
CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

Ano už jsme tady, čeští senioři byli donuceni vyjít do ulic.

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Omlouvám se všem, že jsme si dovolili vyrušit Váš klid a svolali historicky
první seniorskou demonstraci v České republice.

Nebylo ale jiné volby, využili jsme všech možností, situace je velmi vážná.

Arogance  této  vlády  nemá  obdoby.  Je  řádově  vyšší  než  vlády
premiéra Topolánka, která seniorům zrušila pohřebné a příjmy penzijního
účtu zastropovala na úrovni čtyř násobku průměrné mzdy. Důsledkem byl
výpadek  16  miliard  Kč.  Zvýšená  nezaměstnanost  a  její  důsledky  přišly
později.

1. Tato  vláda  zavedla  nový  výpočet  penzí,  který  diskriminuje  70  %
mladých důchodců. Penze budou mít nižší až o 600 Kč měsíčně.

2. Tato vláda vymyslela světový experiment, tj. neomezený důchodový
věk. Naši pravnuci budou do penze odcházet v 70 a více letech.

3. Tato  vláda  snížila  příjmy  penzijního  účtu  z šesti  na  čtyř  násobek
průměrné mzdy. Výpadek bude 5 miliard Kč.  

4. Tato vláda seniorům zrušila státem garantované slevy na železnici.

5. Tato  vláda zvýšila daně  pracujícím důchodcům. Přitom většina  ze
157 000 ekonomicky aktivních důchodců pracuje i v 70 letech proto,
aby mohli lidsky důstojně žít.

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Čeští senioři si klidné a důstojné stáří zaslouží. 
Čeští senioři společnosti vytvořili hodnoty, ze kterých dodnes profituje.
Čeští senioři si svoje penze předem zaplatili a
také vychovali dostatek plátců průběžného penzijního systému.
České penze jsou o třetinu nižší než evropský průměr.
Sociální postavení českých seniorů je o pětinu horší než bylo v roce 1989.
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A v neposlední řadě  dynamika růstu reálné kupní síly penzí je za 22 let
transformace oproti dynamice růstu reálné mzdy čtvrtinová. Od roku 1989
vzrostla reálná kupní síla penzí o pouhých 14 %.

Slyšíte dobře, o 14 % za 22 let!

Již dnes se desetitisíce seniorek a seniorů musejí  rozhodovat, zda zaplatí
poplatky v nemocnici, nebo nájem bytu!
Již  dnes  se  statisíce  seniorek  a  seniorů  musejí  rozhodovat,  zda  zaplatí
lékařem předepsané léky, nebo nákup v samoobsluze!

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Ano  přátelé,  musíme  se  bránit,  důstojnost  lidské  osoby  je  ohrožena,
diskriminace stáří je v České republice běžným jevem.

Příští  a  další  týden bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o tisku
659/0, tj. o novém mechanismu valorizace penzí. O co jde?

Devastace mezigenerační spravedlnosti je v tom, že vláda prvně  v historii
zakládá pokles reálné kupní síly penzí. Průměrné životní náklady důchodců
letos  vzrostou  o  cca  500  Kč  měsíčně,  vykompenzováno  bude  ale  pouze
korun 156! A tak to bude pokračovat v příštích letech.

Snížená  valorizace  penzí  způsobí  též  významné  rozdíly  mezi  důchody
přiznávanými  v příštích  letech.  Například  podle  ministerstva  práce  a
sociálních věcí bude důchod přiznaný za 45 let pojištění z příjmů  ve výši
průměrné mzdy v roce 2016 činit 14 267 Kč, Důchod přiznaný ze stejného
výpočtového  základu  ale  již  v roce  2012  a  valorizovaný  podle  nových
podmínek bude v roce 2016 dosahovat pouze 13 011 Kč! Tedy o 1 186 Kč
měsíčně méně! A u mladých důchodců o 1 786 Kč měsíčně méně!  Přitom
průměrná starobní penze byla v březnu 10 755 Kč. Tímto manévrem vláda
sníží  penze téměř  o pětinu! A to na vždy! V sousedním Německu budou
penze valorizovat o 2,3 % na Západě a o 3,2 % na Východě. A to při 2,5 %
inflaci. Česká inflace má být o 1,3 procentního bodu vyšší. 

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 
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Využili  jsme  všech  možností,  abychom  devastaci  seniorské  populace
zabránili.  Jak  premiér,  tak  i  předsedkyně  poslanecké  sněmovny  s námi
jednat  odmítli,  navíc  byly  porušeny  všechny  pravidla  legislativního
procesu! Zákon byl poslancům předložen bez připomínkového řízení.

Proto jsme tady přátelé, a já Vám děkuji, že jste připraveni se bránit. 

Senioři v ulicích to není senzace! To je tragédie. Tragédie politiky, tragédie
etiky,  tragédie  morálky,  tragédie  kultury  a  mezigenerační  solidarity.
Hlavně,  že  letošní  rok  je  Evropským  rokem  aktivního  stárnutí  a
mezigenerační solidarity, ke kterému se český stát přihlásil.

Senioři  stávkovat  nemohou.  Doufáme,  že  tak učiní  naše  děti.  Máme zde
představitele odborových svazů i odborových centrál.  Věřím, že rozhodnou
správně.

Přátelé, obdivuji Vás.

Svoji  účastí  na demonstraci  řada z Vás riskuje  svoje zdraví  a přece jste
přišli.

Přátelé, skláním se před mimopražskými účastníky demonstrace, kteří ze
svých  skromných  penzí  dokázali  našetřit  nemalé  částky  na  dopravu  do
Prahy. 

Přátelé,  děkuji  Vám,  že  jste  pochopili  naléhavost  doby  a  jasně
demonstrujete odpor proti politice této vlády.

Jsme na první  seniorské demonstraci  novodobé historie  českého národa,
vytváříme dějiny sjednoceného důchodcovského hnutí.

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!
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