Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE

JAVNO PISMO POSLANKAM IN POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA
V Sindikatu upokojencev Slovenije budno spremljamo razprave v državnem zboru in
pričakujemo, da o zadevah, ki se tičejo nas, ne boste odločali brez nas.

Nujna seja Odbora za zdravstvo DZ, ki je bila sklicana na zahtevo poslanke Levice,
je pokazala, na kar smo že leta opozarjali vlade in poslance, nazadnje ob
mednarodnemu dnevu človekovih pravic decembra lani, ko smo opozorili, da so tudi
pravice starejših človekove pravice. Na seji so prišli na površje vsi problemi v
domovih za starejše od neustreznih kadrovskih normativov, zastarelih standardov
socialne in zdravstvene oskrbe, neustreznih prostorskih razmer in pomanjkanja
kapacitet do neustreznega načina financiranja in še nekaterih problemov. Najhuje pa
je, da država že več kot dve desetletji ne namenja dovolj proračunskih sredstev za
gradnjo in delovanje domov za starejše, zaradi česar imajo ob previsokih oskrbninah,
ki jih morajo plačevati uporabniki, zaposleni v domovih za starejše sramotno nizke
plače. Zaradi previsokih cen bivanja v domovih mnogi oskrbovanci nimajo dovolj
sredstev niti za osnovne potrebščine za higieno, da o tem, da marsikdo med njimi
nima niti za kavico, sploh ne govorimo. Politika vlad in pristojnih ministrstev je bila
takšna, da je spodbujala vodstva domov, naj se znajdejo in naj poslujejo z dobičkom,
ki so ga nato usmerjali v obnovo opreme v domovih, s čimer so državo razbremenili
njenih zakonskih obveznosti. Kam je takšna neodgovorna politika pripeljala, je
pokazala sedanja epidemija covida 19.
Če do neke mere še razumemo, da je zaradi dosedanje neodgovorne politike prišlo v
času epidemije do izrednih razmer v nekaterih domovih za starejše, pa je
nedopustno, da od ogovornih še nismo slišali nobenih predlogov o tem, kaj zdaj in
kako naprej. Ali so ugotovitve in zahteve Računskega sodišča v zvezi z raziskavo o

Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, tel: (01) 43 41 200, e-mail: sus@sindikat-zsss.si,
https://www.zsss.si/sindikati_zsss/sus/,

dolgotrajni oskrbi ter odzivni predlogi pristojnih ministrstev šli v koš? Ali nova ekipa
na ministrstvu za delo meni, da to ni njen problem, njena odgovornost, njeno delo?
Medtem, ko so nekateri poslanke in poslanci na seji odbora za zdravstvo iskali
rešitve iz omenjenih zagat, pa se poslanci vladajoče koalicije seje odbora sploh niso
udeležili, kar je nedopustno in nespoštljivo do starejših in problemov, ki nas tarejo.
V državi je nas, starejših, več kot 600 tisoč. Od tega je preko 20 tisoč stanovalcev
domov za starejše. Velika večina starejših pa biva doma. Mnogi med njimi
potrebujejo pomoč na domu, ki je niso deležni zaradi pomanjkanja kapacitet ali
zaradi previsoke cene za njihove prejemke. Že leta opozarjamo, da ima veliko
starejših in invalidov sramotno nizke prejemke, večina starejših pa tako in tako živi s
pokojnino, ki je pod pragom revščine. Še krivice, ki so jo upokojencem storili z
zloglasnim Zujfom, jim država doslej ni popravila.
SPOŠTOVANE POSLANKE IN POSLANCI
Pričakujemo, da boste v »COVID« zakonih zagotovili sredstva tudi za potrebe
dolgotrajne oskrbe starejših - tako v domovih za starejše kakor tudi za pomoč na
domu ter za druge oblike skupnostnega življenja starejših. Dejstvo, da še nimamo
zakona o dolgotrajni oskrbi, ne more biti izgovor, da v času epidemije smrtno
nevarne nalezljive bolezni covid 19 ni sredstev za dolgotrajno oskrbo in zaščito
starejših. Ob tem pa pričakujemo, da boste kljub potrebi po hitrem ukrepanju
predložili »covid« zakone vsaj v kratkotrajno javno razpravo ter da jih ne boste
sprejemali samo na osnovi lastnih mnenj in spoznanj. Ne želimo biti izključeni,
temveč želimo imeti možnost, da o odločitvah, ki se nas tičejo, povemo vsaj svoje
mnenje in podamo svoje predloge. Ne odločajte o nas brez nas!

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije
Francka Ćetković

V Ljubljani, 22.april 2020
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