ПРОФСПІЛКА

ПРАЦІВНИКІВ

НАН

УКРАЇНИ

Комітетам профспілки,
працівникам установ і
організацій НАН України

27.02.2015 р.

м. Київ

ЗВЕРНЕННЯ
Центрального комітету профспілки
Шановне товариство!
Україна переживає можливо найбільш складні і трагічні моменти своєї
сучасної історії. З одного боку - неприхована брутальна агресія нашого
«одвічного брата» - Російської Федерації, що призвело до анексії Криму та
окупації частини Донбасу. А з іншого – прогресуюче зубожіння мільйонів
українців, виштовхування їх за межу бідності.
Могутня хвиля Революції гідності змела бандитський режим Януковича
і корпорацію «Партія регіонів». Але, на превеликий жаль, вона винесла на
поверхню, більше того, привела до влади тих же представників клану
олігархів та їх прислужників, адептів вільної гри ринкових сил. Осідлавши
владні важелі і формально не забуваючи на кожному кроці «боротись з
корупцією», ця братія фактично переплюнула «папєрєдників», оскільки на
думку пересічних громадян, бізнесу і аналітичного середовища ситуація у
цьому відношенні лише погіршується. Один наш колега-соціолог дав
визначення нинішньої влади як режиму «моментократії». З чим важко не
погодитись.
Нинішні можновладці чудово засвоїли патріотичну риторику,
закликаючи приносити все нові і нові жертви на «вівтар перемоги», при
цьому уникаючи називати речі своїми іменами. Ніхто в світі не розуміє, що
таке АТО, яка триває не години, а майже рік. Або як агресора і окупанта
визнавати за посередника і партнера по бізнесу. Тягар фактичної війни
перекладається на плечі простого народу.
Будь-яка критика згубного соціально-економічного курсу влади
викликає звинувачення у сприянні кремлівській пропаганді. Проте ця
демагогія вже перестає приносити бажаний результат.
Народ усвідомлює, що є зовнішній смертельний ворог, який очевидно
ніколи не змириться з існуванням вільної демократичної європейської
України. У кращому випадку для Москви прийнятним є маріонеткова квазідержава, повністю інтегрована у сферу впливу Російської Федерації.

Проте, в той же час, саме нинішня українська влада своєю
антисоціальною політикою створює внутрішні загрози і сприяє здійсненню
сценарію путінського режиму.
Недолуга фінансово-економічна політика «уряду реформаторів»
приносить невтішні результати: гривня котиться у безодню, розкручується
спіраль інфляції, яка у поточному році за офіційними прогнозами сягне 2630%, а насправді може становити і 50%. У рази зростають тарифи на
електроенергію для населення, комунальні послуги ( газ, опалення,
водопостачання), тарифи на проїзд у громадському транспорті. І за такого
розвитку подій влада, замість того щоб хоч якось компенсувати громадянам
їхні втрати, в черговий раз намагається ошукати пересічних українців.
Заморожується, а то і зменшується заробітна плата працюючих. За
інформацією органів державної статистики відбувається процес зменшення
середньої заробітної плати в Україні. У січні вона становила 3455 грн. (=115
USD). Вперше в історії сучасної України під каток «реформаторів»
потрапили працюючі пенсіонери. У проекті Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення»
(№2212) передбачається: підвищення страхового, спеціального стажу та
пенсійного віку працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими
умовами праці, забороняється державним службовцям та іншим працівникам
державних органів отримувати під час роботи на державній службі зароблену
пенсію, «заморожується» показник середньої заробітної плати в країні, від
якого залежатимуть розміри новопризначених пенсій. Особливе обурення
викликає намір Уряду виплачувати нараховану пенсію працюючим
пенсіонерам у розмірі лише 85 відсотків. Працюючі науковці, для того щоб
отримати хоча б 85 % своєї пенсії повинні перейти на інші посади/роботи.
Такі наміри влади однозначно свідчать про те, що вона стала на шлях
грубого порушення Конституції України, узаконюючи грабунок (або
експроприацію) власності громадян. Відповідно до статті 41 Конституції
України приватна власність є недоторканою і спроба позбавити пенсіонерів
частини їх власності є ніщо інше як примусова конфіскація їх майна. Цією ж
статтею Конституції України встановлено, що конфіскація майна може бути
застосована виключно за рішенням суду, у випадках, обсягу та порядку,
встановлених законом. Таким чином Уряд підштовхує парламент до
перевищення своїх повноважень і протиправного вторгнення у компетенцію
судової гілки влади.
На жаль, профільний Комітет Верховної Ради України з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, за винятком двох
народних депутатів, не прислухався до позиції професійних спілок та
висновків Головного науково-експертного управління апарату Верховної
Ради України, і рекомендував парламенту прийняти законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного
забезпечення» за основу.

Аргументація влади не відрізняється оригінальністю: треба скорочувати
дефіцит Державного бюджету і Пенсійного фонду, а також збільшувати
видатки на армію. Ми за! Але не за рахунок мільйонів українців.
Ми що вже подолали тіньову економіку, прикрили офшори, навели лад у
тендерних закупівлях, демонтували олігархічну модель економіки? Ось де
лежать десятки і сотні мільярдів гривень. А чому б не запозичити досвід
США, де 1 відсоток найбагатших людей сплачує 37% податків. В Україні це
співвідношення 1% до 4 % !!! Переконані, що українське суспільство з
ентузіазмом зустріло б ініціативу Президента України, як учасника клубу
мільярдерів, зробити конкретні кроки по втіленню в життя лозунгу «багаті
поділяться з бідними».
На фоні тотального зубожіння народу драти з нього три шкури не лише
неефективно але і небезпечно.
Як стало відомо, влада вже 2 березня 2015 р. спробує терміново на
позачерговому засіданні Верховної Ради України проштовхнути ряд
законопроектів, у т.ч. і антисоціальної направленості.
Закликаємо всіх небайдужих і свідомих громадян вийти під стіни
Верховної Ради 2 березня 2015 р. о 930 і висловити протест проти посягань
на конституційні гарантії.
Народу – права! Владі – ганьба!
Центральний комітет профспілки
працівників НАН України

