Полското правителство реже високите пенсии на хиляди щатни сътрудници на комунистическите с
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Полското правителство огласи решение за намаляване на пенсиите на 32 000 бивши
офицери от разформированата комунистическите тоталитарни служби.

Законопроектът предвижда досегашните относително високи пенсии тази група
пенсионери да бъдат сведени до средната за страната пенсия, която се равнява на
около 400 евро.

„Желаем общественото чувство за справедливост да спечели. Няма подкрепа в
обществото към офицерите от репресивната тайна полиция да получават такива суми
за това, че са задушавали свободата и независимостта на страната ни”, заяви
вътрешният министър Мариуш Блашчак, цитиран от Ройтерс.

„Така решаваме проблем, който не е бил решен от години”, обясни той на
пресконференция във Варшава, обявявайки пенсионната реформа в системата на МВР
във вторник (12 юли 2016 г.).

Блашчак посочи, че офицерите от репресивния комунистически апарат все още
получават високи пенсии, а законопроектът цели да поправи тази грешка.

Полските тайни служби са ненавиждани заради бруталността им, всяването на страх, а
също така и за извършването насилия по политически причини. Припомня се, че
полската ДС е отвлякла, изтезавала и убила свещеника дисидент Йежи Попелушко,
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който е ключова фигура в полското антикомунистическо движение „Солидарност”.
Законопроектът още не е внесен за обсъждане в парламента, но по всяка вероятност
ще бъде одобрен, защото управляващата партия „Право и справедливост” има пълно
мнозинство.

Намаляването на пенсиите на бившите щатни сътрудници на полската Държавна
сигурност се очаква да спести на държавния бюджет годишно общо 135 млн. злоти
(около 30 млн. евро).

За разлика от България в Полша още преди години беше проведена лустрация на
бившите сътрудници на тоталитарните комунистически служби и те бяха лишени за
известен период от време да заемат ръководни държавни постове.

В България главният прокурор Сотир Цацаров иска да бъде отменено решението на
парламента за премахването на давността за престъпленията на комунизма, което ще
даде възможност за довършването на разследванията, започнати в началото на
прехода и прекратени или стопирани именно поради давността.

Досиета на полската ДС също така бяха отворени много преди това да бъде направено
в България, чак 16 години след началото на прехода, през който част от бившите
офицери от ДС безпрепятствено упражняват и досега паралелна власт чрез мрежа от
бившата си агентура за влияние в политиката, икономиката и обществения живот.

За разлика от Полша в България редица щатни служители от репресивния апарат на
БКП, работили в Шесто управление за борба с идеологическата диверсия, преследвало
интелигенцията или в Първо главно управление на ДС, натоварено с извършването на
убийства на критици на режима зад граница, са чести събеседници в определени
медии, представящи ги днес като „експерти по национална сигурност”.
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