
PROHLÁŠENÍ účastníků seniorských demonstrací dne 30. května 2012
v Praze, Lounech a Chomutově
________________________________________________________________

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

Dnes jsme přišli vyjádřit politování této vládě, která se nestydí důchodcům brát co si zaslouží.

Dnes jsme přišli vyjádřit odpor této vládě, které jsou cizí hodnoty lidské civilizace jako je
klidné  a spokojené stáří, mezigenerační solidarita a mezigenerační spravedlnost.  

A konečně dnes jsme přišli vyjádřit vzkaz této vládě  - „styďte se“, zakládáte diskriminaci,
která v historii české  společnosti nemá obdoby. 

My jsme vytvořili hodnoty, které přes divokou privatizaci, tunelování, rozdávání a rozkrádání
stále vytvářejí ekonomický profit na který máme legitimní nárok.
 
My jsme si svoje penze předplatili, my jsme dali život a vzdělání současným plátcům daní a
penzijního systému, 

My máme na svoje  penze nejen morální ale i ekonomický a právní nárok. A vy politici jste
tady od toho, abyste ho zajistili.   

Naopak,  vy jste peníze z  privatizace národního majetku na očekávanou penzijní reformu
neschovali.

Vy zvyšujete ceny, zavádíte poplatky, zvyšujete nájemné na které již penze nestačí.

Vy  jste  seniorům  slíbili,  že  vaše  reformy  budou  vykompenzovány,  nyní  obracíte  a
kompenzujete ani ne jednu třetinu očekávaného růstu životních nákladů důchodců.. Spotřební
koš  důchodců  je  ale  něco jiného  než  obecný index  spotřebitelských  cen.  Životní  náklady
důchodců rostou podstatně rychleji.

Vy již od roku 2008 vyvádíte peníze z penzijního účtu abyste mohli lhát, že na penze není.

Vy se nestydíte manipulovat českou společnost, že čeští senioři jsou příčinou zvýšeného růstu
zdanění  spotřeby.  Ne,  v Evropě  neobvykle  vysoké  zdanění  spotřeby v České  republice  je
výsledkem Vaší neodpovědné politiky. 

Odmítáme Vaši politiku, která devastuje miliony občanů českého státu.

Naše  opodstatněné  a  skromné  požadavky  na  vládu  jsou  vyjádřeny
v seniorské  petici,  kterou  již  podepsaly  desetitisíce  seniorů.  Poslední
požadavek připojili zdravotně postižení. Všechny jsou realizovatelné.

1. Trváme  na  skromné  valorizaci  českých  důchodů  dle  stávají  dikce  zákona  č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. A aby na ni byly peníze tak současně: 
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2. žádáme vládu o odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému
a o odložení realizace tzv. II. pilíře penzijní reformy

3. Desetitisíce  osamělých  seniorek  a  seniorů  v Praze,  Brně  a  v  dalších  velkých
městek jen s velkými obtížemi platí vysoké náklady na bydlení, které dosahují 90
% a více  příjmů.  Chybějí  prostředky na nákup předepsaných léků,  poplatků
v nemocnici,  na nákup potravin, nápojů  a dalších základních životních potřeb.
Současné  sociální  dávky  finanční  dostupnost  nájemního  bydlení  osamocených
seniorů  neřeší.  Proto  žádáme  vládu  o  urychlené  přijetí  zákona  o  sociálním
bydlení seniorů.

4. Žádáme  vládu  o  urychlenou  úpravu  doby  placení  poplatku  za  pobyt  ve
zdravotnickém zařízení. Náš systém, kdy platba za pobyt na lůžku není časově
limitována je ve světě  ojedinělý a asociální k občanům, kteří  se ze zdravotních
důvodů musejí dlouhodobě léčit ve zdravotnickém zařízení. Žádáme upravit tuto
platbu maximálně do 30. dnů, tak jak to je ve všech zemích v Evropě.

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

V Praze, Lounech a Chomutově dne 30. května 2012 – účastníci seniorských demonstrací
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