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piše Roberto Treu 
(generalni sekretar Spi Cgil FJK)

Pokojnine in davki, 
Potrebna je sPrememba

Vlada in Dežela, odločilno soočenje

Finančni zakon (za enkrat) 
ponuja malo odgovorov 

na zahteve upokojencev in delavcev 
(na 2. strani)

Virusi in zdravstvo, klic na 
pomoč zaradi čakalnih vrst
Necepljeni ne popuščajo. Cepljenje 
poteka počasi in pandemija znova 
straši. Posledice se kažejo 
v čakalnih dobah    (na 3. strani)

Faza, v katero vstopamo po 
zaslugi izjemne razpoložljivosti 
sredstev, je odločilna za izgra-
dnjo boljše prihodnosti, bolj 
trajnostne za okolje in hkrati 
pravičnejše, saj zmanjšuje soci-
alne razlike in pozornost usmerja 
v delo in ljudi. 
Zato je razprava z vlado o tem, 
kako nameniti milijarde Nacio-
nalnega načrta za okrevanje in 
odpornost (PNRR) gospodar-
skemu razvoju, krepitvi lokal-
nega zdravstva, šolam, okoljski 
politiki ter fizičnim in digitalnim 
infrastrukturam tačas izjemnega 
pomena.
Trajnost in pravičnost, torej. In 
ravno slednja je rdeča nit, ki veže 
enotne zahteve sindikata glede 
davkov in pokojnin, katerih cilj je 
graditi boljšo prihodnost mladih, 
z manj prekarnimi in bolje plača-
nimi zaposlitvami in dostojnimi 
pokojninami. Občutljiv politični 
okvir in vloga Draghija nikakor 

ne moreta pogojevati rezultatov, 
ki jih odločno želimo doseči, in so 
v središču naše pravične mobili-
zacije. Pomislite le na pokojnine, 
ki ostajajo nespremenjene že več 
kot deset let: dobro bo, če doseže-
mo nekdanjo uskladitev, se je pa 
najprej treba resno lotiti dodatne 
občinske dohodnine Irpef in to ne 
le pri davčnih osnovah, ampak 
tudi pri povečanju odbitkov za 
pokojnine in plače.
Zato bomo še naprej prirejali 
skupščine, delili letake, sklice-
vali shode in demonstracije. Če 
odgovorov, ki jih želimo, ne bomo 
dobili, se bodo morala naša 
prizadevanja nujno okrepiti, v 
skladu s predpisi proti covidu 
seveda – ob pandemiji, ki zlasti 
v naši deželi beleži najslabše 
podatke v Italiji. Tako je bilo 
tudi lansko pomlad, ko nas je val 
prizadel in bili smo prvi po številu 
umrlih in okužb, a zdi se, da se 
dežela od tega ničesar ni naučila: 

povsem nepripravljena je na vo-
denje sledenja (sploh ne deluje), 
oslabela je zdravnike enote Usca 
in resno zaostaja pri organizaciji 
cepljenja, če se omejimo le na 
najbolj vidne vidike. Vendar tudi 
ukrepi za omejitev čakalnih dob 
so se izkazali za neučinkovite, 
saj smo med deželami znova med 
zadnjimi glede na zagotavljanje 
terapij, tudi onkoloških, kar do-
kazuje, da se je ideološka izbira 
favoriziranja zasebnega namesto 
krepitve javnega zdravja izkaza-
la za napačno!
Tudi izjemna sredstva Nacio-
nalnega načrta za okrevanje 
in odpornost za razvoj lokalne 
zdravstvene oskrbe, pomoči na 
domu in krajevnih strukturah so 
prerazporejena na nesprejemljiv 
način, po smernicah, ki jih je 
določila majhna skupina politi-
kov in tehnikov, ki ne dopuščajo 
možnosti sodelovanja vseh dru-
gih subjektov: strokovnih in sta-

novskih organizacij, na primer, 
operaterjev, združenj, lokalnih 
oblasti, političnih sil, civilnih 
gibanj. Se pravi v nasprotju s 
tem, kar bi bilo treba storiti: 
»epohalna« reforma zdravstva 
bi morala staviti na razum, 
strokovnost in občutljivost, da 
bi resnično ustvarila socialne 
in zdravstvene storitve po meri 
državljanov, začenši pri tistih 
najšibkejših in najbolj ranljivih. 
Še bolj neverjetne pa so obljube, 
da bodo izboljšali storitve, ne 
da bi slednjim sploh zagotovili 
ustreznega osebja za delovanje – 
medicinske sestre in zdravstvene 
delavce, zdravnike, tehnike ali 
pomočnike. Kadrov je že danes 
hudo premalo.
Razdalja med nakazanimi cilji 
na državni ravni in birokratskimi 
ukrepi, ki jih izvaja dežela, je oči-
tna, morda celo neskladna (glej 
primer duševnega zdravja). Tudi 
v zadnjih mesecih predstavljene 

zakone o osamljenosti, ranlji-
vosti, oskrbnikih, domovih za 
starejše, je treba temeljito pregle-
dati v luči nove, osrednje vloge 
teritorialne službe in oskrbe na 
domu. Če na državni ravni potre-
bujemo pravo soočanje z vlado, 
je ravno tako potreben dialog z 
deželo, ki ima ob sredstvih Na-
cionalnega načrta za okrevanje 
in odpornost  in novih finančnih 
sporazumih z državo za več kot 
400 milijonov več sredstev na leto 
za zdravstvo in oskrbo, za delo, 
družine, šolo, infrastrukture in 
za varnost na ozemlju. Zato si 
prizadevamo za omizja, na kate-
rih bi preučili, katere so potrebe 
in katera sredstva so na voljo. 
Začenši s tistimi za inovacije in 
izboljšanje socialnega varstva 
in pomoči. Spi Cgil si prizadeva 
za doseganje teh rezultatov – za 
upokojenke in upokojence, pa 
tudi za vse državljane.
Vesel božič in srečno 2022 vsem.
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Pokojnine, davki, deLo
Zahteve sindikatov

Platforma – točka za točko: od uskladitve 
socialnih dodatkov do boja proti prekarnemu 

delu. Več zaščite za ženske in mlade

Med temami, ki jih ponuja platforma, je 
tudi potreba po resnični ločitvi izdatkov 
za socialno varnost od tistih za oskrbo. 
Zlasti v tem obdobju, za katerega je zna-
čilno izjemno število ukrepov in pomoči, 
ki jih upravlja zavod INPS, je bistveno 
namreč razlikovati med dvema glavnima 
strujama porabe, da bi lahko spremljali 
njihov napredek, kritičnosti in uravno-

vešenja raču-
nov. V tem 
kontekstu je 
treba sprejeti 
tudi državni 
zakon o ne-
samozadostnosti, s katerim bi zagotovili 
osnovno raven storitev na celotnem dr-
žavnem ozemlju.

Finančni manever za leto 2022 ne ustreza 
pokojninam, davkom in boju proti prekar-
nemu delu. Daleč od tega, kar je bilo napo-
vedano kot manever ponovnega zagona, tudi 
po zaslugi pomoči Nacionalnega načrta za 
okrevanje in odpornost ter z njim poveza-
nih sredstev. Zato so se sindikati mobilizira-
li in znova stopili na ulice, tudi v Furlaniji - 
Julijski krajini (v Palmanovi je deželni shod 
potekal 27. novembra), da bi podprli in v 

obravnavo znova ponudili zahteve, ki so v 
središču platforme o socialni varnosti, davkih 
in delu, ki so jo predstavili poleti. Zahteve, 
ki jih je vlada v veliki meri prezrla, a so pod 
pritiskom mobilizacij Cgil, Cisl in Uil le pri-
spevale k razpravi o davkih in pokojninah. 
Pogovori so v teku in šele končna različica 
zakona nam bo ponudila prvo oceno o so-
očenju. Na tej strani povzemamo medtem 
zahteve, ki jih je predstavil sindikat.

UPokojitev in 
IZRAČUN POKOJNINE

Kar zadeva današnje upokojence, ne 
ponuja manever odgovora glede vpra-
šanja uskladitve pokojnin. S 1. januar-
jem 2022 naj bi se vrnili na ugodnejši 
sistem uskladitve, ki je veljal do leta 
2011 in je predvideval prilagoditev po 
višinskih pasovih za vse pokojnine. 
Vlada pa ovinkari in namera o usklaje-
vanju dodatkov še ni »črno na belem«: 
seveda gre za pomembno vprašanje, 
saj je treba upoštevati naraščajočo in-

fl acijo in le pravičen usklajevalni me-
hanizem bi lahko zagotovil kupno moč 
upokojencev.

Napovedano slovo ob t.i. kvote 100 mora 
po oceni sindikatov zaznamovati začetek 
strukturne reforme pokojninskega siste-
ma, ki bo zmanjšala omejitve uvedene 
z reformo Fornerove, daleč najstrožje v 
Evropi. Cgil, Cisl in Uil zahtevajo:
- fl eksibilnost pri upokojitvi, se pravi 
pravico do upokojitve ob dopolnjenem 
62. letu starosti ali po 41 letih plačanih 
prispevkov;
- več pokojninske zaščite (glede na dobo 
plačanih prispevkov in pravice do upoko-
jitve) za materinstvo, za oskrbo, za katero 
navadno skrbijo ženske, in za osebe, ki 
pomagajo invalidnim družinskim članom;
- okrepitev pokojninskega zavarovanja 
za te, ki opravljajo težka in zdravju ško-
dljiva dela;
- zajamčeno pokojnino za mlade, ki bi 
upoštevala nova merila za plačilo in iz-
račun prispevkov;
- spremembo sistema za izračun pokoj-
nin (in ukinitve prilagajanja indeksov iz 
leta 2019 glede na pričakovano življenj-
sko dobo);
- okrepitev dodatne socialne varnosti.
Glede starosti za upokojitev, naj spomni-
mo, da velja danes meja 67 let za starostno 
pokojnino, za predčasno upokojitev pa 41 
let in 10 mesecev plačanih prispevkov za 
ženske oziroma 42 let in 10 mesecev za 
moške. Upokojiti se je mogoče tudi ne-

koliko prej, 
pri 64. letih, 
če se pokoj-
nino obra-
čunava le 
po prispev-
nem nači-
nu, če je torej za tem vsaj 20 let delov-
ne dobe in če znaša pokojnina vsaj 1289 
evrov (2,8 krat vsoto socialnega dodat-
ka). Ženske se lahko upokojijo pri 58. le-
tih, če so vsaj 35 let plačevale prispevke 
in se odločijo za izračun prispevka brez 
dodatka. Zamik med tem, kar je danes 
realnost, in zahtevami sindikatov ostaja 
velik, glede na to, da sta edini spremem-
bi, ki ju predvideva vlada, t.i. kvota 102 
za predčasno upokojitev (64 let starosti 
in 38 let plačanih prispevkov) in dostop 
do novih delovnih mest kot delavec na 
socialnem varstvu Ape, ki določenim – 
omejenim kategorijam delavcev zagota-
vlja pravico do upokojitve z najmanj 35 
leti plačanih prispevkov in pokojnino, ki 
ne presega 1500 evrov. Glede t.i. »opcije 
za ženske« je predviden le dodaten po-
daljšek. Nobenega namiga o prihodnjih 
pokojninah. Teh, ki bodo zaradi prekar-
nega dela, poznega dostopa do zaposlitve 
in plačevanja prispevkov za 60 odstotkov 
današnjih mladih delavcev daleč pod mi-
nimalnimi, kar pomeni revnimi.

davki
Vlada je predstavila osnutek 
reforme davčnih stopenj in 
odbitkov, ki bo na prvi pogled 
privedla do skromnih prihran-
kov za vse, ki prejemajo srednje
-nizke dohodke, in nekoliko 
večjih za tiste, katerih dohodki 
so srednje-visoki. Ta začetek 
reforme, ki je še vedno nejasen 
zlasti pri podrobnostih, je še 
zelo daleč od zahtev sindikata 
in potreb države.
Države, v kateri 94,8 odstotka 
prihodka dodatne dohodnine Irpef prihaja 
s strani delavcev oziroma upokojencev 
in kjer 10 odstotkov družin drži v rokah 
53 odstotkov premoženja. Prvi korak, 
ki bi ga bilo treba opraviti, je pospešiti 
ukrepe za boj proti davčnim utajam, ki 
vsako leto prikrajšajo državne blagajne 
za 107 milijard evrov in tako oškodujejo 
zdravstvo, javno šolstvo, oskrbo, socialno 

varnost, promet in infrastrukture.
Zahteve:
- več odbitkov tudi za upokojence in na 
dohodke zaposlenih;
- preprečevanje davčnih utaj in okrepitev 
progresivnosti davčnega sistema z zaščito 
upokojencev in zaposlenih;
- pregled sistema odbitkov, ki bi ga bilo 
treba uskladiti z novim univerzalnim 
dodatkom za otroke.

UskLaditev

Uporabo znatnih sredstev, na katera lah-
ko računa Nacionalni načrt za okrevanje 
in odpornost (Pnrr), morata spremlja-
ti izreden načrt za zaposlovanje mladih 
in podpora stabilizaciji delovnih mest, 
kar bi preprečilo širjenje prekarnosti. 
Potrebne so naložbe v okoljsko trajnost, 
v energetsko prekvalifi kacijo, v strateš-
ko infrastrukturo, v varnost javnih in za-
sebnih zgradb, začenši s šolami, bolniš-

nicami in ljud-
skimi stanova-
nji. Potrebno je 
zaposlovanje v 
javnem zdrav-
stvu in javnem 
šolstvu, kar je 
bistveno za zmago v boju proti pandemiji 
in za postavitev temeljev za prihodnost 
rasti in razvoja.

Zdravstvo in oskrba

deLo in GosPodarski raZvoj
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Cepljenje: FJK še zamuja
Več kot 150 tisoč oseb še ni cepljenih. Poziv Spi: »Zaščitimo sebe in najšibkejše«

Več kot 150 tisoč prebivalcev Fur-
lanije - Julijske krajine se še ni ce-
pilo. Podatek, ki je posodobljen 
na 30. november (izračunan je bil 
tako, da se številu prvih odmer-
kov prišteje število ljudi, ki so bili 
cepljeni potem ko so ozdraveli po 
okužbi), ponuja pregled nad tem, 
kako še vztraja odpor t.i. no vax, 
kljub uvedbi covidnega potrdila 
(sedaj okrepljenega covidnega oz. 
le PC potrdila) in kljub težkim po-
sledicam četrtega vala v naši deželi, 
ki se je kot prva znova obarvala v 
rumeno in posledično tvega nove 
omejitve.
ZAMUJAMO. Izkazalo se je, da 
vlada največji odpor do cepljenja 
med osebami, ki so stare med 40 in 
60 let, zlasti med štiridesetletniki, 
kjer je odstotek vbrizganih prvih 
odmerkov cepiva v primerjavi s 
številom prebivalstva še vedno ze-
lo daleč od 80 odstotkov.
Zamuda, ki bo še naprej zelo moč-
no vplivala na podatke, tako kot 
vpliva na našo deželo resnost raz-
mer v sosednjih državah, še pose-
bej v Sloveniji. Slednja prav tako 
plačuje škodo velikega števila ne-
cepljenih, tako kot sicer vse države 
nekdanje Jugoslavije in vzhodne 
Evrope nasploh.
FJK IN ITALIJA. Če podatke 
Dežele Furlanije - Julijske kraji-
ne primerjamo z državnimi, lahko 
ugotovimo, da samo osemdesetle-
tniki in dvajsetletniki ohranjajo do-
ber trend, saj je število cepljenih v 
teh kategorijah višje od povprečja 
drugih dežel.
Povsem drugačni pa so podatki za 

starostno skupino med 40 in 70 leti, 
ki je manj virtuozna in upočasnjuje 
tudi cepljenje mladoletnikov (med 
12. in 19. letom), saj nanje vpliva-
jo izbire staršev.
Sicer se nismo le zaradi tega in za-
radi razmer pri sosedah uveljavili 
kot državni epicenter četrtega va-
la, ti podatki pa morajo deželo ka-
korkoli opozoriti, da naredi več od 
tega, kar je doslej storila za spod-
bujanje cepljenja in za »izboljša-
nje učinkovitosti stroja«, ki je pri 
tretjih odmerkih nekoliko upočas-
njen, in za okrepitev kampanje za 
prepričevanje še neodločenih, če 
že ne proticepilcev.

zdravstvu je sprožil močan poziv 
k cepljenju. Deželna sekretarja sin-
dikata upokojencev Roberto Treu 
in javnega sektorja Orietta Olivo 
sta zapisala: »Cgil je na strani zna-
nosti in torej cepiva kot temeljne-
ga orodja družbene in zdravstvene 
odgovornosti. Vsak lahko opravi 
svojo vlogo pri zaščiti ranljivej-
ših skupin ljudi in starejših v naši 
deželi: ti so šibkejši, ki jih narav-
no tarejo tudi druge bolezni in ne 
smemo dovoliti, da bi jih prizadel 
še virus. Vsak lahko naredi nekaj, 
da bi zaščitil naš deželni zdravstve-
ni sistem, ki ga je spet preplavil 
četrti val.«
TRETJI ODMEREK. Poziv k cep-
ljenju je namenjen zlasti starejšim, 
šibkim in tistim, ki še niso rezervi-
rali tretjega odmerka, ki je nujen za 
ponovno okrepitev obrambe pred 
virusu. »Jasno je, da če nam je v 
primerjavi z lansko pomladjo us-
pelo obvladati število smrtnih pri-
merov in hudo bolnih pacientov, je 
zaslugo treba pripisati tem, ki so se 
cepili,« pojasnjujeta Treu in Olivo. 
Od tod torej tudi obsodba tistih, ki 
so s trmastim zavračanjem ceplje-
nja in z demonstriranjem proti ce-
pivom, med drugim brez mask in 
brez kakršnekoli skrbi zaradi ne-
varnosti zbiranja, prispevali k širje-
nju okužb. Hkrati pa tudi zaskrblje-
nost zaradi počasnejše rezervacije 
tretjega odmerka v primerjavi z 
nacionalnim trendom: potrebno je 
pospešiti korak, če želimo zaščiti-
ti najbolj šibke in se vrniti v neko 
normalnost, ki smo jo začeli uživati 
le   nekaj mesecev nazaj.

Klic na pomoč 
zaradi čaKalnih list

Učinek v bolnišnicah 
je zaskrbljujoč saj mora 

na tisoče pacientov
preložiti zdravljenje

OGROŽENO ZDRAVSTVO. 
Poleg neposrednih učinkov virusa, 
ki se pojavlja tudi v domovih za sta-
rejše, pa čeprav brez tragičnih pos-
ledic iz prvih valov, velja opozoriti 
na tiste, ki jih doživlja zdravstveni 
sistem. Raste namreč število oku-
ženih zdravnikov in medicinskih 

sester oz. zdravstvenih tehnikov, 
narašča pritisk na covid oddelkih 
in na intenzivni negi. In posledič-
no se množijo neučinkovitosti in 
zamude pri vodenju običajnih de-
javnosti – pri pregledih, izvidih 
in diagnozah ali preloženih kirur-
ških posegih. Na tisoče ljudi vseh 
starosti, predvsem pa starejših, je 
prisiljeno preložiti zdravljenje, pa 
čeprav tvegajo, da se njihovo zdra-
vstveno stanje poslabša.
POZIV. Proticepilcem se je uprl 
Spi Cgil Furlanije - Julijske krajine, 
ki je brez oklevanja zavzel trdno 
stališče: skupaj s sindikatom Cgil 
zaposlenih v javnem sektorju in 

Tudi v Furlaniji - Julijski krajini 
je aktiven ukrep, financiran z 
državnimi sredstvi (1,6 milijo-
na za leto 2022), ki omogoča 
ekonomsko priznanje vsem t.i. 
družinskim oskrbovalcem ali 
negovalcem, ki nudijo oskrbo 
in pomoč nepokretnim osebam. 
Dežela ga je uvedla 19. julija. 
Prispevke, ki jih upravljajo 
socialne službe občin ali social-
nih območij, dodelijo glede na 
posamezen projekt skrbnikom, 
pri čemer imajo prednost tisti, 
ki pomagajo nesamozadostnim 
osebam, ki še niso upravičeni 

do prejemanja pomoči s skladov 
Fap, Fondo gravissimi ali Fondo 
Sla. Za dostop do nepovratnih 
sredstev je predviden prag ISEE v 
višini 30 tisoč evrov, ki se nanaša 
na družino oskrbovalca.
PRISPEVEK. Gre za mesečni 
prispevek v višini 300 evrov 
za obdobje največ 12 mesecev 
– brez obveznosti poročanja o 
porabi slednjih – za financiranje 
personaliziranih projektov, ki jih 
predstavijo tisti, ki »pomagajo in 
skrbijo za zakonca, oz. za osebo 
istega spola ali de facto zunajza-
konskega partnerja, družinskega 

člana ali sorodstveno povezane 
osebe do drugega kolena (ali celo 
tretjega kolena v nekaterih pri-
merih opredeljenih in omejenih 
z zakonom), ki je priznan kot 
invalid in potrebuje celovito in 
neprekinjeno pomoč v skladu z 
zakonom 104/1992 ali je imetnik 
spremljevalnega dodatka (zakon 
18/1980).«
POSTOPEK. Zainteresirani se 
lahko obrnejo na socialno službo 
občin ali do pristojnega social-
nega in zdravstvenega okraja. 
Potrebe oskrbovanca oceni po-
sebna ekipa, ki poskrbi za projekt 

personalizirane pomoči, v okviru 
katerega se prepozna in opredeli 
vloga skrbnika.
PRIORITETA. V skladu z 
ministrskim odlokom o dostopu 
do sredstev in z deželno uredbo 
imajo prednost oskrbovalci, ki 
pomagajo:
a) osebam z zelo resno obliko 
invalidnosti;
b) osebam, ki niso imele dostopa 
do ustreznih rezidenčnih struktur 
ali domov zaradi določb v zvezi 
s trenutnim izrednim epidemi-
ološkim zdravstvenim stanjem;
c) osebam, ki so vključene v 

programe za združitev z družino.
V vsakem primeru imajo pred-
nost tisti, ki pomagajo ljudem, ki 
ne prejemajo drugih prispevkov 
za podporo oskrbe na domu (Fap, 
Fondo gravissimi in Fondo Sla).
Vloge, ki so jih vložili ljudje, 
ki ne pomagajo osebam v pred-
nostnih kategorijah a, b in c, če 
sredstva seveda dovoljujejo, so 
bile sprejete šele od 1. novembra 
2021. 
Delno so bile sprejete tudi vloge, 
ki se nanašajo na paciente, ki 
že prejemajo druga regionalna 
sredstva za pomoč na domu.

Tristo evrov na mesec 
za družinske oskrbovalce
Uvedba ukrepa, ki ga financirajo državna sredstva, za tiste, ki negujejo nepokretno osebo 
po zakonu 104 ali s prejemanjem dodatka. Prag količnika Isee dosega 30 tisoč evrov
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Predstavniki dvestotih držav so se 
zbrali, da bi prekinili rast emisij 
ogljikovega dioksida, zloglasne-
ga CO2, globalnega segrevanja, 
plimovanja morja – strahov, ki 
že grozijo prihodnosti planeta in 
ponujajo dramatične scenarije, če 
že ne apokaliptične, za bodoči 
svet. Šestindvajseta podnebna 
konferenca, ki je potekala v prvi 
polovici novembra v Glasgowu, 
na kratko Cop (conference of 
parts) 26, je vzbudila veliko 
pričakovanje, z željo, ki je daleč 
razširjena po vsem planetu, da bi 
naraščajoče ozaveščanje glede 
glavnih okoljskih vprašanj »oku-
žilo« celo svetovne velikane. Da 
bi jim omogočila, da s pogledom 
sežejo onstran sedanjega vrtička 
in uberejo trajnostne poti.
Potem ko je dolgo kazalo, da se 
bo konferenca zaključila brez do-
sežkov, so se udeleženci zavedali, 
da je treba ob dostojanstvu rešiti 
celo planet, tako da so le prispeli 
do dokončnega dogovora o »de-
karbonizaciji«, torej do obveze 
postopnega zmanjševanja deleža 
energije, proizvedene s sežiga-
njem fosilnih goriv,   se pravi nafte, 
premoga in zemeljskega plina. 
Cilj, ki po eni strani zahteva večjo 
rabo obnovljivih virov energije 
(sončne, hidroelektrične, vetrne 
...), po drugi strani pa vodi v boj 
proti potrati, v preoblikovanje 
naših industrijskih sistemov, v 
večjo okoljsko ozaveščenost v 
proizvodnji, življenjskem slogu 
in porabi.
Če je bilo zaprtje konference brez 
dogovora dejansko prepovedano, 
tudi zaradi množičnega global-
nega podnebnega protestnega 

gibanja, ki se je ustvarilo za likom 
Grete Thunberg, so posredova-
nja razvodenila končni rezultat. 
Fronta tistih, ki nasprotujejo 
omejitvam okoljske narave, na 
čelu katerih sta Kitajska in Indija, 
je prisilila v šibkejši sporazum. 
Če je prvotni osnutek predvideval 
postopno odpravo subvencij za 
uporabo fosilnih goriv,   opustitev 
elektrarn na premog in obvezo do 
postopnega odpravljanja izpustov 
oziroma doseganja ravnovesja 
med proizvedenim in »ujetim« 
CO2, končno besedilo omejuje 
odpravo subvencij za neučinko-
vite (kaj to sploh pomeni?), rešuje 
manj onesnažujoče elektrarne na 
premog (tiste, ki pridobivajo del 

CO2, ki se sprošča v ozračje) in 
govori o postopnem zmanjševa-
nju emisij (ne ukinjanju).
Ali je gora rodila miško? Po 
mnenju poznavalcev pa rezultat 
ni tako slab. Če bodo zaveze, 
sprejete v Glasgowu, spoštovane, 
bo po mnenju Mednarodne agen-
cije za energijo mogoče omejiti 
dvig svetovnih temperatur na 1,8 
stopinje: nekoliko manj od dveh 
stopinj, ki sta bili minimalni cilj 
pariških sporazumov (2015), ne-
koliko več od želenega cilja (1,5 
stopinje). Prav tako postavljajo 
cilj 45-odstotnega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi z letom 2010 do leta 
2030. Toda kozarec je v zadnjem 

času napol prazen, saj se bo v 
resnici količina porabljene nafte, 
premoga in plina povečevala, 
čeprav počasneje.
Ura globalnega segrevanja se 
upočasnjuje, vendar ne obljublja, 
da se bo ustavila. Ali sta za to 
krivi samo Kitajska in Indija? 
Ne – Zahod ima svoje odgovor-
nosti. Zaradi življenjskega sloga, 
zaradi politik delokalizacije, ki 
so se izvajale v tekmi za zmanj-
ševanje stroškov in plač, zaradi 
neuresničenih obljub, da bi s 
finančno pomočjo podprl politike 
industrijske preobrazbe držav 
z nizkimi dohodki. Zato držita 
Kitajska in Indija nož na strani 
ročaja. Ob podpori kajpak naftnih 

sil, velikih izvoznikov plina in 
premoga, vseh tistih proizvodnih 
sektorjev in tistih držav, ki jim 
grozi ponovna sprememba in 
navijajo za ohranitev statusa quo. 
Pa čeprav za ceno nadaljnjega 
segrevanja planeta in obsojanja 
njegovih obalnih območij na 
preplavljanje v nekaj desetletjih. 
Tudi če bi dosegli omenjeni cilj 
45-odstotnega zmanjšanja seda-
njih ravni izpustov toplogrednih 
plinov do leta 2030, kar nikakor ni 
samoumevno, bi to še vedno bila 
vsekakor 14-odstotna rast glede 
na emisije iz leta 2010. Ni zmaga 
torej, a poraz meril: skušajmo do-
seči vsaj tisti minimalni rezultat, 
da ne bi stanja še zaostrili.

Bodoči svet 
in nekrit račun

Prihodnost planeta po podnebni konferenci v Glasgowu
Majhni koraki, a resnična trajnost je še oddaljena

Spid uporablja skoraj 30 milijonov ljudi 
Aktivirate ga lahko s pomočjo Spi

Digitalna identiteta je vse bolj razširjena, vendar spletne storitve ne nudijo odgovorov 
vsakomur. V FJK si jo je v naših poslovalnicah uredilo tisoč uporabnikov

Digitalizacija je nedvomno eno najpo-
membnejših orodij za zmanjšanje birokra-
cije in dostopnost storitev javne uprave. 
Široka uporaba javnega sistema digitalne 
identitete – Spid, je v tej smeri nedvom-
no dobra novica. In pozitivno je, da je to 
pomembno storitev, ključno za dostop do 
številnih storitev in postopkov zavoda Inps, 
davčne uprave, zdravstvenega sistema, 
že aktiviralo vsaj 26 milijonov Italijanov, 
številke pa naraščajo in dosegajo skoraj 
milijon novih aktivacij na mesec.
UPOKOJENCI CGIL, URAD SPID. Vsi 
državljani, zlasti starejši, pa niso sposobni 
slediti tehnologijam: zato so pomembne 
tradicionalne storitve, ki jih javne uprave 
še dalje zmanjšujejo z nesprejemljivo 
politiko krčenj, hkrati pa je pomembna 
tudi podpora in svetovanje tistim, ki se 
lahko z manjšim  trudom in malo pomoči 

naučijo uporabljati digitalne kanale. Zato 
je sindikat upokojencev Cgil letos uvedel 
storitev Spid, in v svojih uradih zagotavlja 
svetovanje in pomoč pri aktiviranju sistema 
digitalne identitete, od splošnih informacij 
o funkcijah Spid do dejanskega aktiviranja 
storitve na napravah uporabnikov, z izbiro 
upravljavca in namestitvijo aplikacije. V 
naših poslovalnicah je letos storitev aktivi-
ralo že več kot tisoč uporabnikov, pri čemer 
narašča tudi povpraševanje po podporni in 
svetovalni dejavnosti, vzporedno z rastjo 
uporabe Spid. Tisti, ki tega še niso storili, 
lahko pokličejo naše pokrajinske urade 
(Videm – 0432 548204, Pordenon – 0434 
545252, Tržič – 0481 416416, Trst – 040 
3788224) ali urade teritorialne službe na 
naši spletni strani (glej seznam na spletni 
strani spi.cgilfvg.it), da najdete najbližjega 
in se dogovorite za sestanek.

Storitev Spid je brezplačna za vse 
člane. Za aktiviranje digitalne identitete 
potrebujete:
- osebni elektronski naslov
- telefonsko številko vašega pametnega 
telefona ali družinskega člana
- veljaven osebni dokument (osebna 
izkaznica, potni list ali vozniško 
dovoljenje)
- zdravstveno izkaznico z davčno številko
Ko je Spid aktiviran, omogoča slednji 
polnoletnim državljanom hiter dostop 
(s telefona, računalnika ali tablice) 
do spletnih storitev javne uprave 
(zdravstvene rezervacije, storitve Inps in 
Inail, samoizjave, bonusi, vračilo denarja) 
in sodelujočih privatnikov.

Kot vsak digitalni dostopni “ključ”, je 
SPID sestavljen iz para strogo osebnih 
osnovnih poverilnic (uporabniško ime 
in geslo) ter dodatne dostopne kode, 
ki je lahko začasno geslo (Otp), ki je 
na voljo na mobilnem telefonu, ali 
digitalna identifikacija (QR koda). 
Storitev zagotavlja italijanska digitalna 
agencija Agid preko devetih operaterjev 
(Poste, Namirial, Aruba, Sielte, Lepida, 
Intesa, Infocert, SpidItalia, Tim): načini 
aktiviranja ali delovanja se razlikujejo 
od operaterja do operaterja. V primeru 
italijanske pošte, ki je eden izmed najbolj 
razširjenih operaterjev, je za aktivacijo 
potrebno, da se prosilec odpravi na pošto 
za identifikacijo.

Kaj potrebujete za aktiviranje storitve


