Javno pismo ambasadorjem ZDA,
Velike Britanije, Francije in Nemčije
Spoštovani gospodje ambasadorji!
Ker spremljate javno mnenje v Sloveniji in tudi poročate svojim vladam o stanju
demokracije v Republiki Sloveniji, Vas prosim, da tokrat svojim predsednikom
pošljete tudi to pismo, ki predstavlja resno kritiko sedanje vladne koalicije.
Gre za očiten primer ideološke in finančne lustracije nad skupino blizu 4.000
vojaških upokojencev, ki so vsi starejši od 70 let, med njimi so tudi vojni invalidi,
pa tudi nekaj sto »izbrisanih«, katerim je nedavno ESZČP prisodilo vse izgubljene
ustavne in zakonske pravice od 1991.
Sedanja vladna koalicija je, kakor Vam je že znano, v okviru varčevalnih ukrepov
31. maja 2012 sprejela poseben zakon, imenovan ZUJF, po katerem je
diskriminatorno nekaterim kategorijam upokojencev, tudi vojaškim, zmanjšala
pokojnine do 20 % in še več.
Osebno sem javno predlagal, da z istim namenom (varčevanje) in po francoskem
vzorcu vladna koalicija zmanjša plače vladnim uslužbencem – za 25 %,
poslancem DZ in DS – za 33 %, ministrom, državnim sekretarjem in
podsekretarjem, ustavnim sodnikom, članom Vrhovnega sodišča in
Generalnega tožilstva, direktorjem samostojnih vladnih služb in agencij ter
načelniku GŠ SV – za 40 %! Dodal sem še svoj predlog, da se plače zmanjšajo
tudi Predsedniku RS, vlade, državnega zbora, državnega sveta, ustavnega
sodišča, vrhovnega sodišča in generalnemu tožilcu – za 50 %, evropskim
poslancem, ki imajo enormno visoke plače, pa za 70 %!
Čeprav so podobne zahteve izrazili tudi drugod po EU, se predstavniki naše
vladne koalicije niso ravnali po francoskem vzgledu.
Še več! Zaradi t. i. »čiščenja« pokojninske blagajne, vladna koalicija te dni hiti s
predlogom, da iz blagajne izločijo poleg borcev NOB tudi vojaške upokojence v
Sloveniji, češ da nismo plačevali prispevkov v pokojninsko blagajno Slovenije.
Nameravajo nas »dodeliti« nekemu ministrstvu, od katerega bi prejemali nekakšno
socialno pomoč!
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Notorna resnica je, da smo te prispevke plačevali do 1973 v republiški ZPIZ
Slovenije, od 1974 do 1991 pa v poseben vojaški pokojninski zavod v Beogradu,
seveda s soglasjem vseh republik takratne SFRJ; od 1991 pa prispevke redno
plačujemo v ZPIZ Slovenije.
Da gre celo za eklatanten etnocid in strankarske kupčije, pa je vladna koalicija
sama priznala s tem, da je sprejela predlog stranke DESUS, po katerem bodo
pokojnine iz državnega proračuna vseeno prejemali slovenski državljani, ki so bili
zaposleni v drugih republikah (delavci, uslužbenci, strokovnjaki, diplomati,
cariniki, udbovci in drugi).
Le nas, vojaške upokojence, ki smo tudi službovali po drugih republikah, pa borce
NOV, ki so se borili na ozemlju Slovenije, izločajo iz ZPIZ-a in nam
diskriminatorno jemljejo zakonski in ustavno zajamčene pokojnine.
V nobeni od republik nekdanje SFRJ ne ravnajo tako z vojaškimi upokojenci! Le
Republika Slovenija, ki je članica EU, si je privoščila tak postopek, ki tudi ni znan
v vaših državah.
Celo nekdanji trije slovenski feldmaršalporočniki poražene avstro-ogrske vojske –
Tomše, Globočnik in Lavrič, so po letu 1919 prejemali jugoslovansko vojaško
pokojnino, pa čeprav niso plačevali nobenega prispevka v slovensko pokojninsko
blagajno!
Ker nimamo svoje stranke niti sindikata, smo prepuščeni diskriminatornim
posegom vladajoče koalicije in očitni ideološki in finančni lustraciji nad nami.
Prepričan sem, da se s tem strinjate in da boste o tem primeru resne kršitve
demokratičnih standardov obvestili svoje predsednike, za kar se vam iskreno
zahvaljujem.
Pismo podobne vsebine bom poslal tudi Evropskemu sodišču za človekove
pravice.
Marijan F. Kranjc,
generalmajor v pokoju,
Ljubljana

