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ПОЛИТИКА - Јасна Петровић-Стојановић

Пензионери затражили помоћ
министарке рада
Најстарији наглашавају да би просечне пензије требало да буду бар на
нивоу минималне зараде или минималне потрошачке корпе

Дарија Кисић Тепавчевић (Фото Танјуг/Министарство рада)

Представници Савеза пензионера Србије и Војводине, као и Удружења
пензионера „Независност” разговарали су почетком недеље са
министарком рада проф. др Даријом Кисић Тепавчевић у нади да им може
помоћи око кључних питања на која не добијају одговоре од осталих
представника владе. Пре свега будућег начина усклађивања пензија, али и
могућности да буду обештећени за период када су им примања била
умањена, како тврде, противзаконито.

Наиме пошто су се уверили да начин на који би ови проблеми требало да
се реше не постоји ни у ребалансу буџета, те да све на шта могу да
рачунају јесте усклађивање принадлежности од наредне године за 5,5
одсто, ова вишемилионска популација затражила је заштиту ресорне
министарке која је како кажу имала пуно разумевања за њихову муку.
– Будући да средства за реализацију измене „швајцарске формуле” која би
у већој мери пратила раст зарада, а ни план враћања умањених пензија од
1. новембра 2014. до 30. септембра 2018. нису планирана предлогом Закона
о буџету за 2022. годину морали смо да се обратимо министарки. Поготово
ако се зна да је финансијском стратегијом предвиђено да се када је реч о
пензијама ништа не мења, у наредне три године – каже Милан Ненадић,
председник Савеза пензионера Војводине.
– Техничка је ствар на који ће се начин побољшати формула за
усклађивање пензија, али је важно да се она промени, јер оваква каква је
сада довела је до тога да су пензије у просечној заради далеко испод 50
процената, а у закону се наводи да не смеју испод тога. Ако се ништа не
промени принадлежности ће наставити даље да падају. Неопходно је да
просечне пензије од 29.372 динара буду у висини минималне потрошачке
корпе или бар минималне зараде, упозорава Ненадић.
Иначе у јануару ове године просечна пензија износила је 29.378 а сада је
29.372 динара. Истовремено је учешће просечне пензије самосталаца у
просечној заради 44,8 одсто, запослених 49,4, а пољопривредника 19,8
процената. Реч је о учешћу у просечној плати без пореза и доприноса.
-------------------За промену формуле потребна измена Закона о ПИО
Упитани да ли је и на који начин изводљиво да држава реши нека од ових
питања из Министарства рада за „Политику” одговарају: – Унапређење
положаја пензионера један је од приоритета Владе Србије. Усклађивањем
пензија према формули која је на снази од децембра 2019. обезбеђује се
реални раст њихове вредности, а поред тога, примања корисника
принадлежности додатно се увећавају исплатом новчаног износа као
увећања уз пензију и повременим додатним једнократним исплатама
помоћи. Могућност даљег унапређења стандарда пензионера је предмет
сталних анализа, а конкретна решења ће зависити од економских
могућности државе, како се не би нарушила постигнута стабилност
јавних финансија.
У сваком случају, треба имати у виду да би евентуална измена начина
усклађивања захтевала измену Закона о пензијском и инвалидском
осигурању.
---------------------
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Наглашава да је министарка имала пуно разумевања за чињеницу да су
пензија неотуђива имовина сваког пензионера, зарађена на основу
уплаћених доприноса и година стажа и да то не може нико да им одузме. А
ако је већ одузето, треба да се врати.
– Навели смо да је добро колико год држава помаже пензионере кроз
једнократну помоћ, али није добро што се тиме не повећава основица за
обрачун принадлежности како би сам износ на пензијском исечку био
већи.
Објаснили смо министарки да пензионери овим што траже немају намеру
да наруше финансијску стабилност земље нити инсистирају да им се
заостале пензије врате преко ноћи. Али јако је важно да држава покаже
добру вољу и предложи неко решење како би обештетила ову
вишемилионску популацију – каже представник пензионера.
– Будући да сваки дан слушамо о феноменалним финансијским успесима
Србије пензионери су реално очекивало да ће се у буџету обезбедити део
новца и за њих. Али, није и зато су разочарани. Рачуница показује да нето
расходи за пензије износе 630 милијарди динара од чега је 440 за старосне
принадлежности, 101 милијарду за породичне и око 90 за инвалидске. А са
друге стране изворни приходи су око 670 милијарди. Дакле, има новца и
није јасно зашто држава није предвидела да наредне године ипак дође до
побољшања „швајцарске формуле” и тиме пре свега успори даљи пад ових
примања – напомиње Ненадић.
Сугерисали смо министарки да је најбоље да држава сама предложи модел
како ће то урадити, али је важно да нас коначно узму у обзир и помогну.
Поготово ако се зна колико има оних најстаријих који и даље примају
најниже пензије и којима прво и треба помоћи. Пре свега пољопривредним
пензионерима који добијају најнижу пензију од 12.582 динара, а која је
мања од најниже пензије у категорији запослених и самосталних
делатности од 15.004 динара.
У Удружењу синдиката пензионисаних војних лица Србије сматрају да би
милијарда евра годишње била довољна за подизање најниже пензије,
враћање дуга оштећеним пензионерима због смањења принадлежности и
укидање доживотних пенала због одласка у превремену старосну пензију.
НИН, 3698, 11. XI 2021.

--------------------

Српска посла и швајцарска
формула
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Милан Ћулибрк
Након повишице од 5,5 одсто, просечна пензија наредне
године износиће 30.997 динара и биће за 1.616 динара већа од
овогодишњег просека. Истина је да ни у динарима, ни у еврима,
никада нису биле веће. „Квака“ је само у томе што за те динаре и
евре „баке“ и „деке“ у јануару 2022. неће моћи да купе све што су
могли 12 месеци раније. Само до краја септембра, цене су у просеку
повећане таман толико, за 5,4 одсто, а до краја године биће право
чудо ако инфлација буде мања од седам-осам одсто. То другим
речима значи да ће и после повишице, куповна моћ пензија реално
бити мања бар за 2,5 одсто. А сигурно и више, јер просечан
пензионер највећи део примања троши за основне животне потребе,
а цене хране су већ порасле за 9,4 одсто - месо за више од 10, а
воће и поврће за више од 20 процената.
Иако ће им реална примања бити мања, пензионере ће власт
убеђивати да је и за њих наступило „златно доба“. Нарочито кад им
у фебруару, уочи редовних председничких и београдских и
ванредних парламентарних избора, уплати по 20.000 динара. Зна
власт да ће на тај начин око 600.000 пензионера, или сваки трећи,
на „поклон“ добити више од њихове редовне месечне пензије. И
очекује да ће они 3. априла знати да покажу захвалност за то.
Остаје само да се види да ли ће председник Александар Вучић
и министар финансија Синиша Мали наредних месеци, а нарочито у
финишу предизборне кампање, наставити да им обећавају још
лепшу будућност. Вучић је на свом инстаграм-профилу 1. октобра
објавио, а сви медији су пренели, да ће „пензионери у Србији до
2025. имати просечну пензију од 440 евра“. Живи били, па видели.
Из себичних, личних разлога држим палчеве да се те Вучићеве
прогнозе остваре, јер бих и ја некако у то време требало да се
пензионишем. С друге стране, не могу да докучим коју је формулу
власт користила у тој једначини. Јер и после најновије повишице
просечна пензија ће 2022. бити нешто мања од 264 евра. На страну
што за ту суму неће моћи да се купи ни оно што се почетком ове
године могло купити за 250 евра. Ако се Вучић није шалио да ће
просечна пензија „до 2025. достићи 440 евра“, онда би у најгорем
случају оне 2023. морале да порасту бар за 20 одсто, мада ни тада
просечна не би била већа од 317 евра. Уз још једну повишицу за 20
одсто, најстарији у Србији нову 2025. дочекали би са пензијама за
60 евра мањим од обећаних. Ако је председник, ипак, мислио да ће
тих 440 евра пензије достићи у 2025, а не до тада, онда би и те
године морале да порасту још 15 одсто. И то уз услов да курс евра
до тада гувернерка НБС Јоргованка Табаковић закуца на 117,5
динара. На папиру је, дакле, све могуће. Остаје „лакши“ део посла,
да се са речи пређе на дела.
С обзиром на то да нико званично није помињао могућност
промене „швајцарске формуле“, по којој се пензије сваке године
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увећавају за половину раста цена и половину раста плата, чак и уз
инфлацију од око 10 одсто годишње, власт би морала да осигура и
раст плата од 30 одсто у наредне две године и за бар 20 одсто у
2024. Само тако, ако „швајцарска формула“ остане на снази, пензије
могу достићи обећаних 440 евра. Из ове једначине, међутим,
произлази да би просечна плата већ до краја 2024. достигла 1.100
евра. Не верујем да би се ико у Србији бунио што су оне и пре 2025.
знатно премашиле оних 900 евра, колико су обећали Вучић и Мали.
Осим ако неком не падне на памет да тај циљ оствари тако што ће
вредност евра до тада оборити на 80 динара. А можда се власт узда
у то да се после априла 2022. нико тих обећања неће ни сетити.
---------------------

НИН, 3697, 04. 11. 2021.

Власт и антиваксери
Дејан Тиаго Станковић, београдски и лисабонски књижевник,
добитник награде "Бранко Ћопић" коју додељује САНУ
Режим се није либио да 2020. стави нацију под кључ без
пресуде. Сада се плаши за рејтинг ако наметне обавезну
вакцинацију, јер има само један циљ, да што дуже остане на
власти, да може и даље да прави шеме и комбинације.
На самом почетку пандемије, после првог периода негирања
опасности (уз својствено кревељење, предрамљивање и
мајмунисање у циљу замајавања народних маса), српски режим је
спровео једну од најружнијих дискриминаторских мера - читавом
једном сегменту друштва, пензионерима, узео је слободу,
забранивши им кретање. Довољно је било да имаш преко 65 година
и мораш да седиш у кућном притвору као криминалац.
У то доба се још релативно мало умирало од заразе и
полицијски час је био прегруба мера, без научног оправдања.
Мислим да је српском режиму мотив био да покажу како су строги и
спремни на драстичне мере да би заштитили јавно здравље.
Уз живот, слобода кретања је једно од најосновнијих
природних људских права, и не може је нико никоме одузети без
важеће одлуке суда, а српски пензионери су на правди Бога били
закључани и месецима нису смели да промоле нос из станова,
наплашени ем болешћу, ем репресивним мерама. Додатно су их
понижавали великодушним допуштењем власти да оду до радње у
четири ујутру, по мраку. Најугроженији сениори, они који живе у
домовима, више од годину дана нису видели породице, нити било
кога осим својих болничара и сустанара, ја бих рекао: проклета
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душа ономе који је за то крив. То је по мени највећи грех власти
према грађанима, уз крађу пензија, наравно.
Тада се слабо ко бунио, ако ико, а тај који је скретао пажњу да
држава без ваљаног и научног доказа не може да лишава грађане
слободе, добио би озбиљне критике.
Као што су многи стручњаци, али и лаици претпостављали на
самом почетку, као последица затварања у домове и физичке
неактивности али и самоће, здравље пензионера и не само
пензионера се после два месеца учмалости наравно нагло
покварило, многи су пали у летаргију, изгубили живахност, срце им
ослабило, многи су и умрли. Дакле, велика штета, а слабо ко се
сетио да проговори о томе.
Са мерама су убрзо попустили, и то непримерено много, чим
су се препали да ће да изгубе изборе. И од тада се не усуђују не да
ограниче кретање, већ и да на било који начин промовишу
вакцинацију која је, научно, једина мера за коју имамо доказе да
функционише.
У овом тренутку, када је епидемија опет подивљала и односи
преко шездесет жртава дневно, власт је, више да би показала да,
као, брине, напокон одлучила да повуче неки корак. И сетили су се
да уведу ковид пропуснице, доказ о вакцинацији, без којег се не
може у кафану после 22 сата. На улицу се може без ичега, у парк
такође, на киоск се може, у радњу исто, додуше с маском, и у
кафану се може без ичега, али не после 10 увече. Чим је саопштено
да је уведена ова мера, дигла се народна буна, као да је кафана
основно људско право.
Мислим да то није због неповерења у лекаре, јер када се
разболе и антиваксери верују ученим докторима као и свако други.
Мислим да није ни због слободе, јер кога занима слобода - занима
га идеал а не само сопствена слобода, па примети и дигне глас и
када похапсе пензионере.
ПЕНЗИН

---------------------

Најчешћа дискриминација по
питању здравља и старости

Старосна дискриминација, као и дискриминација
по питању здравља биле су најчешће
пријављиване прошле године, каже повереница
за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.
Заштитник грађана Зоран Пашалић наглашава да
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у нашем друштву недостаје толеранције и
емпатије
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Здравствено стање и старосно доба прошле године били су прва два
основа дискриминације које су грађани пријављивали. Није необично
да су у години ковид-кризе најизраженији проблем старосна и
дискриминација по питању здравља.
Наше друштво је све мање толерантно према различитостима, а све је
већа толеранција на безобразлук, примитивизам и вулгарности. Ово је
повереница Јанковић изјавила на Годишњој конференцији Повереника
за заштиту равноправности која се организује поводом Међународног
дана толеранције – 16. новембра. Годишња конференција Повереника
за заштиту равноправности поводом Међународног дана толеранције
организује се у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а.
Бранкица Јанковић је позвала све да преиспитају како се изражавају,
као и да учине све што могу да боље разумеју и прихвате
различитости.
„Језик који се користи у нашем јавном дискурсу је препун увреда,
понижавајућих и увредљивих речи, па и коришћења неких
непримерених знакова, чак и нацистичких. Људи нису тога свесни, а
сви смо ми узор и модел понашања младима“, рекла је.
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Време је, наглашава, да мењамо оно што није добро у нашем друштву,
а то само можемо заједно.
Додала је да се грађани све чешће обраћају Поверенику јер су
изложени некој врсти дискриминације. Учесталији су позиви старијих
грађана, жена, Ромкиња…
Навела је и да су жене за време ковид кризе поднеле већи терет
неусклађености приватног и пословног живота.
Сара Гроен, заменица шефа Мисије ОЕБС-а у Србији поручила је да
толеранција значи прихватање и да то треба да буде један од
приоритета младих људи. Развијање вештина, навела је, један је од
праваца да друштво постане толерантније.

Омбудсман: Недостаје нам више толеранције и
емпатије
Толерантно друштво је једно од основних начела сваке демократије,
изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић, поводом Међународног
дана толеранције. Изградња таквог друштва је дуготрајна и захтева
искрено залагање свих нас.
„Разумевање и прихватање других и другачијих посебно је изражено и
значајно у плуралистичком друштву као што је Србија. Толеранција је
међусобно разумевање и поштовање, али и морална обавеза да
подигнемо глас у одбрану оних чија су универзална људска права и
слобода повређена или угрожена“, додао је Пашалић.
Скренуо је пажњу на то да се ксенофобија, хомофобија, расизам и
говор мржње, нажалост, још увек толеришу у нашем друштву.
Према његовим речима, грађани се, осим дискриминације из радног
односа, највише жале на дискриминацију по основу пола,
инвалидитета, сексуалне орјентације. Још увек доминира породично и
вршњачко насиље, као и напади на политичке противнике и на
новинаре. У Србији и даље недостаје више толеранције и емпатије
према другима.
У пракси се показало да постоји добар законски оквир за забрану
дискриминације, али се не спроводи увек доследно, нити у потпуности.
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Обавеза је државе да одлучно спроводи законе. Држава је та која је
има највећу одговорност у борби против дискриминације, истакао је
Пашалић.
Извор: RTV
Фотографија: Şahin Sezer Dinçer sa Unsplash
---------------------

Све нас је мање и све смо старији
Последице демографске кризе и лоше популационе политике









Глобално и локално смањење наталитета и поразне последице
Рекордно низак број живорођених забележен поред земаља
Европе и Америке чак и у Јапану, Јужној Кореји, Кини…
Жене се одлучују за рађање мање деце
Државе ће такође драматично „остарити“, те ће практично
исти број људи пунити 80 година, колико ће се и родити крајем
века
Тренд старења брине и економисте који очекују несташице
радне снаге, поремећаје на тржишту некретнина и пад стопе
штедње (старији би могли почети да масовно продају своју
имовину ради издржавања у позној доби). Све то би могло
успорити економски раст
Поједини аналитичари надају се да ће свет постати зеленији,
здравији и просперитетнији, са мање уста за исхрану и мање
људи који ће трошити наше ограничене природне ресурсе

Пише: др Горан Николић
Са портала Јова Вукелића "Између јаве и сна"

Негативан природни прираштај је проблем с којим се суочавају
готово све развијене земље, као и земље Источне Европе. Очекује се
да ће српска популација у 2030. пасти на шест милиона становника
Супротно очекивањима да би карантин могао да изазове бејби-бум
(јер би парови код куће могли да се „посвете будућем потомству“),
COVID-19 је негативно утицао на ниво наталитета у великом делу
Европе, САД и Азије.

Корона “кажњава” парове са децом
Наиме, продужен локдаун отежао је самцима проналажење
партнера, док је психолошко-економски притисак на запослене
родитеље био огроман, па се повећала вероватноћа да ће породице
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напустити или одгодити планове за ново дете. Додатно, COVID-19 је
појачао негативне ефекте постојећег економско-културолошког
система који на известан начин кажњава жене (односно парове) са
децом. Поред тога, вирус је деловао као социјално дивизиони
фактор, не само физички раздвајајући људе, већ разоткривајући и
проширивајући велике економске и политичке разлике (људи живе
у различитим пандемијама, а они супер-богати ван ње).

Поразни пад ферилитета
Последично, у Енглеској и Велсу број рођених пао је за 3,9 одсто у
2020. и првом кварталу 2021; месечна стопа фертилитета у децембру
2020. и јануару 2021. пала је за чак 8,1 одсто, односно 10,2 одсто, на
годишњем нивоу, са рекордним бројем абортуса.
Сличне поразне тенденције детектоване су у САД током 2020. – пад
живорођених од четири одсто, што је негативни рекорд. Наталитет у
Италији пао је на најнижи ниво од уједињења 1861, што је заједно са
великим бројем смртних случајева узрокованих вирусом COVID-19
довело до пада популације еквивалентном величини Фиренце. У
исто време, у Француској је број рођених пао на најнижи ниво од
Другог светског рата, док је рекордно низак број живорођених
забележен и у Јапану, Јужној Кореји, Кини, као и у многим другим
државама.
Институт „Брукингс“ процењује да 300 хиљада беба није рођено у
САД као резултат економске несигурности повезане с пандемијом.
Ово је повезано са фактором да одлука о рођењу детета зависи од
оптимизма у погледу будућности, кога је тешко имати током
глобалне пандемије. Индикативно је да је Аустралија забележила
први пад становништва од 1918. због строжих граничних контрола
повезаних са COVID-19, док је из истог разлога Канада одобрила
статус сталног боравка за дупло мање подносилаца захтева од
таргетираног за 2020.

Убрзана урбанизација смањила наталитет
Ипак, ова поразна статистика само представља убрзање
вишедеценијског тренда који би могао да у потпуности
реконфигурише глобалну економију, међународну равнотежу снага
и наше интимне животе. Наиме, фактори који покрећу пад
становништва постоје више деценија, а најважнији од њих је
урбанизација.
Док је 1960. једна трећина човечанства живела у граду, данас је то
скоро 60 одсто. Пресељење у урбану средину мења економске
бенефите и трошкове везане за стварање великих породица. Много
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деце на фарми значи много радника за обављање посла, а у граду
много уста за храњење, те је стога економски рационално имати
мање деце. Живот жена у урбаној средини знатно је другачији од
живота њихових мајки или бака које су живеле на селу. Наиме,
вероватније да ће оне бити образоване и запослене, уз лако
приступачна контрацептивна средства; уз то, првороткиње су данас
старије, а тинејџерска трудноћа је драматично опала.

Глобални пад фертилитета
У 1950. жене су током свог живота имале просечно 4,7 деце.
Глобална стопа фертилитета се преполовила до данас, са
пројекцијом даљег пада (на испод 1,7) до 2100. Као резултат тога,
број људи на планети достићи ће врхунац од 9,7 милијарди око
2064, да би до краја века пао на 8,8 милијарди. Опадање стопе
плодности (што постаје заиста глобално питање јер ће чак 183 земље
имати стопу фертилитета испод тзв. „нивоа замене“ од 2,1 –
потребан број деце по жени да би се у одсуству миграција одржао
непромењен ниво становништва на средњи рок) нема никакве везе
са бројем сперматозоида, већ се ради о повећаној еманципацији
жена (што доводи до тога да се оне одлучују за мање деце).
Пад стопе плодности значи да би скоро свака земља до краја 21. века
могла да забележи смањење броја становника, док ће њих чак 23
преполовити популацију. Државе ће такође драматично „остарити“,
те ће практично исти број људи пунити 80 година колико ће их се и
родити.
Зашто је наталитет драстично пао на Западу делимично се може
правдати економским разлозима (због снажно повећаног
финансијског оптерећења пореских обвезника у земљама са већ
много пензионера). Делимично се пад може објаснити и
социолошки: већина људи има сличан број деце као и њихови
вршњаци. Постоји још један фактор: људи у богатим земљама имају
мање деце него што кажу да желе. То сугерише да када би људи
имали број деце који заиста желе, стопа фертилитета била би
око стопе замене.

Зашто људи имају мање деце него што желе
Оно што се дешава за сада је да имиграција из земаља са нижим
приходима са већим стопама плодности помаже богатим земљама
Запада да успоставе популациону равнотежу, веома важну за
функционисање тржишта рада. Тако је у САД наталитет 2020. опао
шесту узастопну годину (за чак 19 одсто од 2007), док је стопа
фертилитета (просечан број деце по жени) знатно испод „стопе
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замене“ (тек на 1,6), али се раст укупне популације наставио. Исти
показатељ знатно је неповољнији за Јапан (1,3) и Јужну Кореју (1,2).
Индикативно је да је стопа фертилитета у Индији пала на
„фамозних“ 2,1. Четврта најмногољуднија држава света, Индонезија,
већ је нешто испод тог магичног броја (два), као и Бангладеш и
Бразил (са тек 1,7, односно 1,8). Још увек постоје многољудне земље
са високим наталитетом, попут Пакистана (3,4) и Нигерије (5,1), али
и оне су у великом паду у односу на шест деценија раније (када је тај
индикатор био 6,6, односно 6,4) са фертилитетом који константно
опада. Пекинг је, у вези с падом броја живорођених од чак 15 одсто
током 2020, већ маја ове године објавио да ће родитељима у Кини
бити дозвољено да имају троје (уместо двоје) деце.

Драматична промена броја рођених беба у Србији
Са историјског рекорда из 1952, када је у Војводини и Централној
Србији рођено 152 хиљаде беба, брзо смо пали на испод сто хиљада
крајем 1970-их (не рачунајући оне рођене у емиграцији, који се
најчешће нису враћали кућама својих предака), да би се негативан
тренд убрзао у наредним деценијама, а природни прираштај прешао
је у негативну зону већ почетком 1990-их. У 2020. рођено је непуних
62 хиљаде деце, са наталитетом од око девет промила.
Тенденције у нашој земљи део су шире стварности практично целе
Источне Европе. Пројекције ЕУРОСТАТ-а указују да ће већина
земаља Централне и Источне Европе чланица ЕУ до 2050. знатно
смањити број становника: Румунија и Бугарска за чак 2,6, односно
1,3 милиона људи, Хрватска за 650 хиљада, Мађарска за 700 хиљада
лица, Пољска за скоро три милиона. Такође, очекује се да толико
економски хваљене балтичке државе наставе снажан већ
тродеценијски пад популације. И подаци УН показују исту суморну
слику.
Поред емиграције, проблем ових држава, па и Србије, може се
објаснити и све мањом „заинтересованошћу“ жена за рађање са
растом стандарда; наиме, „реал-социјализам“ креирао је случајну
комбинацију жена образованих према западним узусима, које живе
у релативно сиромашним економијама.
Свакако, Србија није изузетак јер је негативан природни прираштај
проблем с којим се суочавају практично све развијене земље (које
имиграцијом надокнађују потребу за углавном ниско
квалификованим радницима, који раде послове које домицилно
становништво неће), као и Источна Европа.
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По пројекцијама Владимира Никитовића (2019), сарадника
Института друштвених наука, српска популација ће у 2030. пасти на
шест милиона. Он наводи да ће се негативан популациони тренд
након 2030, (када би евентуално ( Пр. Уред.) Србија требало да се
прикључи ЕУ), благо успорити услед транзиције од нето емиграције
ка нето имиграцији и благог пораста стопе рађања. По сценарију
„оптимистична будућност“, који усаглашава стопу укупног
фертилитета са циљевима дефинисаним у
(официјелној) Стратегији подстицања рађања, пад броја
живорођених у Србији до средине 21. века био би подношљив ако би
заживеле подстицајне мере (-15 одсто у односу на број 2018).
Стопа укупног фертилитета (просечан број деце по жени у
фертилном периоду) у Србији је око 1,5. COVID-19 прекинуо је
позитивни тренд код држава некадашњег реал-социјализма (које су
након 1990. имале изразито низак ниво ове стопе – чак и испод 1,3),
где је дошло до пораста ове стопе (појава за коју такође постоје
индиције да се дешавала у Србији). Иначе, пад стопе фертилитета
повезан је са појавом одлагања рађања, која представља рационалан
одговор на друштвено-економске импулсе и несигурности. Стога, не
изненађује налаз који неспоран почетак појаве одлагања рађања у
Србији повезује са сломом социјализма, што је слично процесима
запаженим у другим пост-социјалистичким друштвима. Нпр.
просечна старост мајке при рођењу детета између 1991. и 2020.
порасла је са 25,9 на 30,1 година, што је ниже за пола године него у
Словенији, Естонији и Хрватској, а скоро за годину од просека за ЕУ.

Стопе ферилитета 2020. године

Мере које се спроводе да се наталитет повећа
Генерално, богатије земље имају две главне опције.
Могу се угледати на Јапан, који је покушао и само је делимично
успео да ублажи пад наталитета различитим мерама уз задржавање
строгих ограничења у погледу миграција (чак и када недостатак
младих људи успорава раст). У Јапану је наталитет порастао у неким
деловима земље где су родитељи за свако дете добијали новчане
дотације без икаквих обавеза (један град у којем је дошло до пораста
наталитета нуди новчане подстицаје који почињу од отприлике 940
долара за прво дете, а иду до отприлике 9.400 долара за четврто).
Међутим, Јапан и даље има један од најбржих падова становништва
на свету. Дозвољено је више страних радника, али гастарбајтери
обично немају могућност да постану стални становници Јапана, или
чак да доведу своје породице са собом.
Алтернативно, државе могу отворити своје границе за миграције из
земаља са ниским приходима и високим фертилитетом (увоз радно
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способног становништва), што је већина од њих и радила. Шведска
(која је комбиновала обе политике) настојала је да повећа наталитет
увођењем бољег родитељског одсуства, бриге о деци коју пружа
држава и јачих права на поновно запошљавање, тиме остваривши
ограничен позитиван утицај на фертилитет (повећавши га са 1,7 на
1,9).
Избегавајући да дозволе већи ниво имиграције, неке владе
покушале су да субвенционишу третмане за плодност, нудећи
бесплатну дневну негу и великодушно родитељско одсуство и
плаћајући хиљаде долара новчаних грантова родитељима. Међутим,
ове политике биле су релативно слабо ефикасне.
На пример, родитељи у Јужној Кореји имају приступ универзалној
бесплатној бризи о деци, субвенционисаном становању и мноштву
новчаних бонуса који укључују месечни додатак од отприлике 90
долара за свако дете млађе од седам година (неки градови чак нуде и
бесплатан паркинг). Јужна Кореја је потрошила око 120 милијарди
долара између 2005. и 2018. за подстицање рађања деце, али је
наталитет наставио да опада.
Сингапур је 1987. након драматичног пада фертилитета почео да
нуди субвенције за бригу о деци, издашније политике породиљског
одсуства и стипендије за нове родитеље које данас износе 7.330
долара по беби. Ипак, то није преокренуло тренд: Сингапур
тренутно има трећу најнижу стопу плодности у свету (1,3).
Руска влада охрабрује људе да имају велике породице нудећи
„матерински капитал“, једнократну уплату од отприлике 6.200
долара која се може потрошити на трошкове попут образовања или
становања. Раније је та стипендија била доступна само породицама
са двоје деце или више, али је 2020. најављено да ће сви нови
родитељи постати подобни, већ су нешто раније уведене пореске
олакшице за велике породице, а државно здравствено осигурање
покрива трошкове вантелесне оплодње за жене које имају проблема
да затрудне. Број породица које су одлучиле да имају двоје деце је
растао, али је од 2017. наталитет поново почео да опада.

Брине и тренд старења становништва
Тренд старења брине и економисте који очекују несташице радне
снаге, поремећаје на тржишту некретнина и пад стопе штедње
(старији би могли почети да масовно продају своју имовину ради
издржавања у позној доби). Све то би могло успорити економски
раст, а поред мањка појединих профила радника као и
расположивог капитала, разлог је и додатно фискално напрезање
услед растућих трошкова пензионог система и здравствене заштите.
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Наиме, болести повезане са старошћу су у порасту (рак,
респираторне болести, дијабетес, болести срца, Алцхајмер) и веома
су скупе за лечење.
У сваком случају, биће потребне фундаменталне друштвене промене
како би се свет прилагодио све мањем броју порески и економски
продуктивног становништва, као и све већем броју старијих људи
којима су потребне пензије и социјална заштита. Наиме, док је 1960их на сваког пензионисаног било шест радно способних, данас је
однос три према један, а до 2035. биће два према један. Како ће се у
будућности финансирати здравствена нега и пензиона давања у
систему који функционише попут проточног бојлера, у практично
свакој земљи света намеће се као логично питање. Наиме, не постоји
пензиони или здравствени фонд који може финансирати те издатке
фактички нигде у свету; већ само нешто што се тако зове. У
суштини, све се своди се на то да се из текућих буџетских прихода
финансирају ових издаци.

Имиграција ће опредељивати потенцијални
напредак држава
И пре пандемије широм већег дела глобалног севера стопа
фертилитета деценијама је била испод стопе замене; да није
имигранткиња становништво скоро сваке богате земље на свету би
се одавно смањивало. Јасно је да се већи део света, не рачунајући
Африку, суочава са демографским изазовом који ће
променити начин на који живимо. Чини се да ће имиграција,
односно расподела радно способног становништва постати још
важнија политичко-дебатна тема, која ће у значајној мери
опредељивати потенцијални напредак многих држава, па и
човечанства.
Неки од експерата упућених у тематику кажу да морамо научити да
обуздамо своју опсесију привредним растом, и посебно
конзумеризмом. Аутори сличних погледа потенцирају да нас
капитализам охрабрује да о себи размишљамо као о индивудуама са
партикуларним интересима одвојеним од судбине друштва, те да је
сама његова идеолошка трајекторија (нпр. инсистирање на
појединачном, себичном интересу) повезана са ниском плодношћу.
Питање повезано са очекиваним падом популације је и еколошка
одрживост. Поједини аналитичари надају се да ће свет постати
зеленији, здравији и просперитетнији, са мање уста за исхрану и
мање људи који ће трошити наше ограничене природне ресурсе.
Хипотетички, мањи број становника смањио би емисију угљендиоксида, као и крчење шума за пољопривредно земљиште, али би
то би било тачно само за обрнуту старосну структуру.
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Наиме, до 2100. број људи старијих од 65 година ће премашити број
млађих од двадесет година за невероватних 670 милиона.

--------------------

Предности и мане живота у
пензији
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Живот у пензији има своје неспорне
предности и мане. Финансијски аспект је
важан. Пензионери добију прво
привремено решење о пензији, а многе
изненади колико дуго та „привременост“
траје. Добијање коначног решења могу и
сами да убрзају, али могу и непријатно да
се изненаде разликом у износу која није
увек у њихову корист.
Дугоочекивано ново, пензионерско доба живота извор је изазова и
брига. Пре свега финансијских. Пензија је заслужено животно доба.
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Достојанствено старење за многе пензионере је недостижно. Али не
мора баш увек да буде.
Износ пензије
Унапред утврдити тачан износ пензије није лако, јер он зависи од
многих фактора. Обрачун пензије зависи од тога ког је пола пензионер,
од врсте пензије (инвалидска, старосна, породична), података који су
евидентирани у Фонду ПИО (неретко недостају подаци о стажу и
уплаћеним доприносима) и др.
Формула за обрачун пензије такође није једноставна, а тачан износ
пензије могу да израчунају само стручњаци који тај посао обављају у
Фонду ПИО приликом доношења решења о пензионисању.
Оно са чим се сви сусрећу првог дана пензије јесте износ пензије.
Често су пензионери изненађени и тиме што је решење о пензији
привремено.
Један број пензионера је током каријере, поред редовног посла,
обављао и допунски рад по основу кога су уплаћивани доприноси.
Очекивали су и да ће ти доприноси у већој мери утицати на висину
њихове пензије. Често, међутим, буду разочарани. Ипак, свако ко
сумња у износ пензије може Фонду ПИО, у року од 15 дана од дана
пријема решења, да поднесе писану жалбу. А након тог рока
представку/притужбу.
Привремено решење
У случају да јесу испуњени услови за стицање пензије, али нису
познати и комплетирани сви подаци који су потребни за доношење
коначног решења, доноси се привремено решење.
Ако у року од три године и даље недостају сви подаци, аконтативни
износ пензије постаје коначан, о чему се доноси решење по службеној
дужности.
Пензионер може сам раније да поднесе захтев за доношење коначног
решења уколико зна да су сви подаци и документација комплетирани.
Међутим, када добије коначно решење, могуће је и да се врло
непријатно изненади нижим износом пензије.
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Никад краја непријатностима
Уколико је износ по новом решењу мањи, корисник пензије дужан је да
врати више исплаћене износе пензије. Постоји могућност да се износ
врати одједном или на рате. Ако је исплаћен већи аконтативни износ
од коначног износа пензије, Фонд ПИО доноси решење о обавези
повраћаја више исплаћеног износа.
О начину повраћаја, Фонд и пензионер могу да се споразумеју. Ако не
дође до споразума, Фонд ће вршити обуставу до једне трећине
месечног износа пензије, све док се не измири износ разлике.
Непроцењиве вредности и капитал
Финансијска средства у пензији су неспорно важна. Бројни стручњаци
за старост и старење сугерисаће мудрим и седим главама да се не
предају и након што престану да раде. Да буду активни.
Највећи капитал сваког пензионера је време ког је током радног века
било мало. Важно је усвојити нову дневну рутину, шетати и дружити
се. Пензионерски дани су могућност да се човек окрене себи и другима
на квалитетан начин, кроз бројне бесплатне активности. У складу са
личним интересовањима и жељама. У томе их прописи не
ограничавају.
Сви смо ми некоме потребни: деци, унуцима, комшијама и њиховој
деци и унуцима. Треба и они да поједу „нешто на кашику“. Кувајте им!
Окрените се старим хобијима или се опробајте у новим.
Организујте сусрете са драгим особама, на којима ће оне приказати
своје фотографије (ако су млађе генерације, откриће вам занимљиве
слике у својим телефонима), а ви са њима прелистајте своје дивне
албуме.
Волонитирање доноси нова познанства и нове могућности. Хонорарни
рад пружа и додатна примања, али и контакт са људима којима је
потребно ваше знање и искуство.
Целоживотно учење и новотарије
Учење током читавог живота први пут се помиње у Индији и повезује
се са именима филозофа Мануа и древног Конфучија (5. век п.н.е).
Јавља се и у античкој Грчкој, код филозофа Солона, Сократа,
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Аристотела, Хипократа и других. Платон помиње идеју целоживотног
учења у свом делу „Република“.
Овладавање вештинама и знањима, које можемо да бирамо у складу
са интересованима и личношћу, задатак је који је пред нас поставио
21. век. Сви данас живе у складу са знањем, а старије генерације и у
складу са богатим искуством.
Размена знања и искуства међу генерацијама увек је добродошла. Она
ништа не кошта, а много вреди на обострано задовољство.
Ђ.Ј. за Пензин
Фотографија: ErikaWittlieb sa Pixabay
--------------------ПОЛИТИКА - Александра Мијалковић
ПОПУЛАРНА ПСИХОЛОГИЈА

Песма ублажава свакодневни јад
Певајте што чешће, поручују стручњаци, јер то је веома добро за
здравље, телесно а нарочито ментално, поготово ако сте тужни или
осећате тескобу

(Unsplash)

Нисте баш надарени за музику, али радо запевате уз друштво у кафани или
код куће под тушем или док слушате омиљену песму на радију. Требало би
то да радите што чешће, поручују стручњаци, јер то је веома добро за ваше
19

здравље, телесно а нарочито ментално, поготово ако сте тужни или осећате
тескобу.
Ово потврђују и недавно објављени резултати занимљивог истраживања
које је тим „БМЏ подршка и палијативна нега” (БМЈ Суппортиве &
Паллиативе Царе) спровео 2019. године у САД. Научници су половину
испитаника који су изгубили неког блиског у претходних пет година, а
нису узимали лекове против анксиозности и депресије, нити су се
подвргли психотерапији, прикључили хору, у којем су певали. Пробе хора
трајале су сат и по сваке седмице, а учесници студије су се ове обавезе
прихватили у току 12 недеља. У односу на другу групу испитаника, који
нису певали у хору, ове особе су се месецима након тога осећале знатно
боље, повратиле су ведрину и самопоуздање и биле ефикасније.
Нађи своју песму
– Било да певате у групи или сами, то ће вам смањити нервозу и ниво
кортизола, хормона стреса – тврди музикотерапеуткиња Елисон Хагли.
Нека истраживања указала су да певање може да ублажи и физички бол, а
налази из студије коју су ове године урадили фински научници с
хелсиншког универзитета говоре да певање чак побољшава и когнитивне
функције: испитаници старији од 60 година који су се придружили хору
успешније су се вербално изражавали од оних без певачких аспирација.

(Фото А. Васиљевић)
Музикотерапеуткиња Лиза Таунсенд препоручује да кад год осетите
потребу да неком мелодијом пропратите своје тренутно расположење, то
20

учините без обзира на то што не умете да певате, немате леп глас или
нисте сигурни да песма баш тако звучи.
Један од психолошких „трикова” да се осетите боље, уколико сте тужни,
бесни, разочарани или се тренутно суочавате с неком непријатношћу, јесте
да се сетите омиљене мелодије и запевате је. Она може бити ваш
мотивациони подстицај да се разведрите, повратите самопоуздање и
ведрину. Довољно је неколико тактова.
– Певање је искуство у којем учествује цело тело, укључује дубоко дисање,
ослобађа допамин и ендорфин (хормоне среће) и помаже вам да будете
свесни свог тела и својих осећања – истиче Лиза. Она подстиче своје
пацијенте да пронађу ту „своју” песму која ће их надахнути кад су
малодушни, покренути кад су безвољни, одобровољити кад су
нерасположени, али и пропратити тренутке кад су испуњени и срећни. То
може бити песма повезана с неком пријатном успоменом на одређено
место, догађај, особу или мелодија коју су сами смислили. Ако одмах не
погоде тоналитет, само нека застану, дубоко удахну – и наставе.
(Pixabay)

Само пусти глас
Певуцкање, звиждукање, караоке,
прикључивање рефрену или једноставно
„ла ла ла”, уз лупкање длановима,
пуцкетање прстима или њихање целог
тела, све је то пожељно и здраво, сматрају
стручњаци, а међу добробити од ове
активности, поред ведријег расположења,
наводе нормализацију крвног притиска,
јачање мишића лица и врата (који се
највише активирају приликом певања) и
вежбе дисања.
Ако сте сувише стидљиви да певате у
друштву или сте окружени комшијама
којима смета сваки гласнији звук,
придружите се оној петини човечанства
(према једној аустралијској студији) која редовно „пусти глас” у кади или
док се тушира. Зашто баш тамо? Па, акустика купатила чини да певање
звучи боље него у другом простору. Проверено!
Мелодија која покреће
Певање помаже да се осетите боље кад сте тужни, малодушни,
нерасположени, ублажава и физички бол, побољшава неке когнитивне
функције и јача мишиће врата.
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Уколико вам је непријатно да певате у друштву, радите то кад сте сами,
док возите, туширате се, поспремате кућу.
Пронађите „своју” мотивациону мелодију која вас увек разведри или ону
која вас подсећа на неке лепе тренутке из прошлости.
----------------------

ПОЛИТИКА - Александра Мијалковић
ПОПУЛАРНА ПСИХОЛОГИЈА

Зимски блуз
Потиштеност која се јавља кад су краћи дани, а време тмурно, може
се, осим лековима и лампама које подражавају сунчеву светлост,
савладати и што дужим боравцима напољу, на отвореном, физичком
активношћу, разговорима с пријатељима

(Pixabay)

Да ли сте нерасположени, безвољни, брже се умарате, ујутру се тешко
будите и поспани сте током дана, нервозни сте (више него иначе),
недостају вам енергија и самопоуздање, често посежете за слаткишима,
пецивима или прженим кромпирићима?
Уколико је одговор на већину ових питања потврдан, постоји могућност да
вас је обузела такозвана зимска депресија или сезонски афективни
поремећај (САП), понекад називан и сезонски афективни синдром (САД).
Појављује се у јесењим и зимским месецима, кад су дани краћи, тмурнији
и хладнији, а нестаје на пролеће. Погађа све генерације, жене чешће него
мушкарце, а запажена је и наследна склоност. Према студијама у
Сједињеним Државама – где је, иначе, овај поремећај први пут истражен
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крајем прошлог века – он се манифестује готово редовно код петине
житеља, а везује се за поремећај у метаболизму неуротрансмитера
задужених за расположење (серотонина, мелатонина и допамина) изазван
недостатком природног светла и витамина Де.
Што више светлости
Иако се у већини случајева овај поремећај расположења повуче кад дани
опет постану дужи и с више сунца, понекад се претвори у озбиљну
депресију, упозорава др Мајкл Терман, професор клиничке психологије на
Универзитету „Колумбија”, стручњак за ову врсту поремећаја. Тада
сезонска меланхолија постане стална туга, привремена безвољност се
учврсти као трајан облик незаинтересованости за раније активности,
изгуби се животна радост и потреба за друштвом, опада учинак на послу.
Британски Национални институт за здравље зато сматра да би САП
требало третирати као сваки други облик депресије, а амерички стручњаци
препоручују да се делује превентивно већ на прве знаке јесењег замора,
летаргије или потиштености.
Оно што људи могу сами да предузму јесте да проводе што више времена
напољу, на отвореном, а ако су унутра да седе поред прозора или у добро
осветљеној просторији; да се баве физичком активношћу; да се здравије
хране; да разговарају с породицом и пријатељима о томе како се осећају;
да се чешће посвете стварима које их испуњавају сврхом и задовољством;
да уведу неки од метода контроле стреса. Уколико то не помогне, требало
би да потраже савет лекара.
У лечењу се примењују светлосна терапија, психотерапија и лекови
(антидепресиви).
Излагање светлости специјалних лампи које подражавају сунчеву светлост
утиче на мање лучење мелатонина, „хормона сна”, а веће лучење
серотонина, „хормона среће”. Ова терапија обично се примењује око пола
сата до сат времена сваког јутра, најмање три до четири седмице, и
показала се као веома ефикасна и безбедна за готово све пацијенте
(изузетак су они с посебно осетљивим очима и они који узимају лекове или
суплементе с ефектом појачане осетљивости на светло).
Светлосна терапија делује најбрже и даје најбоље резултате, али лампа
мора бити провереног квалитета (већина оних које се нуде преко интернета
не спадају у ту категорију, зато би требало консултовати стручњака) и
мора се редовно користити и то у складу са сопственим циркадијалним
ритмом (физиолошким одговором организма на смену дана и ноћи,
односно светла и таме, који одређује време спавања и будног стања).
Забава уместо терапије
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Најчешћи облик психотерапије примењиване у отклањању сезонске
депресије је когнитивно-бихевиорална, која полази од тога да наше мисли
и понашање утичу на то како се осећамо у одређеним ситуацијама, па кад
њих променимо, променићемо и (негативна) осећања. У лечењу се користи
и психодинамичка психотерапија, у којој пацијент говори терапеуту о
ономе што га тренутно мучи и чему тежи (уместо, као у класичној
психоанализи, о својим искуствима из прошлости).
На крају, ту су и лекови.
Антидепресиви се добијају на рецепт, углавном селективни инхибитор
преузимања серотонина, који повећава ниво овог хормона у мозгу и
поправља расположење. Узима се на јесен пре појаве симптома (код оних
који су раније већ имали проблема са САП) па све до пролећа. Потребно је,
међутим, четири до шест седмица да лек почне да делује; лек се користи
онако како је прописано и терапија се не сме прекинути без консултације с
лекаром.
Психијатар који је осамдесетих година прошлог века први идентификовао
и именовао САП, др Норман Е. Розентал, у књизи „Зимски блуз”, као први
избор ипак нуди стратегије испробане у разним друштвима и пре него што
је Америчка психијатријска асоцијација овај синдром уврстила на листу
менталних поремећаја.
„Можда бисте пожелели да преспавате зиму као медвед, али немојте!”,
пише др Розентал. „Ходајте сваки дан барем пола сата, шетајте по
природи, смислите разне спортске и забавне активности напољу с
породицом и пријатељима, како то чине Норвежани, учините животни
простор ведријим, попут Данаца или Швеђана”, наводи овај доктор даље у
књизи.
Велики прозори, удобан намештај, топла одећа, занимљиво друштво, ватра
у камину и пуно свећа – ето угођаја који ће, показује искуство
Скандинаваца – отерати зимску депресију без лекова, терапеута и
специјалних лампи.
--------------------

ЧИТАОЦИ ПИШУ

Како једноставно премостити
пензијски јаз

Моја пензија је релативно мала, радећи као професор физике
непуних 37 година. Додатно ми много смета када се деси то линеарно
повећање у процентима. У први мах делује заводљиво и као да сви
пензионери добијају исто повећање, а знамо да није баш тако. Онај са
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малом пензијом добије мрвице од тог колача а неко читаву његову пензију.
То ствара још већи и све већи распон између најмање и највеће пензије,
што по мени а и по великом броју пензионера није добро решење. Ако
неко има у старту већу зарађену пензију и то је разумљиво и у реду.
Нека је тај однос код првих пензија рецимо један напрема пет, он
треба да остане толики и након свих следећих година. Међутим, по
нашем постојећем моделу линеарних повећања у процентима тај однос се
нарушава и као резултат добијамо све већи и већи неоправдани јаз између
најмање и највеће пензије. Значи криви су ти проценти, а решење је
линеарни износ у новцу, као код помоћи коју влада понекад да свим
пензионерима. Математички гледано, много је лакше израчунати
линеарни износ који је праведнији од линеарног процента.
Дакле , уместо процената увести линеарни износ у новцу који не
тражи додатна средства, што је свакако најважније, правичан је и не
нарушава стечени однос и не ствара нови већи јаз као овај постојећи
модел, прихватљив је за најмање 80% пензионера. Постојећи модел не
одговара већини пензионера , јер они са најмањом пензијом који су и
најугроженији, вечито добијају најмањи износ таквог повећања.
Једноставно , зар не.
Аутор : Орозовић Петар

--------------------БУДИМО ОДГОВОРНИ
МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ВАКЦИНА
--------------------ПОБЕДИМО ОПАСНОГ
НЕПРИЈАТЕЉА
---------------------

ВАШЕ МАЛО - НАМА ПУНО ЗНАЧИ
УПЛАТИТЕ ЧЛАНАРИНУ ЗА ОВУ ГОДИНУ
Поштоване чланице, чланови, симпатизери!
ОБАВЕШТАВАМО све чланове Синдиката да је годишња
чланарина за 2021. годину иста као и за прошлу годину
- 550 динара.
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Да бисмо могли да функционишемо нормално и наставимо
реализацију наших заједничких циљева - позивамо Вас да
уплатите чланарину за ову годину.
Уплату можете извршити на рачун
200-2696220101862-17.
Удружење синдиката пензионера Србије,
Дечанска 14, 11000 Београд.

ВАШЕ МАЛО НАМА ЗНАЧИ МНОГО

ЗАХВАЉУЈЕМО СВИМА КОЈИ СУ ДО САДА УПЛАТИЛИ
ЧЛАНАРИНУ

----------------------------------НЕКАД И САД

НЕКАД - УЧЕСНИЦИ РАДНИХ АКЦИЈА И ГРАДИТЕЉИ ЗЕМЉЕ
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САД - ПЕНЗИОНЕРИ - ДОСТОЈАНСТВЕНИ УЖИВАОЦИ СВОГА
РАДА

--------------------ОБАВЕШТЕЊЕ:
- Због појачаног деловања вируса Корона канцеларија неће радити
до даљњег.
.
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел.

062-85-42-060

061-266-9-073

Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју Информатора.
Секретаријат УСПС
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