Minden korkedvezményest érint az elvonás
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A Fidesz kampánybrossúrája

Budapest – A Korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete
felháborodva vette tudomásul, hogy a kormány képviselői nevüket adva törvénysértést
vállaltak a kormányfő kérésére vagy utasítására. A KNOÉ a legvégsőkig harcolni fog a 801
szakmát képviselő 615 ezer korengedményes nyugdíjas szerzett jogainak megvédéséért –
írták közleményükben.
A kormány tagjai szemmel láthatóan abban bíznak, hogy a törvények felett állnak, különben nem
követtek volna el ilyen nyilvánvaló törvénysértést, nem szegték volna meg a közösségi jogot –
olvasható a levélben. “Ma már egyértelmű, hogy a Lázár/Balsai féle törvény minden
korengedményes nyugdíjast érint, mindegyikük szerzett jogait elveszi, jogos nyugdíjukat
megszünteti, a meglévő rendet felrúgva ellehetetlenít 615 ezer embert, és családjaikat” – így a
közlemény.
Ma már egyértelmű, hogy szó nincs a 40-es éveikben nyugdíjba vonultakról, sőt az 57 év felettiek
sincsenek biztonságban, a kormány gond nélkül elveheti a 61 éves korengedményesek nyugdíját is
– tiltakozik közleményében a KNOÉ. Mindössze arról van szó, hogy „a kormány nem akarja
vállalni a kötelességét és eközben arról szónokol, hogy ezt az ország érdekében teszi” –
folytatódik a közlemény.
A Fidesz a választások előtt határozott ígéretet tett a nyugdíjakkal összefüggő jogok biztosítására.
„Mára kiderült, hogy ez hazugság volt. Csúnyán félrevezették a közvéleményt akkor is, amikor azt
mondták, hogy csak a rendvédelmiekre vonatkozik majd a korlátozás. Ma már egyértelmű, hogy
minden szakmát érint, és ne legyen kétsége senkinek sem: a Fidesz nem fog megállni. Az
elhibázott gazdaságpolitikájuk eredményeként egyre több pénzre lesz szükségük, amit képtelenek
másként megoldani, mint hogy újabb társadalmi rétegeket fognak kisemmizni. A következő bárki
lehet, akinek majd elveszik a fizetését, elveszik a magánpénztárakban tárolt megtakarításait,
elveszik a megélhetését.”
A KNOÉ kijelenti, hogy egyetlen megszorítást sem fogad el a kormánytól. Sem a 16 százalékos
megadóztatást, sem a nyugdíjak átnevezését, sem a visszamenőleges nyugdíjelvonást, sem a
korhatárok átalakítását. Amíg az EU tagjai vagyunk, ragaszkodunk az európai unió jogszabályainak
maradéktalan betartásához. A szerzett jogok védelmében semmilyen alkuhelyzetet nem ismerünk
el, azokat maradéktalanul megvédjük!. Ennek érdekében egyesületünk minden egyes tagjának
szerzett joga érdekében az EU bíróságához fordulunk” – írta közleményében Kuti László, elnök.

