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Evropski upokojenci se pripravljajo na zamenjavo vodstva. Italijanski sindikati podpirajo tajnico Spi

Priprave na 7. kongres Evropskega 
s indikata  upokojencev in 
starejših – Ferpa, člana Evropske 
konfederacije sindikatov Etuc-
Ces, ki bo zaživel v Budimpešti 
med 9. in 11. septembrom letos, 
so v polnem teku.
Posebno vlogo je v luči kongresa 
odigral 15. april, saj so na ta dan v 
Bruslju sprejeli kandidaturo Carle 
Cantone (na fotografiji desno) za 
mesto generalne tajnice Ferpe; 
Cantonejeva bi tako nasledila 
Bruna Costantinija, ki je evropsko 
federacijo upokojencev vodil 
preteklih osem let. Ferpa šteje 
danes deset milijonov članov in 
združuje nad štirideset sindikatov 
upokojencev iz enaindvajsetih 
evropskih držav.
Italijanski sindikati upokojencev 
so bili tokrat složni pri izbiri 
kandidata za mesto generalnega 
tajnika, kar je nedvomno velik 
politični korak naprej in hkrati 
potrditev vse večjega pomena 

italijanskega sindikata na evropski 
ravni. Pri Spi Cgil so gotovo lahko 
ponosni, da je bila za kandidatko 
izbrana ravno njihova državna 
generalna tajnica, ki si bo lahko 
v novi vlogi na širši evropski 
ravni prizadevala  za pravice 

upokojencev in starejših ter za 
delovna mesta za mlade v novi 
solidarni Evropi.
Pred samim kongresom pa je 
v mesecu maju predvidenih še 
nekaj pomembnih srečanj, saj 
mora izvršni odbor Ferpe sprejeti 
dokončni tekst političnega 
dokumenta kongresa. Dokument 
bo namreč osrednja tema srečanj, 
na katerih bo beseda tekla tudi 
o dosedanjem delovanju, o 
vseh njegovih temnih in svetlih 
plateh, o prizadevanjih, ki bodo 
še potrebna za dosego oziroma za 
ponovno pridobitev socialnega 
zavarovanja in solidarnosti v 
Evropi; slednja bo namreč v 
prihodnje različna od tega, kar je 
danes, saj jo vse bolj zaznamujejo 
finančne tegobe in pogubno 
vsiljevanje varčevalnih ukrepov, 
kar vodi le v bitko med reveži, 
v diskriminacijo in hkrati vse 
bolj spodbuja evroskepticizem. 
Pomembno bo torej, zlasti 
v tej naši čezmejni deželi, 
da dokument (seveda, ko bo 
dokončno zasnovan) spoznamo 
in njegovo vsebino širimo dalje.

Luciano del Rosso

Ne varčujmo na 
koži upokojencev

Ezio Medeot 
(generalni tajnik Spi Cgil FJK)

Saj se ob povišani temperaturi navadno ne hudujemo nad 
termometrom: to bi bilo res nesmiselno. Termometer je namreč 
le opravil svojo funkcijo. Tako kot to počenjajo sodniki ustavnega 
sodišča, ki so se morali izreči o ustavnosti zakona – dekreta 201/2011, 
ki je za dobri dve leti, se pravi za leto 2012 in 2013 dejansko ukinil 
revalorizacijo zavoda Istat za več kot 5 milijonov pokojnin.
Kritično smo se glede te izbire seveda izrekli že takrat in naš protest 
je dejansko pripomogel k temu, da bi vlada pod vodstvom Maria 
Montija sprejela še bolj drastične ukrepe v okviru zloglasnega 
zakona Fornero, ki je s seboj prinesel le tegobe. Danes se naše 
mnenje seveda ni spremenilo. Od vlade zahtevamo, naj aplicira 
razsodbo sodišča in povrne, kar je bilo dejansko odvzetega. Zato 
si prizadevamo za čim prejšnje srečanje z ministrom Polettijem, saj 
si želimo takojšnje uravnovešenje vrednosti pokojnin in povrnitev 
dolgov. Srečanje pa naj bo tudi znak radikalne spremembe zakona 
Fornero, ki oškoduje vse upokojence, delavce in mladostnike.
Kdor zvrača krivdo na termometer, opravičujem se, na sodnike, 
naj si dobro prebere razsodbo ustavodajnega sodišča (znotraj 
časnika objavljamo dva ključna odlomka) in naj se vpraša, kdo je 
zgrešil: se pravi, kdor ni pred leti upošteval naših ugovorov in je 
vztrajal pri varčevanju na koži upokojencev, ali pa tisti, ki je danes 
predstavil račun, ki nosi posledice tiste izbire? Sodniki sodišča 
so morali odločiti na podlagi ustave in ne z računalnim strojem v 
rokah. Najti bi morali 20 milijard? Vlada naj račun izstavi davčnim 
utajevalcem, bogatašem in pa privilegirancem. Nikakor pa ne tistim, 
ki se preživljajo s pokojnino, ki je sad vseživljenjskega dela.

Vse je nared za kongres 
Ferpe v Budimpešti. 
Kandidatura Carle Cantone
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PrVi maj V Furlaniji julijsKi Krajini
Tako kot vsako leto se člani Spi 
Cgil polnoštevilni udeležujejo 
shodov, ki jih sindikati prirejajo 
ob prazniku 1. maja. Letos se je 
na ulicah v naši deželi zbralo 
okrog 10 tisoč udeležencev. 
Prvi maj je  minil v znamenju 
solidarnosti in sprejemanja 
priseljencev, pa tudi običajne 
teme dela; tako so si namreč 
zamislili generalni tajniki Cgil, 
Cisl in Uil, ki so praznik dela 
proslavili v sprejemnem centru 
v kraju Pozzallo na Siciliji.
Na fotografijah nekaj utrinkov 
s sprevodov in nagovorov v 
Trstu, Cervignanu, Pordenonu 
in Gradišču.

Očarljiva vila 
Polesini v Poreču 
bo 26.  junija 
gostila srečanje 
m e d  v s e m i 
p o b r a t e n i m i 
organizacijami 
S p i  C g i l  z a 
Furlanijo Julijsko krajino in Veneto ter istrskimi filialami Sindikata 
upokojencev Hrvaške. Beseda bo v glavnem tekla o kongresnem dokumentu 
Evropskega sindikata upokojencev in starejših – Ferpa v luči septembrskega 
kongresa v Budimpešti.
Srečanje bo hkrati enkratna priložnost za zbiranje idej in predlogov glede 
socialnih in sindikalnih tem, ki bodo na dnevnem redu na kongresu; 
slednjega se bodo udeležili tudi predstavniki organizacij, ki so se skozi 
leta spoznavale, med seboj sodelovale in skupaj rasle, pa čeprav v različnih 
državah: slednje predstavljajo namreč dober zgled uspešnega čezmejnega 
delovanja.

Srečanje Spi-Suh
konec junija v Poreču

V torek, 28. aprila, so člani Cgil in Spi na 
srečanju z dijaki licejev Galilei in Petrarca 
razdelili 380 žepnih izvodov naše ustave, 
da bi mlade poučili o njenih koreninah in 
perspektivah.
Mlado občinstvo sta nagovorila predsednik 
Inštituta Saranz Tristano Matta in docent 
ustavnega prava tržaške univerze Roberto 
Scarciglia: orisala sta težave, s katerimi 
se je v prvem povojnem obdobju soočala 
ustavodajna skupščina, ter obenem poudarila, 
da so novonastali dokument takrat priznale 

tako antifašistične kot demokratske sile; 
pri tem niso pozabili aktualnih in še vedno 
nerešenih problemov glede številnih 
poizkusov oz. zahtev po spremembi ustave.
Sindikat Cgil si je namreč zastavil kot 
cilj tudi ozaveščanje mladih glede ustave, 
glede vrednot solidarnosti, enakopravnosti 
in pravičnosti, ki jih tudi sam spodbuja. 
Pri sindikatu namreč menijo, da na tak 
način lahko ponovno spodbudijo mlade k 
sodelovanju pri gradnji demokracije, zlasti 
v današnji nelahki situaciji.

Projekt Prihodnost in sPomin

Mladi, prihodnost 
in ustava
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Prioriteta naj bo oskrba starejših in 
ne samostojnih oseb na domu. To 
je sporočilo, ki so ga predstavniki 
tajništev konfederalnih sindikatov in 
sindikatov upokojencev Cgil, Cisl in 
Uil ponovno izpostavili na srečanju 
z odbornico z zdravstvo in socialne 
politike Mario Sandro Telesca. 
Zastopniki sindikatov so za soočanje 
zaprosili, potem ko je deželni odbor 
sprejel sklep, ki je število mest v 
deželnih domovih za starejše občane 
povečalo z 7179 na 8001.
Ne gre za nova dovoljenja, pač 
pa za konvencije, ki so vezane na 
že obstoječa mesta in seveda na 
vse višjo starost gostov domov, 
kar  predpostavl ja  posledično 
tudi rast števila ne samostojnih 
oseb. Odbornica je zaskrbljenim 
predstavnikom sindikatov tako 
utemeljila porast števila mest po 
domovih. «Dejansko nas več kot teh 
822 novih akreditiranih mest skrbi 
možnost, da bi s konvencijami uredili 
dodatnih, novih 2000, ki jih taisti 
sklep predvideva. Tako znaten porast, 
ki lahko doseže celo 10 tisoč novih 
mest s konvencijami, pa je dejansko v 
nasprotju z večkrat izrečeno podporo 
oskrbe na domu», je pojasnila deželna 
tajnica Cgil Orietta Olivo.
Odbornica je sicer sogovornikom 
zagotovila, da bodo število mest 
s konvencijo okrepili šele potem, 
ko bodo reorganizirali sprejemne 
strukture. Reorganizacija domov 
za starejše občane, ki naj bi 
uravnovesila rezidenčne standarde 
na našem območju, pa bo nujno 

sad rednega soočanja s sindikati. 
Zagotovila odbornice pa niso pomirila 
sindikalnih zastopnikov. Cgil, Cisl 
in Uil opozarjajo namreč na potrebo 
po dejanski spremembi narave teh 
domov, ki bi predvidevala višjo 
izobrazbo uslužbencev-oskrbnikov, 
saj je danes na domovih za starejše 
občane zaposlenih 450 delavcev 
brez ustrezne izobrazbe in 2000 z 
minimalnimi pristojnostmi. 
Po drugi strani pa zahtevajo potrditev 
in okrepitev sklada za oskrbo na 
domu.
«Samo ukrepi, ki bodo sledili 
prihodnjim variantam k proračunu, 
in spoštovanje obljub o reorganizaciji 
domov, nam bodo dokazali, ali res 

obstaja politična volja po podpori 
oskrbe starejših oseb na domu, 
ali pa bo spet prevladal pritisk 
zasebnikov po okrepitvi števila mest 
s konvencijami», je dodala Olivova. 
Sindikat je zaskrbljen tudi zaradi 
obljube po zmanjšanju oskrbnin. 
«Ali namerava dežela prispevati 
tudi glede tega? Zanima nas, ali bo 
povišek števila akreditiranih mest 
zahteval dodatne stroške, se pravi 
ali bo znižanje oskrbnine manjše od 
predvidenega ali pa bo treba zmanjšati 
število koristnikov? Zato je druga 
faza, tista, ki predvideva akreditiranje, 
še bolj pomembna in sindikati hočejo 
biti vanjo polnopravno vključeni», je 
zaključila Olivova.

Domovi za starejše občane, 800 novih mest
sindikati: prekinimo povišanje oskrbnin

Olivo (Cgil FJK): «Prioriteta sta reorganizacija struktur in oskrba 
na domu. Nikakor ne smemo kloniti pritiskom zasebnikov».

superticket 
gre «v pokoj»
S 1. majem smo se poslovili od dodatnega plačevanja 
ticketa v vsoti 10 evrov. Dežela FJK je namreč uvedla 
nov sistem izračunavanja ticketa za predpisane izvide, 
specialistične preglede, diagnostične preiskave in 
rehabilitacijske terapije, ki je na državni ravni stopil 
v veljavo pred 4 leti. Odslej ne bo torej več treba 
plačevati dodatnih 10 evrov na vsak zdravniški 
recept, saj je dežela uvedla nov deželni cenik, ki 
spreminja breme ticketa; slednji je izračunan glede 
na posamezen pregled.
Med pomembnejšimi novostmi velja opozoriti na 
ukinitev plačevanja ticketa za vse državljane, katerih 
izračun količnika Isee ne presega 15 tisoč evrov. Kdor 
odgovarja tem kriterijem, mora vsakič pri okencu 
Zdravstvenega podjetja ob zdravniškem receptu 
predstaviti veljaven izračun Isee (izdan leta 2015). 
Oprostitev plačila bo veljavna vse do 31. decembra 
letos. Naj pri tem spomnimo, da dodatnega ticketa že 
danes ne plačujejo državljani, ki na podlagi starosti 
oziroma dohodka ne plačujejo niti glavnega ticketa: to 
so državljani mlajši od 6. leta in pa tisti starejši od 65. 
leta, katerih družinski dohodek ne presega 36.151,98 
evra letno, brezposelni in prejemniki najnižje 
pokojnine vključno z vzdrževanimi družinskimi 
člani, če družinski dohodek ne presega 8.263,31 
evra; raven slednjega se dvigne do 11.362,05 evra, 
ko gre prišteti vzdrževanega soproga, in še naraste za 
dodatnih 516,46 evra za vsakega vzdrževanega otroka, 
ter prejemniki pokojnine oz. socialnega dodatka in 
njihovi vzdrževani družinski člani.

Deželna reforma v veljavi 
od 1. maja. Olajšave za količnik 

Isee do 15 tisoč evrov

Sindikati upokojencev so najbrž med 
najbolj reprezentativnimi organizacijami 
v državi, saj je stopnja včlanjevanja vanje 
40 do 50-odstotna, se pravi, da je vanje 
vpisanih 8 milijonov državljanov. Podatki 
se nanašajo na vse sindikalne kratice - od 
konfederalnih Spi-Cgil, Fnp-Cisl in Uilp-
Uil do sindikatov, ki zastopajo samostojne 
delavce.
Podatke je na začetku leta objavil zavod 
Inps; zbral pa jih je na podlagi pooblastil, 
ki so jih predstavile posamezne sindikalne 
organizacije. V sindikat se včlanjuje največ 
upokojencev - nekdanjih kmetovalcev, 
pa tudi nekdanji odvisni delavci so dobro 

zastopani, okrog 50%. 
Zavod Inps je postregel tudi s podatki 
na deželni ravni: 41% upokojencev je 
včlanjenih v sindikat, kar je nekoliko 
pod državnim povprečjem. Sindikatu 
upokojencev pa daleč največ zaupajo 
v Markah in Emiliji Romagni, kjer je 
članstvo nad 60%. Najmanj članov pa 
beleži sindikat upokojencev iz Lacija, 
30%. 
Podatki hkrati kažejo, da je pristopanje 
k sindikatu vse nižje, v razmerju z rastjo 
pokojnin, kar pomeni, da iščejo pomoč 
in zaščito sindikata zlasti upokojenci z 
nižjimi dohodki.

PoDatki inPS o zaStoPanoSti. V FJk 41-oDStotno članStVo

sindikati upokojencev, 
8 milijonska vojska
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Kraški okraj tržaškega okrožja protagonist 
zgledne in pomembne pobude
V zadnjih letih so člani kraškega okraja organizirali 
več prireditev v spomin na številne pobude, ki si 
jih je v duhu mednarodne solidarnosti zamislila 
Elena Madrussani (na fotografiji), nepozabna 
duša Spi, ki se je prezgodaj poslovila. 
Daleč najbolj aktualna pa je prireditev, ki je 
zaživela pred nekaj tedni. Člani so si zamislili 
potovanje z avtobusom »po poteh solidarnosti«, 
ki jih je izvedel Spi Cgil in jih je vodila Elena 
Madrussani v prvih letih po vojni v nekdanji 
Jugoslaviji. 
Potovanje, ki obuja verske in rasne konflikte, 
spominja na more begunskih taborišč, na 
nacionalizem in ne-sprejemanje različnih. 
Ponovno obuja kruto preteklost in hkrati opozarja, 

da podobnih trenj je še vedno preveč na svetu. 
Potovanje, ob katerem se velja zamisliti, saj niso 
vrednote miru in solidarnosti samoumevne – 
moramo jih ščititi dan za dnem.
Pot bo udeležence vodila najprej v Prijedor v 
Republiki Srpski v Bosni, kjer bodo obiskali 
socialno središče posvečeno Eleni Madrussani in 
menzo – oba so zgradili s pomočjo Spi. Pričakala 
jih bo skupina žensk, ki so Eleno poznale in z 
njo sodelovale. Sledil bo obisk Sarajeva, «mesta 
mučenika», kjer se bodo srečali z državnim 
vodstvom sindikata upokojencev Bosne, in pa 
Mostarja, kjer sta bila Spi in Elena Madrussani 
najbolj dejavna in kjer so v bombnem napadu 
izgubili življenje novinarji Rai iz Trsta Marco 
Luchetta, Alessandro Ota in Dario D’Angelo.
 Luciano del Rosso

Potovanje po 
poteh solidarnosti

Pobuda Kraškega okraja v spomin 
na Eleno Madrussani

Potovanje iz Firenc v rusijo
Film ob prazniku 25. aprila

hUmin. Pobuda Spi in krožka Auser v kinodvorani Cinema Sociale

Protagonist na platnu je moški iz Firenc (letnik 1922), 
ki je pri 19 letih odpotoval v Rusijo. Domov se je 
dve leti pozneje, skorajda neverjetno, vrnil peš. Ob 
njem nastopa v filmu hčerka, ki se je odločila, da bo 
zgodbo o njegovem povratku in pravzaprav o tistem 
obdobju prelila v dokumentarni film z naslovom »In 
guerra senza uccidere«.
Zgodba Piera Grassija je nedvomno surova, hkrati 
pa ganljiva in v sebi nosi veliko sporočil. Ravno to 
je spodbudilo njegovo hčerko Ornello, da je posnela 
film, ki ga je Spi Cgil iz Humina v sodelovanju s 
krožkom Auser in kinoteko za Furlanijo predvajal 
prvič na deželnih platnih v kinodvorani Cinema 
Sociale. Pobuda je povsem uspela in v dvorani so ob 
režiserki (in hčerki protagonista) Ornelli Grassi sedeli 
predstavniki in člani Spi in Auser, gostje dnevnega 
centra , višješolci – iz Znanstvenega liceja Magrini, 
Tehniškega zavoda Marchetti, Isis D’Aronco, 
Tehniškega zavoda Fermo Solari iz Tolmeča, ter 
občinski odbornik Fabio Collini. Nedvomno je šlo za 
neobičajno praznovanje 70. obletnice osvoboditve, 
ki si jo je zamislil Sandro Fabiani, nekdanji tajnik 
Spi, ki je lani umrl; v sklopu pobude, ki je zaživela 
na predvečer 25. aprila, so se ga namreč večkrat 
spomnili.
Spodbudno je tudi dejstvo, da se je tako filmske 
projekcije kot debate, ki je sledila, udeležilo veliko 
število šolske mladine. Mladih torej, ravno tako kot 
je bil mlad protagonist dokumentarca Giorgio Grassi, 
ki se je živ in zdrav vrnil iz Rusije, ne da bi tam ubil 
nikogar. Mladi, kakor so bili Giorgiovi sovrstniki, 
ki niso hoteli k vojakom in so jih ustrelili 23. marca 
1944 pred stadionom v Firencah, samo da bi z njihovo 
usmrtitvijo pogasnili željo po svobodi, ki je vodila 

partizansko gibanje. V dokumentarnem filmu, kjer se 
Giorgiova pripoved prepleta z arhivskimi posnetki, 
lahko izvemo tudi za to tragično stran zgodovine, ki 
je v spominu Firenčanov znana pod imenom umor 
pri Campo di Marte.
Med najbolj občutenimi trenutki v filmu je tudi tisti, 
ko Giorgio pripoveduje, kako se je usmilil ruskega 
vojaka in kako ni, kljub hudi lakoti, z orožjem 
izsilil kruha kmečki družini v ruski izbi. »Moj oče 
je zbežal pred sovraštvom in nasiljem, nikakor pa ne 
pred spomini.« V te besede je Ornella Grassi strnila 
najgloblji pomen filma, ki  zna ganiti gledalca, v 
njem spodbuditi spomine in mu ponuditi globlji 
pomen obletnice osvoboditve, ki ni le praznični dan 
na koledarju.

 

                                      

Ma io credo che dalla stessa immensità della tragedia in cui l’umanità si dibatte, e in cui si fonde e scompare 
ogni tragedia individuale, gli uomini sappiano trarre nella pace un mondo migliore, in cui non sarà scomparso 
il dolore e la lotta, che allora sarebbe scomparsa la vita, ma in cui gli uomini impareranno a lottare più da 
uomini e meno da belve”                                                                                                    (Emilio Sereni)

RUSSIA 1942-43Un fi lm di Ornella Grassi
Racconto di Giorgio Grassi con fi lm e immagini di repertorio“ una produzione

Alto Friuli

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

proiezione organizzata da
con il patrocinio del Comune 

di Gemona del Friuli

in collaborazione con

Gemona, Cinema Sociale - 24 aprile 2015,  ore 9.30


