или
успоравање пада) БДП, нити на раст пореза на додату вредност. Грешка је у следећем:
зашто да по 60 евра добије и просјак из Миријева и неки тајкун, на пример, Мирослав
Мишковић? Није ли то бесмислено? Размислите и сами. Ако држава није у стању ни
социјалне карте да направи, па да за лекове или пелене добију паре они којима је помоћ
стварно потребна, него се све то баца у етар, онда у овој држави нешто озбиљно није у
реду.

Да ли ће нови пакет помоћи привреди за ублажавање последица пандемије, од три
половине минималца за сваког запосленог, имати ефекта?
– Та мера има смисла и добро се показала. Као што су се добро показале мере одлагања
доспелих плаћања, јер привреда у оваквој кризи тешко да може да настави са радом,
поготово ако из све мањег прихода мора да враћа све веће, нагомилане дугове. Ов акве
мере примењују се и у другим земљама, и показало се да су веома корисне.
Зашто власт стално истиче да имамо највећи привредни раст у Европи, када
спадамо у групу европских земаља са најмањим БДП-ом по глави становника?
– Привредни раст се мери на годину, пет или на десет година, и онда тај податак има
смисла. Кога интересује, кад гледа маратон, колику брзину тркач постиже на десет
метара, кад му до краја остаје 41.990 метара? Дакле, то звучи дивно, а маркетиншки
тим СНС-а види да то код бирача “пали”. А пошто у јавном медијском сервису овакве
речи не могу да се чују, многи заиста мисле да је то резултат вредан дивљења.
---------------------
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ПОРТАЛ УГС НЕЗАВИСНОСТ

Филип Давид:
Пред синдикатима је борба за
боље, здравије друштво
Синдикати морају стати на прву линију борбе не само за боље услове
живота, већ и против свих манипулација и злоупотреба, морају повезати
појам радничких права са појмом људска права, против “пузајућег
фашизма”, за боље, здравије друштво. Синдикати могу опстати једино као
снажан општедруштвени покрет за одбрану онога што су несумњиве
вредности читавог друштва, рекао је Филип Давид у интервјуу за портал
УГС Независност.
Књижевник Филип Давид (1940) био је уредник Драмског програма
Телевизије Београд и професор драматургије на Факултету драмских
уметности у Београду. Један је од оснивача удружења „Независни писци“
(1989.), удружења независних интелектуалаца „Београдски круг (1990),
„Форума писаца“ и члан међународне књижевне асоцијације „Група 99“.
Написао је више романа, драма и приповедака за које је, између осталог,
добио Андрићеву награду (1987), БИГЗ-ову и Просветину награду, Нинову
награду за роман године (2014), награду Меша Селимовић (2015)… Књиге
су му преведене на шведски, француски, пољски, мађарски, италијански,
албански, есперанто, македонски, словеначки…, а приповетке уврштене у
двадесетак антологија.
Као драматург, сценариста или косценариста радио је на филмовима:
„Окупација у 26 слика“, „Пад Италије“ (Велика златна Арена фестивала у
Пули 1981), „Ко то тамо пева“ (гран при фестивала у Монтреалу,
Саламанки, Ротердаму; награда у Кану), „Буре барута“ (награда Феликс за
најбољи европски филм године), „Посебан третман“ (награда у Кану), „Сан
зимске ноћи“ (Гран при у Сан Себастијану), „Оптимисти“ (Гран при у
Ваљадоиду и Женеви)…
Филип Давид још од почетка деведесетих година прошлог века
персонификује побуну против ауторитарних режима, због чега је често на
мети опскурних, прорежимских медија. Године 1991. отпуштен је са посла
у због оснивања Независног синдиката Радио телевизије Београд. За
портал Синдиката Независност Давид говори о разбојничкој
приватизацији, маргиновализованој улози, утицају и снази радника,
синдикалној борби у новим околностима…
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Иако деценијама образовани да се боре за своја права, која су имали и
захваљујући владајућој идеологији, радници су намах, с почетка
деведесетих, пристали да се поистовете са нацијом, учествују у
ратовима за наметнуте циљеве, и да багателишу своја темељна права
која произилазе из радног односа. Како то објашњавате?
– Да, постојала су та права, али је држава строго надзирала да та права
остану у оквирима партијске државе. Свако искакање из контроле, попут
радничких штрајкова или неких других облика изражавања незадовољства,
тумачено је као побуна против државе, као антидржавна делатност и није
било допуштено. То је, на неки начин, била симулација синдикалне борбе.
Синдикат, једини који је постојао у држави са једном политичком
партијом, сводио се заправо на сарадњу синдиката и државе где је држава
имала потпуну контролу над радом синдиката. Синдикат се сводио на
расподелу намирница и свечане скупове поводом разних државних
празника. Сасвим је разумљиво да је такав синдикат почетком деведесетих
следио
националистичку политику државе и да није био ни спреман ни способан
да се супротстави опасним политичким злоупотребама.
Изгледа, ма колико било апсурдно, да радници данас верују у
“телевизијске” успехе привреде, раст друштвеног производа и
балканску, па и европску лидерску позицију Србије. Способност
трпљења, страх, нада, шта је по среди?
– У међувремену, избледео је, а чини се и сасвим нестао класичан облик
борбе радничке класе за своја права. Заправо, са појавом нових технологија
појам радника изгубио је своје првобитно значење, мануелни рад какав је
био познат у деветнаестом и почетком и средином двадесетога века
замењен је новим облицима производње. Синдикати су или морали да се
томе прилагоде, или су нестајали, губили некадашњи значај. У већини
земаља синдикати су се преобразили у специфичне политичке покрете са
нејасним политичким циљевима.
Олако су се радници помирили и са разбојничком приватизацијом у
којој су остајали без посла. Данас су најамници, који се више и не зову
радницима (Закон о раду познаје само термин “запослени”), главе
породица које језиво сиромашне не могу деци да купе уџбенике и
рачунаре неопходне за наставу. Шта може да их мотивише да се боре
за сопствена права?
– То што са правом називате “разбојничка приватизација”, изведено је у
државама које су се поносиле својим законима о заштити радника, али
законима који су лепо написани и остали само мртво слово на папиру. То
како је изведена приватизација, а извели су је у највећој мери они који су
били утицајни у самоме државном апарату, претворило се у велики грабеж,
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некажњени и лоповски грабеж који је до краја оголио и разорио готово све
институције.

Нема артикулисане побуне – да ли је узрок само у несумњиво снажној,
убиственој пропаганди?
– То би било превише поједностављено објашњење. Суштински, проблем
је у суровој неолибералној трци за профитом, где се онемогућава све што
може да угрози профит. На први поглед делује парадоксално то што
синдикати губе на значају и у земљама где су настали први синдикати у
огорченој борби да заштите оне на којима почива производња. Међутим,
невероватне промене у производњи маргиновализовале су улогу, утицај и
снагу радника.
Како у садашњим околностима видите улогу синдиката, али и
замишљених – будући да истинских нема – партија левице?
– Тешко је на то одговорити. Немири и побуне који се свакодевно јављају,
у свету и код нас, не носе знак организованих синдиката него политичких
групација које обједињују и левицу и десницу, анархисте и екстремне
десничаре, па све до обичних рушилачких група и хулигана.
За темељно мењање положаја Србије у Европи и повратак у
цивилизацијске оквире из којих је самовољно искочила девастирањем
институција, неопходна је и промена свести велике социјалне
групације каква је радничка класа. Можете ли тако нешто да
замислите? Како видите повратак Србије у Европу?
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– Поставићу контра питање. Где видите “ту велику социјалну групацију
каква је радничка класа”? Само разбијене групе које не показују довољно
солидарности, ни довољно заједничких интереса.
У оваквим, новим условима треба првенствено ревидирати појмове
“радничка класа”, раднички синдикати, однос синдикати – држава –
послодавци. У таквим новим околностима синдикати морају стати на прву
линију борбе не само за боље услове живота, већ и против свих облика
манипулација и злоупотреба, морају повезати појам радничких права са
појмом људска права, против “пузајућег фашизма”, историјског
ревизионизма, за боље, здравије друштво.
Синдикати, уверен сам, могу једино опстати као снажан општедруштвени
покрет који је у стању да брани и одбрани оно што су несумњиве
вредности на којима почива читаво друштво. Тежак, сложен задатак али
вредан и достојан велике битке за опстанак цвилизованог друштва.
Интелектуалци, уметници, као да су заћутали пред свеопштим
сивилом. Алберт Ками је рекао: “Побуњујем се, дакле, постојим!” Са
искуством у индивидуалној и колективној побуни против, најшире
гледано, неправде, шта мислите о ћутању, поготову књижевника? С
друге стране, и уметници живе лоше, многи од њих су истински
сиромашни?
– Последњих тридесетак година лутамо између демагогије лоше власти и
разбијене, разједињене опозиције без стварног и делотворнг програма
реформи. Можда је управо у таквој ситуацији време за стварање “нечега
између” неког новог, другачијег синдиката. Али, за то треба имати нове
идеје, пронаћи нову енергију, уложити нову памет.
Немам много илузија да се за мог жвота нешто може суштински
променити. Сувише смо утонули у глиб и муљ из којег је тешко извући се.
Коликогод ми је мука од ове лицемерне и
демагошке власти чије је одгледало и Скупштина, чији примитивизам личи
на простачке ријалитије Задругу и Парове, толико ми је мучно да гледам и
слушам разбијену опозицију у којој су све гласнији десничари и захтеви за
повратак некаквој патријархалној, такозваној домаћинској Србији са
ослонцем на руску империјалну визију такозване Евроазије .
Није захвално инсистирати на компарацији, али се намеће питање
како се супротставити. Један сте од оснивача Независног синдиката
Телевизије Београд, претече УГС “Независност”. Вама и Вашим
колегама није било лако, многи су, као и Ви, добили отказе, на другој
страни је била моћна машинерија. Да ли је храброст пресудна?
– Била су то друга и другачија времена. У ваздуху се осећала предстојећа
катастрофа. Цензура на Телевизији Београд се повећала. Почео је да се
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шири националистички речник, говор мржње. Размишљали смо како да се
томе супротставимо. Када су покушали да нас укину као програм због
отвореног супротстављања националистичкој реторици, у Редакцији за
културу одлучили смо да пређемо на другачије облике отпора, на оснивање
првог независног синдиката у Србији са идејом да подстакнемо и
одбранимо право на слободно мишљење и да широм Србије подстакнемо
оснивање сличних независних синдиката.

Наш телевизијски синдикат убрзо је окупио близу хиљаду чланова, а
оснивани су и други независни синдикати широм Србије. Идеја је била да
се сви ти нови синдикати у једноме тренутку удруже и организују
генерални штрајк који би принудио Милошевићеву власт да заустави своје
опасно, штеточинско деловање које је водило растурању Југославије, а
касније рату и
великим злочинима. Имали смо на уму и оно што се догодило у Пољској и
улогу њиховог синдиката Солидарност.
Када је наслутила наше намере Милошевићева власт је на чело РТС довела
Милорада Вучелића као егзекутора који је спровео немилосрдне чистке,
отпуштања, најгору могућу цензуру а телевизију и радио претворио у
обична пропагандна гласила владајуће партије и њене ратне политике.
Телевизија Београд заслужено је добила ружан епитет ТВ Бастиља. Наш
покушај, вероватно преамбицозан и немогућ за то време, ипак се наставио
преко даљег постојања независног синдиката а и оснивањем Београдског
круга и јавним, отвореним непристајањем на режим чији су главни
протагонисти касније завршили на Суду за ратне злочине у Хагу.
Та срамотне улога и те срамотне године уписани су црним словима у
историју овога медија крвавим и трагичним догађајима који су следили.
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Окончали су се бомбардовањем Телевизије Београд као “легитимног
ратнохучкачког пропагандног циља”.
--------------------Драган Делић - ПОЛИТИКА

Бањска лечилишта, „златна
кока” српског здравства
Само су бање Моравске бановине имале преко два милиона ноћења
током 1922. године. Европске такозване спа-центре који, иначе,
пружају слабу медицинску услугу годишње посети преко 100 милиона
људи

(Срђан Печеничић)

Међу бројним инспиративним, често иритантним темама које нас
свакодневно запљускују, крајичком ока приметио сам да је започета (тиха)
приватизација и продаја специјалних болница за рехабилитацију. Пошто
меркантилно ћутање није мој избор, изражавам уверење да одлучујућу
улогу и најквалитетнији приступ у коришћењу и развоју бањскоклиматских лечилишта могу имати постојеће специјалне болнице, које
деценијама, мање-више, успешно користе природне лековите факторе.
Овакав став почива на научно утемељеној чињеници да у природном
амбијенту, уз стручно и искуствено утемељену примену природних
лековитих фактора од стране едукованог и мотивисаног кадра, бројне
категорије болесника могу се најбоље лечити и рехабилитовати. Генерално
гледано, приватизација не гарантује увек друштвено одговорно понашање
нових власника, што јасно указује искуство из земаља у окружењу где је
нпр. специјализована рехабилитација практично укинута.
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Бањска и климатска лечилишта у Србији
чине два немерљива богатства. Прво, то су
природни фактори које чине преко 300
различитих лековитих вода, гасова,
лековитих блата-пелоида и лековитих
климата. Друго, вишедеценијски рад
двадесетак здравствених установа –
специјалних болница са преко 3.800
кревета, одличним стручним кадром и
медицинском опремом, у којима се
примењују савремене методе физикалне
медицине и рехабилитације уз
(недовољно) коришћење природних
фактора.
У превенцији најмасовнијих незаразних
обољења (болести срца и крвних судова, метаболичких болести, малигних
тумора, опструктивних болести плућа и астме, менталних поремећаја)
природни лековити чиниоци су најприхватљивији јер почивају на
холистичком приступу човеку и, суштински, представљају физиолошке
коректоре оштећене равнотеже и усклађености различитих физиолошких
функција у организму (хомеостазе). Зато су стари Римљани и говорили:
„Медицус цурат, натура санат” (лекари лече, природа залечи). Зато Србија
користи природне лековите чиниоце, у медицинске сврхе, дуже од два
века. Само су бање Моравске бановине имале преко два милиона ноћења
током 1922. године. Европске тзв. спа-центре који, иначе, пружају слабу
медицинску услугу, годишње посети преко 100 милиона људи.
Са друге стране, не смемо изгубити из вида да су данас масовне незаразне
болести узрок смртног исхода код преко 85 одсто болесника. Више од
једне трећине здравствених проблема може бити директно повезано са
факторима животне или радне средине. Зато бањска и климатска места
представљају важан стратешки ресурс сваке државе, јер заузимају све
значајније место у животу савременог човека и представљају места за
превенцију, лечење, рехабилитацију, опоравак и рекреацију. Међутим,
нестручно и неадекватно коришћење природних лековитих чинилаца
(одсуство стручних програма и надзора) доводи до слабе медицинске и
економске валоризације „поклоњених” ресурса.
Пре више од десет година Здравствени савет Србије (ЗСС) је, као највише
стручно и саветодавно тело у здравственом систему Србије, формирао
радну групу од мериторних професора Медицинског факултета у Београду
и појединих (успешних) директора специјалних болница, са
координатором академиком Љубишом Ракићем (чланом ЗСС-а). Њихов
задатак је био да дефинишу место и улогу бањских и климатских
лечилишта у здравственом систему Србије. После шест месеци рада,
користећи знање и искуство стечено током трајања, радна група је урадила
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елаборат о значају коришћења природних лековитих чинилаца са
конкретним предлогом рационалног редоследа потребних поступака и
мера. После разматрања и усвајања на седници ЗСС-а, материјал је
достављен Одбору за здравље Народне скупштине и Министарству
здравља. Одржан је један „округли сто” у организацији Министарства
здравља и, вероватно, сада елаборат скупља прашину у некој фиоци.
Бројни су предлози радне групе, од организације до власничке структуре,
али посебно истичем да постојеће „специјалне болнице” улазе у састав
нове здравствене установе назване бањско-климатско лечилиште (БКЛ).
Ради се о „здравственој установи која обавља специјалистичко
консултативну и стационарну здравствену делатност у оквиру превенције,
лечење и рехабилитације користећи првенствено природне лековите
чиниоце...”. БКЛ ће „пружати услуге различитим категоријама корисника,
од потпуно здравих људи до озбиљно болесних, с тим што се свакој
категорији мора пружити тачно прописана и стандардизована здравствена
услуга”. Предвиђено је да Министарство здравља формира сталну стручну
комисију са бројним задацима: дефинисање природних лековитих фактора,
утврђивање локалитета, дефинисање ужих и ширих индикационих
подручја за примену лековитих фактора, предлагање просторно-техничкокадровских услова, издавање одобрења и контрола рада итд.
У коначници, суштина свих предложених мера је била да се знатно
унапреди систем здравствене заштите Србије, тежиште рада пребаци на
превентивну делатност, односно очување и унапређење здравља
становништва, адекватно организационо и материјално реши статус
специјалних болница („профитабилна предузећа”), покрене у реалном
животу профитабилност других делатности (туризам, трговина, занатство,
образовање), ојача и учврсти медицинско-туристичка идентификација на
међународном тржишту итд.
Можда је ово прилика да се још једанпут, у стручним круговима, размотри
будућност сваке специјалне болнице у Србији. Стара је истина, да
уколико на једној станици уђемо у погрешан воза, свака наредна станица
биће погрешна.
Редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији
---------------------

ИЗВОР ПЕНЗИН

Фонд ПИО упозорава пензионере
Сремске Митровице на летке
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Фонд ПИО је издао Саопштење у коме
упозорава пензионере Сремске
Митровице на летке са лажним
садржајем у вези са исплатом новчаног
износа на име неусклађености пензије.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО)
издао је 15. марта 2021. године Саопштење којим се жели скренути
пажња пензионера Сремске Митровице на летке са лажним садржајем
Како се наводи у Саопштењу Фонда ПИО, ти леци су се појавили на
улицама Сремске Митровице у претходном периоду. У њима се
позивају пензионери овог града да се јаве ради исплате одређеног
новчаног износа због неусклађености пензије. Како би им био исплаћен
тај износ, пензионери треба да доставе копију личне карте, решење о
пензији и број текућег рачуна.
Фонд ПИО у свом саопштењу истиче да разлика због неусклађености
пензија не постоји. Ова институција је саопштила да нема било какве
исплате по основу неусклађености пензија.
Пензионери се упозоравају да достављањем података из личне карте,
решења о пензионисању и текућег рачуна, ризикују да буду преварени.
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Лични подаци пензионера, у том случају, могу бити злоупотребљени
од стране неовлашћених лица.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање упозорава и
моли пензионере да се не јављају на број наведен на лецима.
Извор: Фонд ПИО
Покушаји преваре пензионера нису ретки:


Упозорење Фонда ПИО о лажним понудама пензионерима
Постоје научна мишљења да је лаковерност старијих
особа условљена физичким променама у мозгу које се (код неких
старијих особа) могу детектовати. Научници су закључили да се
мозак преварених старијих особа разликује од мозга оних који су
превару открили или спречили израбљивање. В.
истраживање: Промене у мозгу могу старије особе учинити
подложним преварама
Подсећамо и на једну лепу и тужну причу о старијем господину у
раној фази деменције који је, мислећи да је позван на дружење,
постао жртва преваре. Од новчане, вероватно је још тежа била
штета која је начињена његовом достојанству и психи: Ненад
(Београд): Побеђена превара

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

НИН, 3663, 11. 03. 2021.

Мими Оро, Тијана Ајфон и
Небојша из Београда
Милан Ћулибрк, главни и одговорни уредник

Биће овде невоље и после Веље Невоље. Није Србија
Немачка па да посланик владајуће странке поднесе оставку чим
се открије да је узео провизију од 250.000 евра. Овде Кокезу
сумњиче да је узео 600 милиона евра и још је председник ФСС.
Србија је пребогата земља. Ако је веровати провладиним
таблоидима, а они су само гласноговорници онога што би власт
желела да саопшти, Славиша Кокеза - (још увек) председник ФСС-а,
функционер СНС-а и доскора пријатељ најмоћнијег човека у земљи
– оштетио је државу за више од 600 милиона евра. У томе су му,
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наводно, помагали запослени у Управи царина (део Министарства
финансија) и МУП-у. Ако је то тачно, испада да се, уместо у буџет,
сваке године у џеп Кокезе и његових ортака сливало 150 милиона
евра. И тако четири године заредом.
Како је могуће да толики криминал нико од надлежних није
приметио? Зар је могуће да министар финансија није приметио да
му нешто фали у каси? Како председник, који све бројке држи у
малом прсту, није уочио да му је неко „мазнуо“ један и по одсто
БДП-а? И шта сад мисле кад читају да је Кокеза наводно заврнуо
државу за 600 милиона евра, баш колико су и они узели „бакама и
декама“ смањењем пензија?
Зато, ако је то тачно, нема веће космичке правде него да се
први на удару новог Закона о пореклу имовине, који ступа на снагу
12. марта, нађе управо Кокеза.
--------------------ИЗВОР ПЕНЗИН

За пет година више од 5.000
позива због злостављања на
раду
15.03.2021.
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За пет година рада СОС мобинг
телефонске линије, било је више од 5.000
позива због злостављања на раду.
СОС мобинг телефонску линију контактирало је укупно 5.077 грађана
од када је успостављена. Успостављена је у априлу 2016. године у
сарадњи Министарства за рад и Агенције за мирно решавање радних
спорова. Путем линије грађани могу да се информишу о механизмима
правне заштите од злостављања на послу.
Број СОС мобилнг линије је 080/300-601.
Директор Агенције Ивица Лазовић каже да су грађани у 643 случаја
затражили правну помоћ од Агенције.
“Агенција је поступала у око 550 случајева, а у више од половине је
утврђено да се није радило о мобингу, већ некој другој другој повреди
права из радног односа.” Од тога, у више од 30 одсто случајева је
утврђено да је било злостављања на раду, а у 13 одсто поступак се
окончао споразумно – без утврђивања одговорности.


В: Мирно решавање радних спорова пет пута чешће
Изменама закона је, како каже Лазовић, унапређен поступак пред
Агенцијом. Агенција више не утврђује да ли је било или није било
злостављања, већ настоји да помири стране. Поступак пред Агенцијом
искључиво се окончава споразумом којим се договара хармонизација
односа и даљег поступања како би се процес рада несметано настави.

Два закона

Министарка за рад Дарија Кисић Тепавчевић каже да о овом виду
злостављања мора и треба да се прича како би се ова појава у што
већој мери смањила, па и искоренила. Министарка је напоменула да
Србија има добру законску основу за заштиту од злостављања на
раду. Та законска основа је регулисана помоћу два закона.
Закон о спречавању злостављања на раду омогућава запосленима
који сматрају да су изложени некој врсти злостављања да покрену
интерни поступак пред послодавцем, без посредовања трећег лица.
Закон о мирном решавању радних спорова предвиђа посредовање
Агенције у спору између запосленог и послодавца уз обострану
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сагласност. Овај процес је потпуно бесплатан и за запосленог и за
послодавца.
Извор: B92
Фотографија: Из сеrije Real Humans
---------------------

Катарина Ђорђевић - ПОЛИТИКА

Вакцинисано 12.800 старих у
домовима
Две недеље после примања друге дозе дозвољене посете особама које
су имунизоване као и шетње ван установе

(Фото Танјуг/Зоран Жестић)

Од 24. децембра, када је у Србији почела имунизација против вируса
корона, вакцину је примило 12.800 штићеника државних и приватних
старачких домова у нашој земљи, а 7.300 њих је ревакцинисано. Како у
разговору за наш лист каже Радослав Миловановић, председник Удружења
приватних домова за старе, од 20.000 старих који треће доба проводе у
свим постојећим старачким домовима, око 16.000 њих је до сада изразило
жељу да прими вакцину, што значи да на имунизацију чека још 3.200
штићеника државних и приватних домова.
Забрињава, међутим, податак да је интересовање за имунизацију релативно
мало међу запосленима у приватним домовима – од 3.000 њих, свега 700
особа је изразило жељу да прими вакцину. То у статистичком преводу
значи да ће тек свака четврта особа која води рачуна о штићеницима
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старачких домова бити вакцинисана. Највећи број штићеника и запослених
у установама социјалне заштите примио је „Фајзер” – „Бионтек” и
„Синофарм” вакцину и до сада није било озбиљнијих нуспојава.
Наш саговорник подсећа да је имунизација добровољна, а дом је у обавези
да обезбеди сагласност корисника, односно њихових старатеља – ако су у
питању дементне или особе којима је одузета пословна способност.
Вакцинацији претходи увид у медицински картон старих особа, мерење
температуре и разговор с лекаром, а досадашње искуство говори да од око
40 особа, једна или две бивају одбијене јер лекари процене да нису
„кандидати” за вакцинацију.
На питање да ли су дозвољене посете особама које су вакцинисане,
Миловановић одговара потврдно и каже да је потребно да прођу две
недеље од ревакцинације да би корисници старачких домова могли да
примају посете.
„Упутства за посете су стриктна – није дозвољено шетање по дому и
одлазак код штићеника у собе, већ је установа у обавези да обезбеди
посете у великој просторији у приземљу, у којој растојање између
корисника мора бити четири метра. У истом моменту два штићеника могу
да примају посете, које не смеју да буду дуже од 45 минута, а сви
посетиоци морају да носе маске. Иако нисмо поставили као услов да
посетиоци буду вакцинисани или ревакцинисани, они морају да се
придржавају свих епидемиолошких превентивних мера. Сваки дом мора да
има једну особу која води евиденцију о посетама и узима податке од
посетиоца како би у случају појаве вируса корона могли да идентификују
пут уноса вируса или да обавесте посетиоце да се у дому појавио ковид 19.
Новина је то што имунизовани штићеници домова имају право, две недеље
након ревакцинације, на кратке одласке из дома – који не трају дуже од
неколико сати”, закључује Радослав Миловановић.
Званична статистика Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања сведочи да су у установама социјалне заштите вирусом
корона тренутно заражена 184 корисника и 251 запослени. Укупан број
излечених корисника је 5.315, а број запослених који су победили вирус
износи 2.322.
--------------------ПОЛИТИКА - Јасна Петровић-Стојановић

Једна Београђанка најдуже прима
пензију у Србији – 71 годину
У стопу је прати инвалидски пензионер из Крушевца који је прву
принадлежност добио 1951.
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Податак да Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије у овом часу
исплаћује пензију за нешто више од 60 стогодишњака, дакле пензионера
који су рођени 1920. и ранијих година, потврђује да би куд и камо било
боље када би старосна граница за одлазак у пензију била испод 65 година.
Јер би у том случају већина будућих пензионера дуже могла да прима своје
принадлежности.
Овако, када се има у виду да ће се до 2032. старосна граница за жене
стално пооштравати како би те године услови за жене и мушкарце били
изједначени 65 година живота и најмање 15 година стажа, тешко да ће
статистика фонда имати иоле сличне занимљиве податке о времешним
пензионерима како је то сада.

(Фото Р. Крстинић)

Према тренутним подацима Фонда ПИО, више од 320 пензионера прима
принадлежности дуже од пет деценија. Најстарија пензионерка тренутно
има 111 година, рођена је давне 1909.
У групи оних који најдуже добијају пензију предњачи корисница из
Београда, која је прима од 1950, односно нешто дуже од 70 година,
потврђује статистика ПИО фонда. У стопу је прати инвалидски пензионер
из околине Крушевца, који је добија од 1951.
Мушкарци који су остварили право на старосну пензију у 2019. имали су у
просеку 32 године стажа, а жене 30, с тим да су најдуже радили
пензионери из категорије Фонда ПИО запослених, мушкарци 33, а жене 30.
Док су најмање година стажа имали корисници из категорије осигураника
пољопривредника – мушкарци 23, а жене 19 година.
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Просечан број година коришћења старосне пензије којима је престало
право због смрти у 2019. био је у случају мушкараца 17, а када је реч о
женама 20 година.
Статистика ПИО фонда показује да нема значајније разлике између броја
година коришћења старосне пензије некадашњих запослених и
пољопривредника у односу на просечан број, као и да пензионери Фонда
самосталних делатности знатно краће примају старосну пензију – и
мушкарци и жене, по 12 година.
Када је реч о годинама живота до којих се у просеку старосна пензија
прима, мушкарци и жене су изједначени, па су за 2019, пензију у просеку
примали до навршених 78 година.
Најдуговечнији су, наглашавају у пензијском фонду, корисници из
категорије пољопривредника, који су старосну пензију примали у просеку
до навршене 82 године када је реч о мушкарцима, односно до 81 године
када су у питању жене.
Пензионери фонда запослених готово су изједначени са просеком
(мушкарци 78, а жене 77), док су пензионери мушкарци из категорије
осигураника самосталних делатности, према подацима за 2019, старосну
пензију у просеку примали до 75. године, а жене до навршене 71.
--------------------ПОЛИТИКА

Медијска агресија
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Свакога дана поједини медији раде за некога и за нешто само њима знано.
За предмет своје обраде имају различите теме, почев од тумачења начина
извршења најтежих кривичних дела, па до опскурних љубавних заплета
забрањених љубави. Ту су и силовања и прељубе. Поставља се веома
оправдано питање: Има ли краја „развлачењу” појединих лица, како из
позиције, тако и из опозиције, а и оних неопредељених? Већина медија,
што електронских, што штампаних, узела је за право да сваког дана
подиже тираже и гледаност недоказаним чињеницама, по систему реклаказала. После много времена понеки од тих медија плати минималну
цркавицу повређеним људима. Има се утисак да ти медији ништа друго не
знају да осмисле и да уреде неку недељну емисију без расправе о теми која
још није ни под правноснажном оптужбом. Намножили се самозвани
аналитичари који сатима, без било каквих последица, што у студијима, што
преко „Вајбера”, износе недоказане податке и чињенице о живим људима
који имају породице. Откуда нама порив да тумачимо чак и дела ове
последње групе која је ухапшена, или да осуђујемо сексуалне предаторе
пре пресуде суда?
Многи не знају да чак ни осуђивана лица не смеју бити извргавана руглу и
подсмеху, јер сваки човек има достојанство, а за своја недела ће
одговарати пред судом. Медији могу само да констатују чињеницу да је
неко осуђен за неко дело, али не и да износе своје оцене тога дела, ни
после, а камоли пре пресуде суда. С оваквим прећутним одобравањем
такве медијске агресије од стране свих нас стиче се утисак да јавност и
медији само чекају када ће неко било шта да изјави па да се његова изјава
данима тумачи на овај или онај начин. Притом они који су нападнути
остају усамљени у своме паклу све док не докажу да са таквим стварима
немају никакве везе. Чак ни деца највећих криминалаца не смеју бити
изложена било каквој порузи или доведена у понижавајући положај због
тога што је њихов отац направио било које кривично дело.
Одговорност је индивидуална и од суда потврђена, а евентуална кривична
дела не могу служити за попуњавање програмских шема медија. Како тек
да оправдамо ријалити програме који се преко целе године емитују на
више телевизија, па смо дошли дотле да се стварају и посебни ТВ канали
који служе за додатну медијску подршку ријалити дешавањима, тј. канал
који је посвећен тумачењу онога што се дешава у ријалитију. Притом је
реч о фреквенцијама с националном покривеношћу, а оне су ваљда опште
добро, које се, међутим, користи на начин који урушава све вредности
грађанског друштва. Ту се афирмишу само насиље, неморал и личности са
дна друштвене лествице. Притом су те личности чак умислиле да су праве
звезде и да су крем овога друштва, јер је њихова зарада вишеструко већа
од зараде, на пример, васкуларног хирурга.
Сви они медији који свакодневно јављају грађанима која све кривична дела
праве неки неваљали грађани, тзв. тајкуни, а да притом та своја сазнања не
достављају и надлежном тужилаштву, на одређени начин прикривају
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кривична дела, јер постоји законска обавеза да се свако кривично дело
пријави уколико имате сазнања о њему. Сада свако од нас може само да
стрепи и да се нада да га неће неко означити као сексуалног преступника,
јер ако то дође до медија – онда је даље све извесно и нема му спаса, без
обзира на то што евентуална кривица није потврђена чак ни оптужницом.
Свакојаки СМС-ови и снимци мобилним телефонима јавно се приказују на
сваком кораку, без било каквих санкција и доказа да ли је та порука или
изјава заиста потекла од лица које је означено. Чак и да јесте – то је
забрањено износити без дозволе лица на кога се порука односи. Веома је
ружно што се у опскурним медијима наводи да су, на пример, неке познате
личности сексуални предатори и пре осуђујуће пресуде. Чак и да јесу,
медији немају право то да преносе, без обзира на извор информације.
Зашто не пустимо надлежне органе да до краја испитају и утврде било чију
кривицу, па тек после тога да суд наложи објављивање пресуде? Када ће
доћи такво време у нашем друштву?
Симо С. Стокић,
дипл. правник

СА ЈЕДНОГ ОД МНОГИХ ПРОТЕСТА ПЕНЗИОНЕРА
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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

Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју.
Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због појачаног
деловања вируса Корона, неће радити до стварања бољих
епидемијских услова.
Секретаријат УСПС
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