Resolucija civilnih invalidov vojn Slovenije
Civilni invalidi vojn (CIV) Slovenije, zbrani na vseslovenskem srečanju CIV Slovenije, sprejemamo
resolucijo, s katero seznanjamo slovensko javnost in Vlado RS; z našimi opravičenimi pričakovanji
glede ohranjevanja in izboljševanja varstva CIV Slovenije. Prav tako o odnosu slovenske države do teh
vsebin.
1.
Dejstvo je, da smo CIV postali vojni invalidi – ne po svoji krivdi, zaradi poškodb z vojaškimi razstrelivi
med vojnami ali po njih. Pri tem, smo bili kot otroci ukradeni za otroštvo in obsojeni na »zapor s
svojimi invalidnostmi«, brez možnosti pomilostitve, vse do konca življenja.
2.
Veliko se piše in govori o spravi, zaradi dogajanj v času med, ob in po drugi svetovani vojni ter budi
žrtve, ki so že dotrpele svojo usodo.
Ostali pa smo mi, civilni vojni poškodovanci, ki še vedno trpimo, predvsem zaradi človeškega
brezumja! Z nami pa se nihče ne pogovarja o spravi.
Po dolgotrajnem prigovarjanju, nas je predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, sicer sprejel v februarju
2016 na pogovor, zaradi 20-letnega zanemarjanja in nujnosti dopolnjevanja varstva vojnih invalidov
Slovenije.
Res, da je predsednik Vlade RS takrat naložil ministrici MDDSZEM obveznost – dogovarjanja z nami o
teh vsebinah. Res pa je tudi, da se to ministrstvo obnaša tako, kot da smo mi zaradi njih in ne oni
zaradi nas. Po enem letu od vložitve naših predlogov, so sklicali delovni sestanek z nami, da smo
obravnavali te predloge.
Povedali so nam, da je obseg varstva vojnih invalidov v RS nadaljevanje obsega tega varstva v bivši
SFRJ. Zavrnili so praktično vse naše predloge za vrnitev odvzetih pravic in nadaljnje zboljševanje
varstva, pogovarjali se bomo edino še glede usklajevanja prejemkov.
3.
Civilni poškodovanci vojn odločno zahtevamo od RS:
 Da nemudoma uredi pravično usklajevanje prejemkov vojnih invalidov
 Da se vrne in ustrezno uredi obnovitvena zdravstvena rehabilitacija za vojne invalide
 Zahtevamo, da država preneha z brezbrižnim odnosom do vojnih invalidov, da takoj pristopi,
ob sodelovanju z vojnimi invalidi, k iskanju oblik, načinov in obsega varstva, ki bo za vse vojne
poškodovance predstavljalo pošteno pravično odškodnino za njihovo neposredno in
posredno škodo, na osebni integriteti in osebnem zdravju
4.
Nikakor ne sprejemamo ugovorov o pomanjkanju sredstev in nesorazmernosti z drugimi upravičenci:
 vsako leto se izdatki za vojne invalide zmanjšajo za okoli 10%, zaradi našega odhajanja
 posebej poudarjamo, da RS vse do sedaj še ni postavila in izterjala pravičnih vojnih odškodnin
od agresorjev v drugi svetovni vojni na naše ozemlje. Apeliramo, da to stori!
Še enkrat: mi smo živi spomeniki človeškega brezumja! Smo vest človeštva! Zaslužimo boljši odnos
do nas!
Pridržujemo si pravico poročati o teh anomalijah v naši državi, tako slovenski javnosti, kot tudi
ustreznim institucijam v Evropi, zlasti tudi glede neurejenosti vojnih odškodnin. Pridržujemo si tudi
pravico predlagati razrešitev odgovornih za te anomalije.
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