PAVOL LUKŠA
STAROSTA OBCE ČELADNÁ

V Čeladné 19.9.2013

Otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí Františku Koníčkovi
Vážený pane ministře,
nepochybuji, že jste informován o posledních událostech nejen v Moravskoslezském kraji, ale
také v dalších částech republiky. Mám na mysli protiromské demonstrace, násilnosti a
vystoupení extrémistických názorových proudů. Situace dospěla do neudržitelného stavu. Za
nejhorší považuji fakt, že pocit naštvanosti a diskriminace sílí i ve slušných a poctivých
lidech, které v žádném případě nelze řadit k extrémistickým skupinám.
Jedná se o lidi, kteří pracují, platí daně, případně o práci usilují. Ti již dále odmítají dotovat
nepřizpůsobivé skupiny, a to bez ohledu na jejich národnost či zabarvení pleti. Problém
zneužívání dávek a neochota hledat práci se samozřejmě netýká pouze části romské minority,
ale také jedinců z většinového etnika.
Většina našich spoluobčanů, kteří v našem kraji pracují za nízké mzdy, nehodlají přihlížet
tomu, jak se někteří neustále vyhýbají práci, ale přitom dosahují téměř stejně vysokého příjmu
vlivem dávek ze sociálních systémů. Zde připomínám, že se od roku 2012 podařilo předchozí
vládě prosadit zpřísnění tzv. veřejné služby. To spočívalo v situaci, že pokud nezaměstnaný
odmítl nabízenou práci (a zdaleka se nejednalo jen o zametání chodníků či odklízení sněhu)
došlo k odebrání či snížení některých dávek. Jak ukazují statistiky Vašeho ministerstva, toto
zpřísnění se osvědčilo, a to především v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o velmi účinný
nástroj proti věčným „zneužívačům“ dávek a notorickým „nepracantům“.
Bohužel, levicoví politici toto nazývali „novodobým otroctvím“ a díky jejich podnětu Ústavní
soud zrušil důležitá ustanovení, bez nichž se institut veřejné služby stal bezzubým. Stejní
levicoví politici jako kdyby zapomněli na svou tehdejší kritiku a nyní se dožadují toho, aby se
proti odmítačům práce zakročilo. Přitom tento stav sami způsobili.
Já i Vy dobře víme, že lze velmi snadno a rychle vyhovět názoru Ústavního soudu a současně
vrátit veřejné službě svou účinnost z minulosti. Proto si Vás dovoluji požádat, aby Vaše
ministerstvo urychleně provedlo úpravy, které by umožnily opět užívat tohoto účinného
nástroje. Každý ztracený měsíc představuje další zhoršování problému.
Lidé očekávají jednoznačné gesto a opatření, že se vyplatí pracovat, ne sedět doma a pobírat
dávky. Jsem přesvědčen, že ve Vašich silách je toto učinit a připravit návrh, který bude
okamžitě předložen nové sněmovně vzešlé z nadcházejících voleb.
S úctou
Pavol Lukša,
starosta obce Čeladná, bývalý poslanec za Moravskoslezský kraj
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