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Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, Синдикат пензионера
Независност и Форум пензионера Демократске странке, одржали су заједничку
конференцију у Слободној зони у Пионирском парку, у сусрет протесту који су најавили
за 17. мај.

  

  

Како кажу представници пензионера, изаћи ће на улицу због тога што је Уставни суд 25.
априла ове године обуставио поступак утврђивања уставности Закона о смањењу
пензија, као и због изостанка надокнаде штете коју је, како кажу, тај закон узроковао.

  

Повод за исказивање незадовољства су и подржављење управљања ПИО фондом,
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нетранспарентна реформа пензионог система, али и начин на који Радио телевизија
Србије извештава о, како оцењују, проблемима дискриминације пензионера и урушавања
фонда ПИО.

  

"У овој ситуацији је јасно да је спровођењем овог закона нанета штета преко 850.000
пензионера и наследника пензионера који су у међувремену преминули, тако да нема
говора о томе да није било штете", каже Јован Тамбурић из Удружења синдиката
пензионисаних војних лица Србије.

  

"Држава треба и мора да надокнади јер је чланом 58 Устава Србије дозвољено да
држава узме неку имовину од грађана у циљу вишег интереса, али да ту имовину касније
врати", истиче он.

  

Председник Удружења за заштиту уставности и законитости Саво Манојловић сматра
да су протести једина шанса да се се донекле подигне степен владавине права.

  

"Оно што нажалост остаје пензионерима јесте пут до Европског суда за људска права.
То је дуг пут, поготово имајући у виду колико неразумно дуго судови одлучују у овим
ситуацијама када то некима одговара. Такође подсећам да са друге стране имамо
експресна одлучивања када смо имали хапшења везана управо за протест испред
Председништва", подсећа он.

  

Повереница форума пензионера Демократске странке Снежана Мирковић каже да је
пензионерима преостало само да се боре.

  

"Знате, тешко је кад ја у 71. години... не борим се ја само за себе и за старију популацију.
Борим се ја и за вас, имам децу, имам унучиће и желим да овде остану и да та наша
популација може мирно да шета, да не морам да идем да шетам суботом, него да шетам и
понедељком, уторком и да чувам унучиће, а не да се бавим политиком", поручује
Мирковић.
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