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Ljudje pred stroji, primerjava vseh dohodkov civilne in vojaške osebe v ZDA

Vsi javni uslužbenci imajo že določene plače s kolektivnimi pogodbami, le pripadniki Slovenske vojske še ne

vedo kakšne bodo njihove plače. Že novinarji vidijo in opozarjajo, da če država ne bo poskrbela za vojake, bodo

tudi oklepniki odveč. Za ameriške vojake je zelo dobro poskrbljeno z raznimi ugodnostmi in davčnimi olajšavami,

medtem ko za slovenske vojake država noče poskrbeti. Državi so bolj pomembni oklepniki od vojakov, kot da

Slovenska vojska ni osrednji steber nacionalno varnostnega sistema. Novinar Večera Aleš Kocijan v svojem

članku v Žarišču pravilno ugotavlja, da če država ne bo v vojski poskrbela za ljudi pred stroji, kmalu tudi novih

oklepnikov ne bo nihče več potreboval. Objavljamo članek Večera v Žarišču z dne 8. decembra s pomenljivim

naslovom Ljudje pred stroji in sveže podatke o vseh neto prihodkih primerljive civilne in vojaške osebe ter vojaka

in policista v ZDA.

Objavljeno v povezavah spodaj prikazuje realnost slovenke družbe v odnosu do vojakov. V Združenih državah

Amerike je za vojaka poskrbljeno zelo dobro, saj imajo pripadniki njihove vojske z ugodnostmi neto prihodkov

mnogo več od primerljivih civilnih poklicev. Države za svoje vojake dobro poskrbijo ne le z osnovnimi plačami

ampak na razne načine preko ugodnosti, kot so polno zdravstveno zavarovanje, z davčnimi olajšavami, z nakupi

brez davka v posebnih trgovinah, nadomestili za prehrano in nastanitev itd.. Na ta način ohranijo lojalnost

pripadnikov svojih vojska in naredijo vojaški poklic privlačen, tudi in predvsem mladim.

 

Tudi v Sloveniji bo potrebno poskrbeti za vojake, saj bo počasi podčastnikov več od vojakov, kot da bi v

proizvodnem podjetju bilo izmenovodij ali obratovodij več od delavcev. V Sindikatu vojakov Slovenije ne

razumemo politike, da se daje v Sloveniji prednost socialnim transferjem, medtem ko imamo v Slovenski vojski

vedno več socialno ogroženih vojakov, še posebej po 45 letu starosti, ko se odsluženi vojaki znajdejo na trgu dela

brez poklica, ker so svojo mladost zapravili za služenje domovini.

 

V Sloveniji se družba do vojakov obnaša kot do drugorazrednih državljanov, medtem ko imajo drugi javni

uslužbenci svoje plače urejene s kolektivnimi pogodbami dejavnosti, se ta odreka pripadnikom Slovenke vojske.

Dogovore o plačah in kolektivne pogodbe z veljavo za pripadnike Slovenske vojske v neustavnem ²enotnem²

plačnem sistemu podpisujejo sindikati drugih poklicev, od vojaških sindikatov pa jih ne podpiše nobeden. Do

kdaj še? Ali res nočemo Slovenske vojske, Natu pa dajemo prazne obljube?

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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