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Widziane od środka

Mija rok rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Premier Donald Tusk przedstawił w sejmie informację
z realizacji programu działania rządu w tym okresie. Wypowiedź
była jednoznaczna: to rok samych sukcesów. To specjalnie nie
dziwi, bo wciąż pamiętamy trzygodzinne exposé premiera sprzed
roku, gdy obiecywał, że wszystkim będzie się żyło lepiej.
Polityka miłości po tragicznych, pełnych nienawiści do ludzi rządach poprzedników - to było głównym przesłaniem premiera Donalda Tuska. Chyba najlepiej politykę miłości realizują marszałek Niesiołowski czy poseł Palikot. Jaka jest prawda, każdy może ocenić sam, jeżeli pokusi się o porównanie obietnic wyborczych z obecną działalnością koalicji rządowej POPSL. Miała być druga Irlandia, a nie ma nawet namiastki
cudu gospodarczego.
Odpowiedzią na kryzys finansowy jest pomysł szybkiego wprowadzenia w Polsce euro. Nie mamy jednak
odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak ochronić polskie rodziny, szczególnie najuboższe, przed skutkami
wzrostu cen, czego doświadczyli obywatele innych
państw, w których wprowadzano euro, choćby nasi sąsiedzi Niemcy. Jak reaguje rząd na problemy gospodarcze, widać na przykładzie przemysłu stoczniowego.
Zgodzono się na propozycje Komisji Europejskiej, aby
sprzedać stocznie po kawałku i w ten sposób pozbawić
tysiące pracowników pracy i zlikwidować przemysł
stoczniowy w Polsce. Nie ma również żadnych propozycji działań osłonowych dla innych branż, którym
może grozić załamanie gospodarcze, choćby w przemyśle motoryzacyjnym, tak ważnym w naszym regionie.
Donald Tusk zapowiadał radykalne podwyżki płac
dla nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, służb mundurowych, emerytów i co mamy: rząd proponuje wskaźnik

wzrostu płac o 1 procent powyżej inflacji, którą szacuje na 2,9 procent. Już dzisiaj widać, że taki poziom inflacji na 2009 rok jest nierealny, a płaca minimalna pozostaje na tym samym poziomie 40 procent średniej płacy krajowej tj. 1204 zł. Rząd proponował jeszcze niższy wskaźnik, mimo że deklarował jego wzrost.
Takich pustych obietnic było wiele - na przykład
były deklaracje poprawy sytuacji emerytów, rencistów
czy najuboższych grup społecznych, a teraz szuka się
oszczędności głównie w tych grupach, a spłaca zobowiązania wobec najbogatszych. Kolejnym pseudosukcesem koalicji rządowej jest reforma służby zdrowia,
której głównym celem jest prywatyzacja szpitali. Jeśli
ktoś wierzy, że to poprawi dostępność i jakość usług
bez dodatkowych środków, to bardzo się myli - owszem poprawi dla tych, którzy mają odpowiednie finanse. Jest to ewidentny skok na kasę, co zapowiadała
już posłanka Sawicka.
Kolejnym „sukcesem” są ustawy emerytalne. Już pisałem o tym problemie: haniebne jest odebranie ponad
700 tysiącom pracownikom uprawnień do przejścia na
wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w warunkach szkodliwych. To ewidentne łamanie nabytych praw
pracowników i nie ma to nic wspólnego z kryteriami
medycznymi, na które powołuje się Donald Tusk. Tu
jedynym kryterium są... oszczędności budżetowe. Nikt
mi nie potrafi logicznie wyjaśnić, dlaczego pracownik
zatrudniony w warunkach szkodliwych przed 1999 rokiem uprawnienia zachowuje, a pracownik zatrudniony w tych samych warunkach po roku 1999 już ich nie

ma. Mówienie, że takie osoby mogą się przekwalifikować, jest hipokryzją, bo kto przyjmie do pracy 60-letniego pracownika, który stracił zdrowie, pracując w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze.
Podobnie jest z ustawą o emeryturach kapitałowych,
gdzie zabezpiecza się interesy instytucji finansowych,
a nie przyszłych emerytów. Dzisiaj OFE straciły blisko
30 miliardów złotych naszych oszczędności, a w ciągu
dziesięciu lat zarobiły ponad 40 miliardów. To wszystko są gigantyczne pieniądze, więc trzeba się nad tym
wszystkim poważnie zastanowić. Niestety, żadne nasze poprawki czy uwagi ekspertów nie są brane pod
uwagę. Koalicja PO-PSL stosuje metodę: jesteście opozycją, to nie macie nic do gadania - to my mamy większość i to my decydujemy.
Muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy, jak jestem w
parlamencie, nie było tak aroganckiej, butnej władzy.
Trzeba też wyraźnie stwierdzić, że koalicja korzysta z
przychylności mediów, szczególnie w sprawach społecznych, stąd wielu naszych rodaków nawet nie wie,
jak niekorzystne rozwiązania funduje nam rząd premiera
Tuska. Podobnie traktowani są partnerzy społeczni,
mówi się o dialogu społecznym, a dialog odbywa się
na ulicach Warszawy, gdzie od tygodni protestują
związkowcy, wzywając rząd do prawdziwego dialogu,
a nie pozorowania rozmów, z czym mamy dzisiaj do
czynienia. Znamienne jest to, że premier najchętniej
spotyka się z przedstawicielami biznesu, bo tak naprawdę to oni kierują polityką rządu, dbając przede wszystkim o swoje interesy.
Jest jeszcze wiele kwestii, które należałoby poruszyć, oceniając rok działalności rządu. Jednak nawet
te, powyżej poruszone, wystarczą do wyrobienia sobie
opinii. Ostateczna ocena należy do czytelników. Ja nie
mam wątpliwości: ocena działań butnego, aroganckiego rządu Donalda Tuska po roku funkcjonowania jest
zdecydowanie negatywna.
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