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Karl Erjavec:

”Stranka DeSUS sodi v Evropo”
Pozdravljeni gospod predsednik Karl Erjavec. Zopet so pred nami volitve,
tokrat volitve v Evropski parlament. Počitka torej ni.
Pred nami so izredno pomembne volitve, evropske volitve. Odločali bomo
o tem ali se bo program DeSUS-a uresničeval tudi na evropskem nivoju ali
pa v evropskem parlamentu ne bo poslancev, katerih osnovno poslanstvo
bo zagovarjanje pravic starejših. Tako je bilo tudi v preteklem mandatu Evropskega parlamenta. Če ne bi bilo našega evropskega poslanca Iva Vajgla,
v Evropskem parlamentu ne bi tolikokrat obravnavali politik, ki se nanašajo
na starejše, medgeneracijsko sodelovanje in na izzive, ki jih prinaša starajoča
se Evropa.
DeSUS-ov evropski poslanec Ivo Vajgl se je odločil, da bo zaključil kariero
evropskega poslanca, njegovo mesto sedaj kot nosilec liste DeSUS prevzema evropski poslanec, dr. Igor Šoltes.

Naša dolžnost je,
da na volitve povabimo čim več naših
prijateljev, znancev,
sosedov, da oddajo
svoj glas za DeSUS.

Ivu Vajglu se ob tej priložnosti, v svojem imenu in imenu vseh prijateljev
stranke DeSUS, iskreno zahvaljujem za ves njegov angažma v Evropskem parlamentu, še ker je vseskozi je izpostavljal dejstvo, da je potrebno zagotoviti
pogoje za dostojanstveno staranje Slovencev in vseh Evropejcev. Odločitev,
da bo nosilec naše liste dr. Igor Šoltes pa je povsem logična in v skladu s
pričakovanju vseh, ki vedo, da nas veže skupni program.
Zakaj tako logična?
Ivo Vajgl in Igor Šoltes sta bila podpisnika predloga, da Evropski parlament
podeli nagrado Državljan Evrope humanitarnemu in izjemnemu projektu
Starejši za starejše, ki ga izvajajo prostovoljke in prostovoljci pod okriljem
Zveze društev upokojencev Slovenije. Igor Šoltes je po tem, ko je ZDUS prejel
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trajnostni razvoj, popolnoma
podpira nosilca naše liste Igorja
Šoltesa.
Na nedavni konferenci Evropske demokratske stranke v Ljubljani smo lahko med drugim
slišali, da bodo prihajajoče evropske volitve ključne tudi za
pravice starejših.

nagrado Državljan Evrope, veliko
pozornosti namenil tudi izzivom, s
katerimi se srečujejo starejši.
Veseli me, da so to opazili tudi v
ZDUSe, kjer so izpostavili, da so v
iztekajočem mandatu Evropskega
parlamenta najbolje sodelovali prav
z našima poslancema Šoltesom in
Vajglom, zato so tudi podprli kandidaturo dr. Igorja Šoltesa na majskih volitvah. To pove več, kot da
sam še dodatno pojasnjujem zakaj
je prav Igor Šoltes prava izbira.
Igorja Šoltesa smo lahko spoznali tudi kot borca za zdravo hrano
in zdravo okolje.
Drži. Igor Šoltes prinaša v našo
stranko DeSUS še dodatno širino
in znanje. Kako pomemben je
nadzor nad hrano, ki se pojavlja
na naših krožnikih, smo se lahko
prepričali pred kratkim, ko smo
bili priča aferi s poljskim mesom.
Vse bolj se tudi kaže kako pomembna je samooskrba Slovenije in
kako pomembno je, da omogočimo
javnim zavodom in ustanovam, da
kupujejo hrano slovenskih kmetov
ter domačih proizvajalcev in predelovalcev. Gre namreč za zdravje
naših ljudi ter podporo domačim
pridelovalcem kakovostne hrane.
DeSUS tudi v tem delu, pri prizadevanjih za zdravo okolje ter
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V Evropski uniji prihaja do
spoznanja, da se bo potrebno
resno spoprijeti z demografskimi spremembami ter rešitvami,
ki bodo starejšim zagotovile
dostojno življenje in lepo starost. Praktično ni države, kjer
ne bi bile ene izmed osrednjih
tem pokojninski sistem, oblikovanje rezervnega demografskega sklada, iskanje rešitev za sistem dolgotrajne oskrbe, boj proti osamljenosti, boj proti diskriminaciji na podlagi starosti in še bi lahko našteval. Zato bo potrebno določene smernice
in standarde za države članice EU sprejeti tudi na evropski ravni. Pri
sprejemanju teh odločitev moramo biti zraven! Zato mora DeSUS dobiti
svojega predstavnika v Evropskem parlamentu. Naj samo dodam, da je
tudi v tako razviti državi kot je Nizozemska, nastala stranka, ki se bori
za pravice starejših in ima poslance v nacionalnem parlamentu. Sedaj
gredo tudi na evropske volitve. Upam, da bomo tudi z njimi ter ostalimi
strankami, ki se zavzemajo za pravice starejših sodelovali v okviru Evropske demokratske stranke.
Postali ste tudi podpredsednik
Evropske demokratske stranke,
čestitke.
DeSUS je za Evropsko demokratsko stranko pomemben partner.
Upoštevani so bili vsi naši predlogi, ki so se nanašali na program
Evropske demokratske stranke
na področju pravic starejših. Zato
lahko trdim, da je tudi Evropska
demokratska stranka zaveznik
starejših. Glede na to me toliko bolj
veseli, da so me na Svetu stranke
v Ljubljani izvolili za podpredsednika stranke.
Ob prihajajočih volitvah so tudi druge stranke v Sloveniji izpostavile,
da bodo zagovarjale potrebe starejših.
Seveda in to ni nikakršno presenečenje. To se ponavlja ob vsakokratnih volitvah. Žal pa večina od teh strank potem hitro pozabi oziroma
spregleda zaveze do starejših. Na DeSUS pa vedno lahko računate in se
nikoli ne bo izneveril zaupanju, ki mu ga volivke in volivci namenijo na
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volitvah. Za to je dokaz tudi koalicijska pogodba aktualne Vlade RS. V
njo smo vnesli vse bistvene točke našega programa.
Na volitvah bomo torej podprli Igorja Šoltesa in listo stranke DeSUS?
Naša dolžnost je, da na volitve povabimo čim več naših prijateljev,
znancev, sosedov, da oddajo svoj glas za DeSUS. Vsi kandidati in kandidatke na naši listi imajo znanje in iskreno željo, da bodo naredili vse
kar je potrebno, da bo v Evropskem parlamentu slišati glas starejših,
glas mladih in glas tistih, ki jim ni vseeno za sočloveka. Zato podprimo
naše kandidate in kandidatke z nosilcem liste Igorjem Šoltesom na čelu.
Ne smemo dovoliti, da bodo o pravicah starejših odločali drugi in ne mi
sami.
Lista ima torej tudi vašo popolno osebno podporo.
Listo DeSUS sestavljajo izobraženi, strokovni ter izkušeni posamezniki.
Veliko kvaliteto liste vidim tudi v tem, da predstavlja medgeneracijsko
sodelovanje in medsebojno povezovanje. Najmlajša kandidatka ima 33,
najstarejša pa 70 let. To me izredno veseli saj naši kandidati predstavljajo vse skupine državljank in državljanov naše Slovenije.

Želite še kaj dodati?
Mogoče samo še to. V medgeneracijskem sodelovanju se skrivajo
vse rešitve za mlade, srednjo generacijo in starejše. Zato sodelujmo med sabo in dajmo podporo
Evropi, ki bo temeljila na miru,
spoštovanju in medsebojni solidarnosti. Skupaj smo močnejši.

Vedno bolj se kaže kako
pomembna je samooskrba
Slovenije in kako pomembno je, da omogočimo
javnim zavodom in
ustanovam, da kupujejo
hrano slovenskih kmetov.

Volitve EU

Program EU volitve
Mlada Evropa vs. stara Evropa
Neverjetno je, kako smo v zadnjih desetletjih, ko je po Evropi pustošil
neoliberalni valjar, pristali na konflikt, ki je evropski družbi tuj in vsiljen, na konflikt med mladimi in starimi. Naj bo jasno - prihodnost ima
samo družba, v kateri obstaja nenapisan dogovor o sodelovanju med
različnimi generacijami. Družba, ki se globoko zaveda, da za razvoj ne
potrebuje samo mladih sil, pač pa tudi zrelost, ki pride z leti.

NAŠE VREDNOTE

Evropa je to zavest potisnila v ozadje svojih prednostnih ciljev, zato
se danes sooča s strukturnim vprašanjem, ki je – če štejemo, koliko
milijonov ljudi zadeva – najpomembnejši. Gre za vprašanje starajoče se
družbe in z njo povezanima pokojninsko in socialno reformo.

• varnost

Med državami članicami obstajajo izjemno velike razlike v pripravljenosti na demografske spremembe. Slovenija je med tistimi, ki so v
dolgotrajnem spreminjanju zakonodaje in odlašanju z ustanovitvijo demografskega sklada, povsem zaspale in usodo starejših, ki si želijo svojo
jesen življenja preživeti dostojno, aktivno in predvsem ne osamljeno,
prepustila lastnim zmožnostim.
Unija bo zato v prihodnjih letih morala vzpostaviti sistemsko finančno
spodbudo za financiranje programov oskrbe starejših in vzpostavitev
mreže javnih in vsem dostopnih storitev, ki bodo v ljudeh zmanjšale
strah pred staranjem in bodo starejšo generacijo iz družbenega in socialnega obrobja znova postavile v njeno središče.

• družbena pravičnost
• solidarnost
• odgovornost do okolja
• zdrava hrana
• trajnostni razvoj
• inovativnost
• boj za resnico
• vladavina prava
• sodelovanje
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Kakšno Evropo želimo?
Evropo, ki bo varen dom.
Evropo, v kateri bo lepo biti mlad in v kateri nikogar
ne bo strah biti star.
Evropo, ki bo spodbudno poslovno okolje.
Evropo, ki bo stala na močnem srednjem razredu.
Evropo, ki bo varovala svoje naravne vire.
Evropo, ki bo v tudi v kritičnih trenutkih dosledno
na strani človeka.

Naša Evropa
prihodnosti
Naša Evropa prihodnosti je družba, v kateri se vse začne in konča
s človekom. Varuje njegovo dostojanstvo in ne dopušča posegov
v njegove temeljne pravice. Z
odločnim odzivanjem na spodjedanje vrednot daje občutek varnosti in zanesljivosti. Je hrabra, ko
gre za sprejemanje inovativnih
idej in zadržana, ko gre za spreminjanje težko priborjenih norm. Razume potrebe mladih in jim zato
na široko odpira možnosti za pridobivanje znanja, dostojnega dela
in domovanja. Spodbuja delovno
okolje, v katerem človek ni številka
in loči med potrebami človeške in
robotske delovne sile. Spoštuje
staranje in ga sprejema kot dragoceno življenjsko obdobje, ki bogati
humani obraz družbe. In se zaveda,
da so posegi v skupno okolje nepovratna znamenja našega odnosa
do prihodnjih generacij.
Evropa prihodnosti misli s srcem
generacij, ki so jo ubranile pred
grozoto vojne in ji je od vsega najbolj mar za mir.

LISTA DeSUS ZA VOLITVE
V EVROPSKI PARLAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
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Dr. Igor Šoltes
Damjan Stanonik
Tereza Novak
Zdenka Gajzer
Vitomir Mavrič
Dr. Maja Sušec
Peter Boršić
Vesna Dragan
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Predstavitev kandidatov
DR. IGOR ŠOLTES
22. 8. 1964
doktor znanosti s področja
javnih naročil

Dr. Igor Šoltes je evropski poslanec, pred tem skoraj desetletje predsednik računskega sodišča in še pred tem aktiven soustvarjalec slovenskega
sistema javnih naročil. No, še pred tem tudi študent ljubljanske pravne
fakultete in mulc, ki je sanjal o tem, da bo nekoč krmaril turistično barko
med najlepšimi jadranskimi otoki. Je soprog in oče dveh odraslih sinov.
»Verjamem, da smo ljudje ustvarjeni za sodelovanje, ne tekmovanje. In
da je na svetu, poleg človeka, naše največje bogastvo pitna voda. No, pa
še v to, da so najboljši trenutki v življenji tisti, ki jih ne načrtujemo. Rad
sem z ljudmi, ki razumejo, da v življenju štejejo največ reči, ki se jih ne
da meriti ali kupiti z denarjem. Rad spoznavam nove ljudi in kraje. In rad
poslušam muziko, žal pa mi zelo zmanjkuje časa za to, da bi jo s prijatelji
iz benda Ni važn tudi (po)ustvarjal. Želim si Evrope, v kateri bo lepo biti
mlad in nikogar pa ne bo strah biti star. Evropo, ki bo ščitila ljudi, ne
kapitala. Evropo, v kateri bo vseeno, kdo si in od kod prihajaš, pač pa to,
kaj znaš in kakšni so tvoji nameni. Želim si zelene Evrope. In Evrope, v
kateri bomo Slovenci radi doma.«

DAMJAN STANONIK
29. 9. 1975
univerzitetni diplomirani
politolog

Damjan Stanonik je zaposlen v Evropskem parlamentu, v pisarni evropskega poslanca Iva Vajgla. Kot asistent poslanca pokriva predvsem
področje socialnih politik s poudarkom na pravicah starejših, medgeneracijskem sodelovanju in izzivih dolgožive družbe.
»Želim si Evrope, kjer bodo odločitve institucij EU odražale dejanske
potrebe in pričakovanja vseh generacij. Še posebej moramo varovati in
se boriti za pravice ranljivih skupin, kot so upokojenci, mladina, mlade
družine, starejši delavci, invalidi ter drugih pomoči potrebnih skupin.
Zelo dobro osnovo za napredek nam daje Evropski steber socialnih
pravic, ki se bo v naslednjem mandatu nadgrajeval in postavljal nove
standarde na evropski ravni. Zato bo naslednji mandat ključen tudi za
področje socialnih politik in pravic starejših.«
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TEREZA NOVAK

29. 1. 1966
univerzitetna diplomirana
filozofinja

Tereza Novak je Ljubljančanka, zadnja leta pa s sinom najstnikom in
psičko Luno živi v Logatcu. Je velika ljubiteljica narave, s srcem in dušo
predana prostovoljstvu in človekovim pravicam zato ni čudno, da je že
vrsto let izvršna direktorica Slovenske filantropije.
»Verjamem, da je moč v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju. Verjamem, da imamo vsi ljudje pravico do kakovostnega življenja. Veseli me
veliko, lahko čisto vsakdanjih stvari, predvsem pa to, da sem obkrožena
z izjemnimi ljudmi in občutek, da lahko s svojim delom kaj izboljšam.
Rada zaupam ljudem. Želim si odprte in socialne Evrope, zagovornice
človekovih pravic in Evrope, ki omogoča kakovostno življenje za vse
prebivalce, vseh generacij.«

ZDENKA GAJZER
28. 11. 1948
diplomirana ekonomistka

Zdenka Gajzer je družbeno precej aktivna upokojenka, saj deluje na humanitarnem in socialnem področju. Svojo službeno pot je sklenila kot
pomočnica direktorja, je tudi občinska svetnica ter sekretarka pokrajinske organizacije DeSUS Podravje.
»Po upokojitvi 2002 leta, sem se aktivno vključila v življenje kraja in se
angažirala v delu v društvih in lokalni skupnosti. Posebno pomembno
zame je sodelovanje v programu Starejši za starejše, v katerem delujem na vseh nivojih lokalnem, pokrajinskem in na nivoju ZDUS. Verjamem v zmožnosti in znanje starejši, saj so pomemben del človeškega in
družbenega kapitala in izredno pomembni pri uresničevanju medgeneracijske solidarnosti. Želim si Evrope vseh narodov in vseh generacij, ki
bo temeljila na sočutnih medčloveških odnosih.«

VITOMIR MAVRIČ

22. 2. 1949
uni. dipl. inženir gradbeništva

Vitomir Mavrič je aktivni upokojenec, lastnik svetovalnega podjetja,
strokovnjak za pristaniško dejavnost ter dolgoletni uslužbenec in nekdanji član uprave Luke Koper. Sodeloval je tudi pri sanaciji in zaščiti
Krajinskega parka Sečoveljske soline.
»Prisegam na vrednote, ki veljajo v odprtem svetu. Verjamem v pravno državo, brez potenciranja nacionalizmov, revanšizma in liberalnih
dogem, temu se mora Evropa odločno upreti. Želim si skupnosti enakopravnih narodov, socialne pravičnosti, solidarnosti ter prijazne EU
za vse, ki tu prebivamo. Velik poudarek dajem tudi ekologiji, imamo
namreč le en planet zato ga moramo še toliko bolj varovati za naše
zanamce.«
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DR. MAJA SUŠEC

26. 1. 1986
doktorica kemijske znanosti

Maja Sušec je Korošica, prihaja iz Mislinje. Poklicno vodi oddelek kontrole kakovosti in analitskih znanosti in tehnologij v priznanem farmacevtskem podjetju. V prostem času se aktivno ukvarja s kinologijo.
»Veseli me delo z ljudmi, izobraževanje in kulturno udejstvovanje. Želim
si varno prihodnost ter dostojno življenje vseh ljudi. Evropa nam ponuja
ogromno možnosti za izobraževanje in sodelovanje tako doma kot tudi
v EU. Te možnosti moramo izkoristimo in s skupnimi močmi izboljšati
življenje vseh. Torej, če povzamem, želim si povezano, svobodno in
enotno Evropo.«

PETER BORŠIĆ
4. 1. 1973
diplomirani organizator
turizma

Peter Boršić je predsednik Sveta mladih stranke DeSUS. Prihaja z
brkinsko-kraškega območja, kjer sta doma vztrajnost in delavnost. Zaposlen je v prodaji vina, zato je v nenehnem stiku z ljudmi, tudi po Evropi. Vrsto let deluje v lokalni politiki in s tem prevzemam odgovornost
tudi za razvoj svoje regije.
»Ponosen sem, da živim v Sloveniji. Neprecenljivo je, da lahko pijem
dobro vodo, uživam lokalno hrano vrhunske kakovosti, živim v zdravem
okolju. Z veseljem nazdravim s slovenskim vinom teran in okušam med
svetovno znanih slovenskih čebel. V ospredje postavljam enotno varnostno in zunanjo politiko, medgeneracijsko solidarnost in skrb za razvoj podeželja. Moja Evropa je zdrava, okoljsko osveščena in prehransko
samooskrbna, predvsem pa prijazna do dolgožive družbe.«

VESNA DRAGAN
25. 5. 1976
magistra poslovnih ved

Vesna Dragan, je obiskovala Gimnazijo Novo mesto in Ekonomsko
fakulteto Ljubljana. Je sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor,
kjer vodi ključne projekte na področju stanovanjske politike. Pred tem
je bila zaposlena na poslovni banki.
»Verjamem v Evropo, ki se bo odzvala na potrebe državljanov Slovenije.
Evropa je že odločno nastopila pri vzpostavitvi miru, svobode in kakovosti življenja vseh nas. Pokazali smo že, da zmoremo več. Kot evropska poslanka si bom predvsem prizadevala, da se naš glas sliši. Predlagala bom, da se oblikuje Evropska agencija za starejše, ki bo skrbela
za ukrepe, ki bodo omogočili starejšim lepšo starost. Prav tako se bom
prizadevala za napredek in kakovostno življenje vseh generacij Evrope.
Želim si prihodnosti, ki bo temeljila na svobodi, napredku in enakosti
članic.«
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Igor Šoltes:

V Evropi, za katero si prizadevam,
ne sme biti nikogar strah starosti
Pogovor z dr. Igorjem Šoltesom,
nosilcem liste DeSUS na letošnjih
volitvah v Evropski parlament.
Gospod Šoltes, najprej nas seveda zanima, zakaj ste se odločili v
boj za evropskega poslanca podati z liste stranke DeSUS?

Sodelovanje z Desusom ni presenečenje, sploh ne za tiste, ki
spremljajo moje delo v Evropskem
parlamentu. Velik del mojih prizadevanj je bil namreč namenjen
sprejemanju boljših, bolj pravičnih
ukrepov za Evropo kot družbo,
ki se hitro stara in ta trenutek ne
premore vzdržnih odgovorov na
vprašanje, kako zagotoviti, da se
ljudje ne bi bali staranja in starosti. Okrepitev Desusove klopi, če
se izrazim po športno, je zame v
mnogih pogledih logično nadaljevanje poti v evropskem prostoru,
hkrati pa tudi čast, ker smem svoje
znanje in izkušnje vračati družbi
na način, ki bo pomagal tistim, ki
so pred nekaj desetletji pomagali
meni kot mlademu človeku. Pri

tem mislim na ljudi, ki so bili
pred desetletji na vrhuncu svojih
delovnih in ustvarjalnih moči, so
gradili okolje, ki je bilo spodbudno
za mlajše generacije in si zaslužijo,
da svojo starost živijo dostojno,
vključeno in varno.

lahko zapelje v nepovratno enosmerno ulico. Tu računam na moč,
ki jo ima Evropa v svetu in na to,
da bodo imeli v njej tudi v prihodnje večino razumni politiki. Vpitje
s skrajno desne in leve ne koristi
več nikomur.

Izteka se vaš prvi mandat v Evropskem parlamentu. Kaj vas je
v tem obdobju najbolj zaznamovalo, kaj je bilo na vrhu vaših prizadevanj?

Zakaj je pomembno, da gredo
starejši volivci 26. maja na evropske volitve?

Gotovo je bilo na vrhu seznama mojega delovanja vprašanje
dolgoročnega zdravja Evrope kot
družbe. Z zdravjem mislim tako
na zdrava razmerja v družbi, na
krepitev pravičnosti, na solidarnost, na poštena tržna razmerja,
varovanje demokratičnih standardov in seveda odnos do okolja
in zdravja v najožjem pomenu
te besede. Zame so to ključna
vprašanja, na katerih stojimo ali
pademo kot družba. Enostavno
pristajanje samo na to, kar pravi
trg in vse, kar ga poganja, nas

Ne le starejši, vsi ki imamo volilno
pravico, jo moramo izkoristiti in
izbrati ljudi, ki nas bodo zastopali
v prihodnjem sklicu Evropskega
parlamenta. Vedeti morate, da je
evropski parlament, podobno kot
druge ključne evropske ustanove,
poln ljudi, ki zelo dobro razumejo
in slišijo argumente raznih korporacij, lobijev in spornih interesnih
skupin. Vse premalo pa je tam ljudi, ki bi opravljali svoje poslanstvo
odgovorno do državljanov Evrope,
do ljudi, ki so jih izvolili. Kritično
premalo je med njimi takih, ki bi
na vrh svojih prizadevanj postavili
izzive starajoče se Evrope. Odpirajo se vprašanja kot so medgeneracijska solidarnost, vzpostavitev
temeljev javnega sistema, ki bo
prenesel velik prirast starejših
ljudi, socialnega stebra, ki bo
zagotavljal financiranje socialnih ukrepov s področja starajoče
družbe... žal nimajo dovolj podpore v vrhovih evropske politike.
A povejte mi, kaj je bolj pomembnega in prestižnega od vprašanj,
ki zadevajo stotine milijonov ljudi
v Evropi?
Kako Evropa gleda na starejše
prebivalce starega kontinenta?
Kaj je doslej že naredila zanje?

V resnici tega ni malo. Ključni
dosežek zadnjih let je bilo spre8
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jetje evropskega stebra socialnih
pravic, v katerem je ena temeljnih
postavk, da imajo upokojeni delavci pravico do pokojnine, ki ustreza
njihovim prispevkom in jim hkrati
zagotavlja primeren dohodek. Ta
krovni dokument je zdaj vodilo in
merilo vsega, kar morajo države
članice narediti na področju pokojninskih in drugih strukturnih
reform. Slovenija je med tistimi, ki
najbolj zaostajajo in jo zato v prihodnjih letih čaka res veliko dela.
Vesel sem, da nam je v tem mandatu uspelo sprejeti tudi Evropski
akt o dostopnosti, ki izboljšuje
tudi položaj starejših, še zlasti tistih najbolj ranljivih, kot so invalidi.
Pričakujem, da bo slovenska vlada
z vso odgovornostjo direktivo prenesla v notranji pravni red in s tem
naredila svojo domačo nalogo.
Že v prvem mandatu ste tesno sodelovali z Zvezo društev
upokojencev Slovenije. Kaj ste
ugotovili pri svojem sodelovanju
z njimi?

Z ZDUS smo se tesneje povezali
pri njihovem projektu Starejši za
starejše. Ta model sodelovanja
znotraj ene generacije se mi zdi
izjemen, saj temelji na nečem,
kar tudi v Sloveniji počasi pozabljamo - da smo najboljši, ko si
podamo roke. Skupaj smo izpeljali

11 regijskih posvetov, na katerih
so upokojenci iz prve roke dobili
informacije o razvoju evropskih
politik o starejših, jaz pa sem od
njih iz prve roke dobil vpogled v
resničnost položaja starejših v
Sloveniji. Kar me je pri njihovih
izpovedih najbolj pretreslo je bilo
dejstvo, da je starost v Sloveniji
čedalje manj cenjena in čedalje
bolj odvisna od posameznikove
sreče.
Kako pa ste se vi v svojem prvem
mandatu evropskega poslanca
zavzemali za starejše?

Najprej tako, da sem se jih potrudil
slišati. Nato tako, da sem posvojil
njihova stališča in njihove zahteve.
Trdim namreč, da lahko vprašanja,
ki zadevajo starejše, rešujemo
samo skupaj z njimi. Srečo sem
imel, ker sem vzpostavil izjemno
dobro sodelovanje z Zvezo društev
upokojencev, s katero smo uspeli v javnosti še bolj izpostaviti
probleme, ki tarejo starejše ljudi.
Kot sem že omenil, so to namreč
teme, ki zlasti politikom z dolgo
kilometrino, ne dišijo najbolj, ker
ne prinašajo neposrednega učinka
na njihovo priljubnost, zato je toliko bolj pomembno, da tisti, ki
gledamo na politiko nekoliko bolj
idealistično, razumemo, kateri so
pravi izzivi v naši družbi.

Katere so po vašem največje
prepreke, s katerimi se soočajo
starejši? Katerih težav se boste
ob morebitni vnovični izvolitvi
najprej lotili?

Prenoviti moramo model financiranja pokojnin. Dejstvo je, da
bodo razmerja med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci
čez desetletje, bistveno drugačna
od teh, ki veljajo danes. In če
vemo, da je denarja za dostojne
pokojnine iz zbranih prispevkov
že danes premalo in ga moramo
nadomeščati z drugih virov, je
jasno, da se bo obstoječi model
čez nekaj let sesedel sam vase.
Če govoriva o Sloveniji, potem je
zame na vrhu nujnih sprememb
tudi ustanovitev demografskega sklada. Brez dodatnega in
srednjeročno vzdržnega vira ne
bo učinkovita nobena reforma
pokojninskega sistema. Povejte
mi, kako bodo pri 67 letih delali vsi prekarci, ki so od nenehnega pehanja za slabo plačanimi
začasnimi službami utrujeni že pri
45-tih? Kako bodo polno delovno
dobo izpolnile medicinske sestre,
ki jih pravično ne zaobjame noben
socialni dogovor o povišanju plač
in so primorane delati petke in
»svetke«, da lahko domov prinesejo vsaj povprečno plačo? To so
vprašanja, ki se jih v Sloveniji loteNovice DeSUS, maj 2019
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pomembnosti zdrave,
pridelane hrane?

vamo vse preveč površno in s premalo misli na to, kako rešiti ljudi,
ne pa samo javnih financ.
Izredno pomembne teme so tudi
dolgotrajna oskrba starejših ter
primernost in finančna zmožnost
nastanitve v domovih za ostarele. Kako se boste lotili te težave
starejših ljudi, ki ne morejo sami
skrbeti zase?

Dolgotrajna oskrba je še en kompleksen izziv, ki se ga v Sloveniji
nikakor ne znamo lotiti s pravega konca. Če se prav spomnim,
pripravljamo zakon, ki naj bi urejal to področje, že skoraj 15 let.
To vse pove o naši zagnanosti in
osredotočenosti na področje dolgotrajne oskrbe. Ob teh obljubah je
povsem zamrla tudi gradnja javnih
domov za ostarele. Nedavno sem
bil v mariborskem Domu pod gorco, enem redkih, ki jih je zgradila
in ustanovila lokalna skupnost. Ta
dom je res lep primer rešitve, ki
sicer za javne finance ni poceni, je
pa smiselna in dolgoročno vzdržna,
saj bo starejših, ki v večjih občinah
potrebujejo institucionalno namestitev, vedno več. Ne vem, zakaj
občine, ki bi to lahko, ne stopijo
skupaj, in zagrizejo v ta izziv. Evropskih sredstev z take namene ni
malo in jih bo v prihodnjih letih
samo še več.
10
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Veliko in pomembno vlogo imajo
pri tem tudi prostovoljci...

Ja, a to ni prav, če me razumete.
Ne moremo prelagati odgovornosti na ljudi, ki največkrat delajo le
še na etični pogon kot radi rečemo.
Država se je v ustavi zavezala
k udejanjanju socialne države,
mnogo zakonov to natančno opredeljuje, nismo najrevnejša država.
Spomnimo se, pred nekaj leti smo
ob izdatni pomoči vodilnih politikov čez noč našli skoraj dve milijardi denarja za krpanje bančne
luknje, ki je niso navrtale pogoltne
pokojnine ali pacienti v zdravstvenih domovih, pač pa nekdo
drug, za večino vemo z imenom in
priimkom, kdo so bili... Po podatkih, ki so jih zbrali Evropski zeleni,
izgine v Sloveniji zaradi korupcije
vsako leto več kot 3,5 milijarde
denarja. Si sploh lahko predstavljamo, koliko denarja je to?! Viri za
vzpostavitev dobre in močne javne
mreže storitev, torej so. Potrebno
jih je samo prerazporediti. Iz
davčnih oaz v javno blagajno in od
tam naprej v javni servis.
Ste tudi glasen zagovornik zdrave, lokalne hrane na slovenskih
krožnikih, predvsem v vrtcih,
šolah in domovih za ostarele.
Kako se boste lotili tega koraka
naprej v ozaveščanju ljudi o

lokalno

Mislim, da moramo začeti že pri
najmlajših. V vrtcih in šolah opozarjajo na to, da so velika težava
tudi prehranske navade otrok. Ti
niso več navajeni okusa zelenjave
in zdravniki opozarjajo, da ima le
10 odstotkov otrok dobre prehranjevalne navade, del otrok pa ima
od doma tako zelo nezdrave prehranjevalne navade, da zavračajo
zdrave obroke, želijo več sladkorja,
soli. A zaposleni v šolah pravijo, da
tudi sami potrebujejo več znanj,
da se lahko ustrezno soočijo s
tem. Trenutno je to prepuščeno
osebnim prizadevanjem učiteljev
in njihovi dobri volji, kar seveda ni
dovolj. Je pa tudi res, da vrtci in
šole ne morejo sami prevzeti tega
bremena, zelo pomembno je tudi
sodelovanje staršev.
Kako vi preživljate svoj prosti
čas, kje oziroma kako si polnite
baterije?

Najprej bi rad povedal, da se znova
in znova učim, da je prosti čas enako pomemben kot tisti, ki ga posvetimo delu. Če ne znaš poskrbeti
za zdravo ravnovesje med enim in
drugim, se to pozna na zdravju in
tem, kako strpno in zbrano znaš
sprejemati vsakodnevne izzive.
Zato mi ni težko povedati, da so
v mojem urniku tudi dnevi, ko
enostavno izklopim telefon in se
posvetim vsemu, kar mi polni baterije. To pa so v resnici zelo preproste reči: biti doma, kolesarjenje,
sprehodi, pa seveda kuhanje, vaje
z mojim bendom.
Zelo radi tudi kuhate, kaj se najbolj pogosto znajde na vašem
domačem krožniku?
Kuham res zelo rad, prvič zato,
ker na tak način jem bolj zdravo
in drugič zato, ker je kuhanje nekaj zelo ustvarjalnega in
sproščujočega. Ko imam čas, kuham vsak dan in če se le da tudi za
druge, ne le zase. Kuhanje je pač
družabno opravilo. Če lahko izbi-
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ram, kuham jedi, ki dišijo po morju. In če lahko izbiram še bolj, kuham jedi iz živil, ki so domače, niso
vzgojene v čudnih laboratorijih in
toplih gredah in me spominjajo na
hrano, ob kateri sem odrasel. To
pa so bile enostavne in tradicionalne slovenske jedi.
Poleg opozarjanja na nujnost lokalno pridelane hrane na slovenskih krožnikih, ste tudi glasno
opozarjali na podnebne spremembe in nujnost zaščite našega
okolja. Kje vi vidite največji problem in kakšne so rešitve?

Zaradi našega brezbrižnega, pogosto celo pogoltnega odnosa do
okolja smo se znašli v alarmantnem stanju, ko ni več časa za oklevanje in počasne razmisleke o
spremembah, temveč je nujno
potrebna takojšnja streznitev na
ravni celotne družbe. Če tega ne
bomo storili, bomo prišli do točke,
ko naš planet enostavno ne bo več
zmogel in planeta B seveda nimamo. S tem tempom bomo do leta
2050 potrebovali kar štiri planete kot je Zemlja, da bi zadovoljili
vse potrebe človeštva. Že zdaj

človeštvo porabi enoletne vire, ki
jih ponuja planet Zemlja, v dobrih
sedmih mesecih. Vse prevečkrat
pozabljamo, da je kakovost našega
življenja odvisna od zraka, ki ga dihamo, od vode, ki jo pijemo, hrane,
ki jo jemo. In zato si prizadevam
za učinkovite in stroge ukrepe
na področju zmanjševanja plas-

tike, učinkovitejšo rabo energije,
zmanjšanje emisij na ničelno raven
do leta 2050, ukinitev subvencij
v umazano industrijo in finančne
spodbude za zelene rešitve.
Zelo glasno ste si prizadevali tudi
za vpis pravice do pitne vode v
slovensko ustavo. Prizadevanja
so bila uspešna, pa vendar govorite o tem, da boj še ni končan.
Kaj moramo še storiti, da bo ta
ustavna pravica zaživela v praksi?

Že ob vpisu v ustavo smo mnogi
opozarjali, da je to samo prvi korak, ki ima sicer zelo veliko težo,
a če temu ne bo sledila celovita
implementacija v zakonskih in
podzakonskih aktih ter premik v
glavah ljudi, nismo storili ničesar.
Izredno sem kritičen do tega, da
je od vpisa v ustavo minilo že
dve leti in pol, na prenos v zakonodajo pa še vedno čakamo.
A sploh vemo, kaj storiti z vsem
tem dragocenim potencialom, ki
nam ga v Sloveniji daje izjemno
nadpovprečno kakovostna voda?
Ali znamo vso to bogastvo dovolj
izkoristiti v turizmu, kmetijstvu in
drugod? Lahko začnemo že s tem,

da okoljsko problematične industrije ne umeščamo na občutljiva
vodovarstvena območja, kot se je
za voljo interesov kapitala pri nas
zgodilo ne le enkrat. Če je imela
politika ob vpisu pravice do vode
v ustavo iskrene namene, potem je
čas, da to tudi dokaže.

Vaše življenje je trenutno razpeto med Brusljem in Ljubljano. Kje
pa bi želeli preživeti jesen svojega življenja, čas po upokojitvi?

Priznam, o tem doslej še nisem globoko razmišljal. Kjerkoli bom, pa si
želim biti obdan z ljudmi, ki jim bo
mar zame in v meni kot starejšemu
človeku ne bodo videli stroška
in bremena. To, kar mi včasih
pripovedujejo starejši ljudje, ki jih
srečujem na obiskih po Sloveniji, je
žalostno in sramotno. Da se ti, ko
ne moreš biti več koristen, odrečejo
svojci, da ti v domovih za ostarele
zaračunajo striženje nohtov, da
ostaneš sam in nimaš več nikogar,
ki bi te prišel obiskat, se pogovoriti,
spiti kavo s teboj. To je usoda, ki je
ne želim nikomur.
Prepričani smo, da bo takrat ob
vas tudi kup knjig. Katere avtorje najraje berete? Imate morda
najljubši citat, ki mu v življenju
sledite?

To pa res! Knjige imam neizmerno
rad in k branju se zatečem skoraj
vsak večer. Rad imam klasične
romane, minulo poletje sem po
dolgem času spet prebral Andrićev
Most na Drini in osupnila me je
globina te pripovedi. Rad prebiram
knjižne uspešnice slovenskih avtorjev. Nazadnje sem tako prebral
Leninov park Tadeja Goloba. Pri izbiri knjig pa se rad zanesem tudi na
okus mojih prijateljev in težko že
čakam čas, ko bom lahko prebral
knjigo, ki so mi jo tako priporočili
- biografijo naše slovite rojakinje
dr. Aleksandre Kornhauser Frazer,
ki je menda zelo navdihujoče čtivo.
Nimam najljubšega citata, v vsaki
knjigi najdem misel, ki me posebej
pritegne.
A če moram izbrati nekaj, kar
pristoji temu pogovoru, potem je
tu misel ameriškega politika Adlaia Stevensona, ki je napisal, da v
našem življenju ne štejejo leta, pač
pa šteje življenje v naših letih.
Imate za naše bralce kakšno
knjižno priporočilo?
Novice DeSUS, maj 2019
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Obe knjigi, ki sem ju omenil prej,
dodal bi še zabavno in hkrati trpko
avtobiografijo Dušana Jovanovića
Na stara leta sem vzljubil svojo
mamo. Vredna branja, predvsem
zato, ker govori o nečem, česar
človek v mladih letih ni zmožen
razumeti in dojeti; da je biti starš
včasih tudi težko in da človek z vso
ljubeznijo in v najboljši veri svojemu otroku kdaj stori tudi krivico, ki jo je težko razumeti z žabje
perspektive, če se tako izrazim.
Moraš dozoreti, odrasti in biti tudi
sam starš, da razumeš, sprejmeš,
oprostiš in dozoriš.
Ste tudi ljubiteljski glasbenik.
Kaj vam pomeni glasba?

Glasba je moja velika ljubezen, ki
pa se ji ne morem posvečati tako,
kot bi si želel. Zato sem hvaležen
mojim prijateljem iz benda Ni
važn’, da mi še vedno priznavajo
status člana, kljub mojim prepogostim izostankom iz vaj. Tu pa
tam nastopimo skupaj, za prijatelje in znance, z veseljem pa

se odzovemo tudi na povabila na
žure, kjer se pričakuje stari rock in
glasba nekdanje Jugoslavije.
Dajemo vam čarobno paličico, s
katero boste nemudoma uredili
tri evropske probleme, ki se vam
zdijo največji. Kateri trije problemi so to?
Prvi bi bil kar brexit. Čas bi vrnil
nazaj, na obdobje pred referendumom. Zmešnjava s tem, kako
je konservativna stranka z referendumom o izstopu reševala
politični obstoj na domačem parketu, je namreč presegla vse meje
domišljije. Danes nihče več ne
ve, kaj bi s tem nesrečnim brexitom. In upam, da vsi, tudi tisti, ki
pri nas nenehno udrihajo čez EU,
zdaj vidijo, da je cena za politične
prevare previsoka in da jo vselej
v njihovem imenu plačajo ljudje.
Torej, najprej brexit, zatem pa
dva resnejša izziva: dosledno bi
preprečil davčne utaje in denar, ki
ga premožnejši skrijejo pred nadzorom, namenil krepitvi socialne

politike in položaju ljudi, ki so v
Evropi čedalje bolj na družbenem
robu. To so žal predvsem starejši
ljudje. No, če bi mi uspelo to, torej
zmanjšati socialne razlike, potem
bi se lotil še enega izziva, to pa je
izbris ideje o večvrednosti in nadvladi ene rase nad drugo. Obujanje idej, ki so Evropo v prejšnjem
stoletju spravile na kolena in tudi
naši državi prizadejale ogromno
bolečino in škodo, je bolj nevarno kot se nam zdi. Nevarno, ker
izkorišča razočarane in odrinjene
ljudi in jih vodi v slepo ulico, na
koncu katere ni prav nobenega
upanja, in nevarno zato, ker so
ideje, ki jih poganja nestrpnost in
sovraštvo, v osnovi zelo preproste
in jih hitro posvojijo zlasti mladi.
No, in če bi imel še eno možnost,
potem bi stavbo Evropskega parlamenta preselil v Slovenijo. V
petih letih sem se napotoval več
kot prej v celem življenju in kakor
imam sicer potovanja rad, bi mi v
prihodnjem mandatu zelo ustrezalo, če bi me do delovnega mesta
ločevala krajša razdalja.

Dnevi
medgeneracijskega
sožitja vabijo
Prvi Dnevi medgeneracijskega
sožitja, ki bodo potekali med 14.
in 16. majem na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani, bodo v ospredje postavili aktualno in perečo
temo, to je »trg dela in upokojevanje«. V treh dneh se bo zvrstilo
kar nekaj okroglih miz, predavanj
in srečanj z vplivnimi posamezniki
ali skupinami, ki jih pogosto imenujemo kot družbene odločevalce.
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Seveda ne bodo manjkali dogodki, ki ste jih bili vajeni obiskovati v Cankarjevem domu na festivalu za tretje življenjsko obdobje: literarne delavnice, predstavitve rokodelskih izdelkov, pevskih zborov in folklornih
skupin in vsega tistega, kar v posameznih društvih upokojencev postavljajo v ospredje kot prioriteto svojega druženja. Vstop na prireditev
je brezplačen, obiskovalci pa bodo imeli možnost videti in spoznati vse
tisto, kar nas združuje od Lendave do Pirana in od Rateč do Metlike.

Lepo povabljeni!
Janez Sušnik, predsednik ZDUS

Civilna družba

ZDUS najbolj zadovoljen z delom
Iva Vajgla in Igorja Šoltesa
Za pogovor o prvih Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki bodo
maja potekali v Ljubljani, smo
poprosili predsednika ZDUS Janeza Sušnika, ki se je z veseljem in
zadovoljstvom odzval. Pogovarjali
smo se tudi o zaključku mandata
evropskih poslancev in bližajočih
se novih volitvah ter delu, ki sta
ga za starejše opravila Ivo Vajgl in
Igor Šoltes.
Na vprašanje kateri so bili osnovni razlogi, da po osemnajstih letih ZDUS ne bo več soorganizator Festivala za tretje življenjsko
obdobje je predsednik Sušnik
odgovoril, da se je nezadovoljstvo
vleklo že dolgo let. V festival so
vlagali veliko različnega dela, bistveno premalo pa so imeli vpliva
na odločanje in niso bili deležni
razdelitve finančnih učinkov. Imeli so celo stroške in od soorganizatorja, ki je zasebna firma, niso
dobili niti uradnega finančnega
poročila. Vedno močnejša pa je
bila želja po večji medgeneracijski povezanosti in sodelovanju z
mladimi, saj drug brez drugega ne
moremo zagotavljati uspešnega
življenja tako posameznika kot
družbe, še zlasti zato, ker se že
dalj časa soočamo s spremembo
demografskega razmerja. Povsod
v razvitem svetu se delež starejših
povečuje, ob tem pa zmanjšuje
število mladih. Staranje prebivalstva ni le stvar starejše generacije. »Da Evropa potrebuje družbo
vseh starosti in da je starostno
kupčkanje preživet koncept, je bilo
izpostavljeno že ob razglasitvi leta
2012 za leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti«, je
poudaril predsednik Sušnik. Tudi
mi ugotavljamo, da je treba izzive
dolgožive družbe medgeneracijsko
naslavljati, potencial medgeneracijskega sodelovanja je premalo
izkoriščen. Zato smo se povezali še

z Dijaško organizacijo, Študentsko organizacijo in Mladinskim svetom
Slovenije. »Poslanstvo tega dogodka in druženja vidimo v izmenjavi
mnenj, stališč, idej, prenosu znanj in izkušenj med generacijami, saj
želimo slediti izzivom demografskih sprememb ter z medsebojnim povezovanjem zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati
položaj vseh generacij v Republiki Sloveniji« je poudaril Janez Sušnik.
Ker so v tem času aktualne volitve poslancev evropskega parlamenta, nismo mogli mimo tega, da predsednika ZDUS ne bi povprašali, kakšno je
njegovo mnenje oz. mnenje organizacije, ki jo vodi o evropskih volitvah
in o kandidatih za poslance. Poudaril je, da so te volitve zelo pomembne,
zato si želijo, da bi volivci to prepoznali in se volitev udeležili. Ob tem
je posebej izpostavil, da se moramo ozreti v mandat, ki se izteka in preceniti, kaj je posamezni poslanec naredil dobrega in koristnega. V ZDUS
so zelo zadovoljni z delom, ki sta ga opravila poslanca Ivo Vajgl in Igor
Šoltes. Med drugim dobrim delom, ki sta ga opravila, ne smemo pozabiti, da sta v evropskem parlamentu izpostavila projekt ZDUS »starejši
za starejše«, tako da je dobil nagrado »Državljan Evrope«.
Sušnik meni, da bodo njihovi člani namenili svoj glas dr. Igorju Šoltesu.
Zato vodstvo ZDUS predlaga, naj volivke in volivci upoštevajo dosedanje
delo dr. Šoltesa.
Č. K., M. L., N.S.

V medgeneracijskem sodelovanju se skrivajo rešitve
za vse, za mlade, srednjo generacijo in starejše.
Novice DeSUS, maj 2019
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Aktualno

Tudi kmetijstvo se pod
stranko DeSUS prebuja
Simbolno, kot se spodobi za pomlad, se pod novo ministrico za
kmetijstvo, dr. Aleksandro Pivec in
državnim sekretarjem, dr. Jožem
Podgorškom, ki oba prihajata iz
stranke DeSUS, prebuja tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Naša pomlajena in elana

polna ekipa z ministrico dr. Pivec na čelu je močno zagrizla v izzive,
s katerimi se sooča naše in pa tudi evropsko kmetijstvo. Pripravili so
nov strateški dokument, ki so ga poimenovali »Naša hrana, podeželje
in naravni viri po letu 2021«, ki bo začrtala nove smernice razvoja.
Ministrica pravi, da si želi kmetijstvo približati ljudem, »želimo si modernizacije, več podjetniške miselnosti in učinkovitega prenosa znanja
med generacijami. Z namenom okrepiti slovenskega kmeta urejamo
zemljiško politiko, spodbujamo samooskrbo in ekološko kmetijstvo,
pripravljamo pa tudi ukrepe, ki bodo pripeljali do več lokalno pridelane hrane v naših šolah, bolnišnicah, domovih za upokojence in drugih
javnih zavodih.« Glavni cilji razvojne vizije naše ekipe so konkurenčna
pridelava hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje
javnih dobrin. Prav tako si želimo dviga kakovosti življenja na podeželju,
ki mora postati bolj zanimivo in privlačnejše za mlade. »Aktivno sodelujemo s podeželsko mladino, imamo ideje, kako olajšati življenje na
podeželju starejšim, ob dnevu žena smo ustanovili tudi Svet za ženske na
podeželju. Položaj žensk, predvsem starejših, četudi so nosilke številnih
pomembnih funkcij na podeželju in kmetijskih gospodarstvih, namreč
še vedno ni najboljši. Pred nami je veliko dela, a tudi naša ekipa je pomladno razpoložena – se prebuja in brsti, zato sem prepričana, da bomo
kos novim izzivom.« Ministrica in državni sekretar sta še povedala, da so
pripravili veliko predlogov za izboljšave in preporod slovenskega kmetijstva, zato verjamemo, da se bomo letos še veliko srečevali na terenu in
skupaj določili najboljše rešitve za kmete in slovensko podeželje.
N. S.

Trenutek za starejše
Ni naključje, da so problemi starejših v vseh državah Evropske
unije - ne samo v času pred volitvami v Evropski parlament - postali ena izmed najpogosteje omenjanih tem. Stranski učinek kriz, ki so
v temeljih stresle samozavestne
mednarodne finančne institucije,
na novo odkrit potencial protekcionizma in hladnih /gospodarskih/ vojn, ki jih sproža Trumpova administracija, je v pogojih
dramatičnih demografskih sprememb, siromašenje in diskriminacija starejših. Živimo dlje in to
razveseljivo dejstvo nas postavlja
pred nove izzive.
V preteklem mandatu se je Evropski parlament, bolj kot pop14
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rej, posvetil problemom, ki zadevajo predvsem starejšo populacijo. V
odsotnosti zakonodajnih pooblastil, ki jih na tem področju po načelu
subsidiarnosti imajo zgolj nacionalni parlamenti, se je na ravni EU, v
parlamentu in komisiji začela bolj konkretna in bolj obvezujoča razprava o standardih. O dostojni ravni pokojnin, o vedno bolj očitni revščini velikega
dela upokojencev, o njihovih zdravstvenih
problemih in neenakosti. O starejših
ženskah in invalidih ter dejstvu, da so najbolj izpostavljeni revščini. O nujnosti vzpostavljanja sistemov dolgotrajne oskrbe,
o neizogibnosti usmerjanja sredstev v raziskave specifičnih bolezni starejših, kot je
demenca.
Prav je, da tudi v Sloveniji, ne samo v času
pred volitvami, ne samo v času lahkotno
izrečenih obljub, vprašanja starejših dobijo zasluženo jim mesto!
Ivo Vajgl

Aktualno

Družba, ki ne spoštuje starejših nima
lepe prihodnosti
Starejši so bolj izkušeni. Starejši
imajo več življenjske modrosti.
Biti starejši pomeni, da uživaš
spoštovanje družbe, kar se nato
izkazuje s politikami, ki zagotavljajo osnovno človekovo dostojanstvo. Pa je res temu tako? Vse
prevečkrat smo priča razmišljanju,
da starejši predstavljajo prevelik
strošek za družbo, da so grožnja
stabilnosti javnih financ. Poseben
zalet so očitki na račun starejših
dobili ob gospodarsko finančni
krizi. Takšna razmišljanja ne srečamo zgolj v Sloveniji, tudi drugod po EU je podobno, to postaja
evropski problem. Sam pa temu
pravim »lažne novice«. Družba,
ki ne bo spoštovala starejših in
njihovega preteklega dela nima
cvetoče prihodnosti. Zato mora
Evropa storiti več za spremembo
položaja starejših v družbi, za
sprejemanje starejših in večje zaupanje v starejšo populacijo. Evropa
mora postati steber medgeneracijskega sodelovanja in socialne
pravičnosti, ki temelji na solidar-

nosti. V poslanski skupini DeSUS
predstavljajo prizadevanja za boljši
položaj starejših v družbi osnovno
poslanstvo, ki mu ostajamo in mu
bomo še naprej zvesti. Ob tem se
vse pogosteje srečujemo tudi z evropsko perspektivo socialne politike. Vse bolj smo prepričani, da
bodo prihajajoče evropske volitve
ključne za obstoj in razvoj Evropske unije. Po mnenju področnih
strokovnjakov bodo tudi zelo
pomembne ali celo ključne tudi
za področje pravic starejših. Zato
je toliko bolj pomembno, da bodo
naša prizadevanja, naši argumenti
in interesi starejših ljudi zastopani
tudi na evropskem parketu.
Cilj je torej jasen. Starejši ter druge ranljive skupine: invalidi, mladi,
starejši delavci in vdove si zaslužijo človeka vredno življenje in naša
dolžnost je, da se zavzemamo za njihove pravice in njihovo dostojanstvo! Samo zraven moramo biti. Če nas ne bo v Evropskem parlamentu
bomo veliko težje vplivali na končne odločitve evropskih institucij.

Zato računajte na nas in mi računamo na vas!
Franc Jurša

Na DeSUS lahko vedno računate.

Upokojevanje danes in jutri
V Banovcih je pod taktirko Franca
Jurše potekala okrogla miza z zanimivimi gosti s področja upokojevanja, na njej so sodelovali državni
sekretar v kabinetu predsednika
vlade, Uroš Prikl, generalni direktor ZPIZ, Marijan Papež ter predstavnik pristojnega ministrstva
Mitja Žiher. Ker gre za pomembna vprašanja - pod kakšnimi
pogoji se upokojujemo danes in
pod kakšnimi pogoji se bomo po
napovedanih spremembah zakonodaje upokojevali v prihodnje,

je bil obisk več kot odličen, saj je bila dvorana zasedena do zadnjega
kotička. Zbrane pa sta nagovorila tudi predsednik stranke, Karl Erjavec
in dr. Igor Šoltes. Franc Jurša je v otvoritvenem nagovoru poudaril
pomen rednega in izrednega usklajevanja pokojnin v letošnjem letu, pri
čemer je za 1,5 % izredno uskladitev zaslužen DeSUS. Napovedi uskladitev so bile namreč nižje od teh, ki bodo dejansko izvedene letos. Posebej pomembno je tudi to, da se letni dodatek upokojencem izplačuje v
več razredih kot je bilo sprva predvideno, saj to zagotavlja več sredstev
tistim upokojencem, ki prejemajo najnižje pokojnine. V stranki DeSUS
bomo aktivno sodelovali pri kreiranju nove pokojninske politike, le-ta
pa mora biti čim bolj poštena in prijazna do ljudi. Menimo, da si vsak po
40 letih zasluži človeka vredno pokojnino, poviševanja delovne dobe pa
ne podpiramo.
N. S.
Novice DeSUS, maj 2019
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Nagradna križanka

V primeru izvolitve evropskega poslanca stranke DeSUS bo 25 srečnih
izžrebancev ali izžrebank prejelo brezplačni avtobusni izlet v Belgijo in
Luksemburg za 2 osebi z obiskom Bruslja in Evropskega parlamenta.
Nagrada je prenosljiva.
Žrebali bomo med vsemi pravilnimi gesli, ki bodo skupaj z vašimi podatki,
najkasneje do petka, 24. maja 2019, prispeli na naš naslov:
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
Kersnikova 6/VI, 1000 Ljubljana, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
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