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DŮSTOJNÉ STÁŘÍ NENÍ VÝSADA!
ALE PRÁVO!

Vyspělost společnosti se pozná podle svého vztahu k seniorům. Lidé, kteří celý
život pracovali a přispívali si z platu na penzi dnes mnohdy musí kvůli diletanství
vlády živořit a třít bídu s nouzí. Vládní lupiči ve snaze rozkrást co se dá sahají i na
důchody a snižují již tak nízké penze.

Dělnické straně sociální spravedlnosti není lhostejná
situace českých a moravských seniorů

Naše řešení:

Nejefektivnější investice pro spokojené a hmotně zajištěné stáří jsou vlastní děti a
jejich výchova k produktivní práci, tvorbě hodnot a rozvoji inteligence.

Důchodový systém musí být dlouhodobě schopen plnit svoji základní funkci, tedy
finančně zajistit občany ve stáří, nikoliv obohatit správce fondů na úkor střadatelů
nebo poskytovat záminku pro dovoz nekvalifikovaných mas z třetího světa.
Základní funkce důchodového systému je možné zajistit pouze za předpokladu,
že nebude radikálně klesat počet plátců. Proto systém musí motivovat občany k
jejich výchově. Zodpovědní občané, kteří investovali do výchovy svých dětí ke
vzdělání a práci, z níž plynou odvody sociální daně, z jejích výnosů budou přímo
úměrně profitovat. To znamená, že výše penze bude u důchodců významně
zohledňovat výši sociální daně odvedené jimi vychovanými dětmi.

Náš systém pracujícím ušetří obrovské sumy peněz na nárocích
nepřizpůsobivých, kteří nevychovali své děti k práci, z níž by plynuly odvody
sociální daně. Nemají jim tedy z čeho plynout penzijní benefity.

Náš návrh zabije dvě mouchy jednou ranou. Pracovité děti se stanou dobrou
investicí, což se odrazí na zvýšení porodnosti, která vyřeší současný populační
problém. Důchodový systém navíc nebude mít deficity a bude moct plnit svůj
účel.

Alternativou nebo doplňkem ke státní penzi zůstane jakákoliv jiná forma spoření
nebo investování. Jako konkurence pro soukromé fondy by měl existovat státní
penzijní fond.

Náš systém bude mít oproti současnému i jiným navrhovaným mnoho výhod,
které daleko přesáhnou kategorii důchodové reformy:

1. Přispívá k řešení současného populačního problému.
2. Zvyšuje motivaci rodičů ke vzdělávání a řádné výchově jejich dětí.
3. Je spravedlivější než ostatní systémy. Většinu zdrojů si adresně rozdělují ti, kteří
je vytvořili.
4. Neumožňuje finanční oligarchii parazitovat na vašich příjmech a úsporách.
5. Nejde vytunelovat, děti vám na rozdíl od úspor nikdo neukradne.




