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ZAHTEVAMO MINIMALNO POKOJNINO V VIŠINI, KI ZAGOTAVLJA
DOSTOJANSTVENO IN KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE
Starejši smo v preteklosti s svojim delom, ustvarjanjem prispevali k
družbenemu razvoju in napredku. Zato si zaslužimo spoštovanje in ustrezne
rešitve, ki bodo zagotavljale, da vstop v pokojnino ne pomeni tudi vstopa v
revščino.
Odločno nasprotujemo temu, da se demografske spremembe, naraščanje
števila starejših v raznih analizah, ki so predvsem povezane z vprašanji
vzdržnosti javnih financ, prikazujejo velikokrat kot naravne katastrofe. S tem je
potrebno prenehati, saj doseganje višje starosti prebivalstva pomeni
civilizacijski dosežek. Staranje ni bolezen, ki bi ga bilo potrebno zdraviti, je
obdobje življenja, ki je lahko prav tako bogato, koristno in produktivno, če zanj
zagotovimo potrebne pogoje.
Na podlagi Evropskega stebra socialnih pravic in resolucij FERPE morajo
vladne politike za dostojno življenje v starosti zagotoviti:
- pravico do dostopnega javnega zdravstva,
- krepitev prvega pokojninskega stebra iz javnih sredstev,
- podporo proti izgubi neodvisnosti,
- ustrezno stanovanjsko politiko / prilagoditev potrebam starejših / zmanjšanje
energetske negotovosti, zagotovitev ustreznih stanovanj glede na različne
potrebe starejših in posledično nujne spremljajoče ureditve (davčna, finančna,
socialna, stanovanjska, ...),
- zagotovljene kvalitetne in dostopne storitve dolgotrajne oskrbe, standard
bivanja/oskrbe, financiranje iz javnih sredstev in posameznikov, pravica do
žepnine, ko posameznik nima sam dovolj sredstev za financiranje,
- dostop do osnovnih storitev (voda, energija, higiena, javni prevoz, finančne
storitve, digitalne komunikacije,...),
- omogočiti delo starejših, ki to želijo.

SINDIKATI UPOKOJENCEV BOMO POBUDNIKI RAZPRAV IN REŠITEV ZA
SPREMEMBE V POKOJNINSKIH SISTEMIH ZA ODPRAVO REVŠČINE:
- Za določanje višine minimalnih pokojnin bomo zahtevali, da se v državah
opredeli takšen sistem socialnih kazalnikov, ki ne bo spremljal samo
trendov uspešnosti, ampak se bo uporabljal tudi kot osnova za razvijanje
meril uspešnosti v boju proti revščini in socialni izključenosti,
- za ugotavljanje realne vrednosti potrebne višine minimalnih pokojnin je
treba v državah določiti vrednostno košarico življenjskih potrebščin in
storitev starostnikov 65 +,
- višina mininalne pokojnine ne sme biti pod pragom revščine,
- za dostojno raven pokojnin je potrebno tudi poskrbeti za takšno raven
minimalnih plač, ki bo zagotavljala dostojno raven življenja in motivacijo
za delo,
- vsem, ki ne dosegajo pogojev za upokojevanje in tako tudi ne pogojev za
minimalno pokojnino je potrebno zagotoviti pokojninski prihodek
najmanj v višini minimalnega dohodka, ki se zagotavlja ljudem kot
socialna pomoč.
- ponovno vrednotenje pokojnin glede na plače, ker so se pokojnine
znižale zaradi večkratnih pokojninskih reform in varčevalnih ukrepov.
Sindikati upokojencev bomo v okviru FERPE skupaj iskali rešitve za oblikovanje
izhodišč za uveljavitev minimalne pokojnine v svojih državah.
Vladam držav iz regije predlagamo, da v državah, kjer le - teh še ni, ustanovijo
svete za starejše, ki bodo obravnavali družbeni in ekonomski položaj
upokojencev s pravico predlaganja in obravnavanja zakonskih rešitev s tega
področja. Skupaj z njimi naj oblikujejo nacionalne strategije za starejše, kjer lete še ni, in določijo potrebne ukrepe in aktivnosti.
Sindikati pozivamo organe EU, da z izvedbo poglobljene ocene primernosti in
vzdržnosti sistemov socialnega varstva in pokojninskih sistemov v sodelovanju s
sindikati in združenji upokojencev, prispevajo k uresničevanju zaveze o
odpravljanju revščine.
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