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Izjava za javnost

Celotna izjava, 16.11.2018

Pogajanja med policijskima sindikatoma in vladno pogajalsko skupino so zastala. Po
neutemeljenem zavračanju stavkovnih zahtev so trenutna srečanja v posmeh vsem
našim prizadevanjem, da ohranimo dostojanstvo policistk, policistov in drugih javnih
uslužbencev Policije, MNZ in IRSNZ.

Kljub vsem argumentom in dokazom, celo skrivanjem Internih dokumentov Vlade glede
vrednotenja poklica policista (https://pss-slo.org/?p=5252), dokazano nikoli
ovrednotena prepoved članstva v političnih strankah, dokazano nikoli ovrednotena
dolžnost ukrepanja v prostem času in posledic izgube službe (sodba) ter vseh
dosedanjih sporazumov, ki se vedno znova pokažejo kot mrtva črka na papirju, se Vlada
obnaša tako kot, da policistov ne potrebuje. Očitno Vlada ne potrebuje varnega okolja za
državljane, torej namesto ščitenja tistih, ki to državo preživljajo, ščiti tiste, ki jo z
deviantnimi ravnanji »molzejo«.

Prav smešno je že, da delodajalec komaj dobi še kakšnega kandidata za policista in se ob
tem ne vpraša, kaj je temu razlog. Vsak dan je manj takih, ki so pripravljeni izpostaviti
lastno zdravje, svojo varnost in varnost bližnjih ter celo življenje in stopiti v bran
občanom in državljanom pred kriminalom ali drugimi oblikami kršenja javnega reda.
Kadra v Policiji ni! Kljub opozorilom in moledovanjem, da policistov v določenih enotah
primanjkuje in so zaradi tega zaposleni izčrpani. Pogojev, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za policista, da lahko vstopi v policijske vrste, že ni mogoče več bolj omiliti kot
so sedaj. Kandidatov, ki bi se želeli zaposliti v Policiji, je le še za vzorec. Vsaka stvar ima
namreč svojo ceno. Tudi javna varnost jo ima. Če bo tudi ta Vlada nadaljevala s tempom
prejšnje, bo pojem »varnost« postal nadstandard v naši državi, katerega bodo lahko
plačali le bogati. Naša država pa je dolžna skrbeti za vse prebivalce in ne samo za bogate.

Nič ne pomagajo zakoni, če policistov ni, da bi skrbeli za varno življenje ter osebno
varnost ljudi in njihovega premoženja.

Naši državljani, tudi mi, policisti, in drugi imamo pravico do osebnega dostojanstva in
varnosti. Ta pravica je zapisana v 34. členu Ustave RS. Zato smo prepričani, da je pravica
na naši strani. Z našimi zahtevami bomo vztrajali in se borili za naše pravice!
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Vladi RS sporočamo, da se »slepih mišk« ne bomo več igrali! Dali smo ji dovolj časa, da
začne z delom. Arogance in praznih besed imamo dovolj!

15.11.2018 se je sestal operativni štab Policijskega stavkovnega odbora in sprejel
odločitev o zaostritvi stavke. Stavko oz. stavkovne aktivnosti bomo zaostrili v
ponedeljek, 19.11.2018. Po potrebi, glede na odzivanje Vlade RS oziroma vladne
pogajalske skupine, bomo aktivnosti širili in stopnjevali. Pripravljen je nabor ostrejših
ukrepov, ki pa jih bomo izvedli le, če v dogovarjanjih in pogajanjih ne bo vidnega
premika.
Vsem, ki boste deležni oz. soudeleženi v postopkih
zaradi zaostritve stavkovnih aktivnosti se že vnaprej
opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Ob
aroganci in neaktivnosti Vlade pri reševanju odprtih
vprašanj, ki je žal formalno naš delodajalec, je namreč
Stavka edini legitimni način delavskega boja za pravice.
Zato je za zaostritev stavkovnih aktivnosti in posledice
slednje kriva in odgovorna izključno Vlada.

Vse državljanke in državljane zato v primeru nerazumevanja ali slabe volje pozivamo, da
se obrnete neposredno na Vlado RS in od nje zahtevate, da nam prisluhne in v
doglednem času resno pristopi k reševanju naših stavkovnih zahtev.
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