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Kevesebb juttatást kaphatnak a nők?
A szakszervezetek szerint megannyi kérdés merül fel a kormány nyugdíjtervezete kapcsán

ROSTÁS SZABOLCS

Diszkriminatív az új, a kor-
mány által a tervek szerint 
csütörtök este közvitára bo-

csátott nyugdíjtörvény tervezete a 
szakszervezetek szerint. Bogdan 
Hossu, az Alfa Kartell szakszerve-
zeti szövetség elnöke (portrénkon) 
csütörtökön az Agerpres hírügy-
nökségnek úgy nyilatkozott: ha az 
állam nem pótolja jövedelmüket, a 
nők 30 százalékkal kisebb nyugdí-
jat kapnak majd, mint a férfi ak. A 
szakszervezeti vezető elmondta, bár 
a konkrét szöveget még nem kapták 
kézhez, annak alapján, ami eddig 
elhangzott a készülő jogszabályról, 
több probléma is körvonalazódik. 
„Először is azáltal, hogy felosztják 
a járulékfi zetési időszakot, a nők 
kisebb nyugdíjat kapnak, hiszen 
kevesebb évig fi zetnek járulékot a 

férfi aknál. Ha mindehhez hozzászá-
mítjuk azt a kedvezményként feltün-
tetett eljárást, miszerint azoknak a 
nőknek, akiknek három vagy annál 
több gyerekük van, a hozzájárulási 
időszakukat hat évvel lecsökken-
tik, akkor az ő nyugdíjuk nagyon 
alacsony lesz” – mutatott rá Hossu. 
Akinek számítása szerint mindez 
odavezet, hogy a nőknek általában 
15 százalékkal, továbbá a többgye-

rekes anyáknak legalább 30 száza-
lékkal lesz alacsonyabb nyugdíjuk, 
mint a férfi aknak. A szakszervezeti 
vezető szerint a törvénybe bele kel-
lene foglalni, hogy ezeket az éveket 
valamiféleképpen kompenzálják.

„A második negatív megjegyzés, 
hogy a nyugdíjpont értékét teljesen 
leválasztják a gazdaságról és a bé-
rekről. Tehát ha a fi zetések viszony-
lag gyors ütemben nőnek, a nyugdí-

jak értéke nem fog változni” – állítja 
a szakszervezeti bizalmi. Emlékez-
tetett: jelenleg a nyugdíjpont az át-
lagfi zetéssel és az infl ációval együtt 
nő, a javasolt módosítások szerint 

• A tervek szerint 
csütörtökön késő este 
bocsátotta közvitára a 
munkaügyi minisztérium 
a nyugdíjtörvény terve-
zetét. A szakszervezetek 
arra figyelmeztetnek, 
fennáll a veszélye, hogy 
a romániai nők 30 száza-
lékkal kisebb nyugdíjat 
kapnak, mint a férfiak.

R. SZ.

M egérkeztek az országha-
tárra csütörtökre virradó 
éjszaka a román diaszpóra 

Nagy-Britanniából, Olaszországból és 
más nyugat-európai országokból el-
sőként indult szervezett csoportjai. Az 
egyik fellobogózott autós menetosz-
lopnak néhány tucatnyi nagyváradi 
ellenzéki aktivista ünnepi fogadtatást 
rendezett az Ártánd–Bors-határát-
kelőn. A járműveikre kifeszített felira-
tok szerint a bukaresti szociálliberális 
kormánnyal elégedetlen, külföldön 
dolgozó román vendégmunkások elő-
rehozott választások megrendezését, 
a korruptaknak kedvező törvényalko-
tás leállítását, a „korrupciót lega lizáló 
Iordache-bizottság” (az igazságügyi 
törvény módosítását előkészítő par-
lamenti különbizottság) feloszlatását 

követelik. Nyilatkozataikban a tüntet-
ni hazatérő román vendégmunkások 
a bukaresti „bürokrata, korrupt, ha-
szonleső, kormányzásra alkalmatlan” 
vezetést teszik felelőssé azért, hogy 
Romániában nem tudtak érvényesül-
ni, és kénytelenek voltak boldogulá-
sukat külföl dön keresni.

Az augusztus 10-ei kormányel-
lenes tüntetésre már csaknem két 
hónapja készül a román diaszpóra, 
de a közösségi fórumokon szervező-

dő megmozdulásnak nincs gazdája. 
Az MTI emlékeztet: bár a külföl dön 
dolgozó románok több egyesülete is 
részt vesz a toborzásban, egyesek kö-
zülük be is jelentették a tüntetést Bu-
karest főpolgármesteri hivatalának, 
a demonstrációért egyikük sem akart 
felelősséget vállalni, és szervezőként 
írásos megállapodást kötni a közren-
det biztosítani hivatott csendőrséggel. 
A megmozdulással a diaszpóra arra 
a kormányzati erődemonstrációnak 
szánt nagygyűlésre akar válaszolni, 
amelyet az ügyészségek és titkosz-
szolgálatok visszaélései, a választói 
legitimáció nélküli, úgynevezett pár-
huzamos állam ellen szervezett a PSD 
június 9-én, és amelyre buszok százai 
és több különvonat szállította a kor-
mánypártok támogatóit a Győzelem 
térre, az utóbbi másfél évben megszo-
kottá vált korrupcióellenes ellenzéki 
megmozdulások hagyományos hely-
színére. Kormányzati részről sokan 
igyekeznek bagatellizálni a megmoz-
dulást, míg mások sértegetik a részt-
vevőket. Maria Grapini PSD-s európai 
parlamenti képviselő csütörtökön 
olyan bejegyzést osztott meg közös-
ségi oldalán, amely szerint a tüntetni 
készülő külhoni románok „ostobák”, 

Hazajött tüntetni a román diaszpóra
• A nyári szabadságuk idején külföldről hazatérő román 
vendégmunkások nagyszabású tüntetésre készülnek pénte-
ken a bukaresti kormánypalota előtti Győzelem (Victoriei) 
téren a hatalmon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD), Liviu 
Dragnea pártelnök és Viorica Dăncilă miniszterelnök ellen. 

Cristian Păun gazdasági 
elemző szerint a jelenleg 
mintegy négymilliárd eurós 
hiánnyal rendelkező nyug-
díjrendszer számára hatal-
mas többletterhet jelentenek 
a tervezett intézkedések.

A járműveikre kifeszített fel-

iratok szerint a szociálliberá-
lis kormánnyal elégedetlen, 
külföldön dolgozó román 
vendégmunkások többek 
között előrehozott választá-
sokat követelnek.

  

H I R D E T É S

A szakszervezetek szerint 
főleg a sokgyerekes nők 
nyugdíja lehet alacsonyabb

▴  FOTÓ:  PÁL ÁRPÁD




