Czy dożyją do rozstrzygnięcia odwołań?

Panie europośle,
z takim samym uzasadnieniem, jak w artykule "Starsi emeryci jeszcze żyją..." spotkało się wiele 80-90-latków będących w
takiej, lub podobnej sytuacji. I nie mogą się pogodzić z tym, co ich spotkało.
W okresie powojennym często po odbyciu zasadniczej służby wojskowej młodzi ludzie zatrudnienie znajdowali w szeregach
MO, ale funkcjonariusz Milicji nie miał wpływu na to pod jaki resort podlegała Milicja Obywatelska w tamtym okresie (1954 r.).
Mieli chronić i pomagać ludziom.
Często kosztem własnego zdrowia i rodziny pełnili służbę, a po latach dowiedzieli się, że IPN stwierdza, że do 14 grudnia 1954
r. pracowali na rzecz państwa totalitarnego. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, że ich dalsza służba po 14.12.1954 r. była tylko
kontynuacją pracy w tej samej formacji i często w tym samym miejscu, ale MO podlegało już Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych.
A przecież tak zapewniano w odpowiedzi MSWiA z 17 lipca 2017 r. skierowanej do Pana Zdzisława Czarneckiego – w pkt 7.
jest zdanie „(…) w ujęciu formalno-prawnym za wyjątek potwierdzający ww. zasadę można uznać także sytuację osób
pełniących służbę w jednostkach MO w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r. Przypadki takie należy uznać za wyjątkowe, także ze
względów czasowych...”.
„Wchodząca w życie tzw. ustawa dezubekizacyjna nie obejmuje byłych milicjantów, strażaków, czy lekarzy, obejmuje tylko
byłych funkcjonariuszy SB – przypomniał w poniedziałek w radiowych "Sygnałach Dnia" szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
(artykuł pt. Błaszczak: ustawa dezubekizacyjna nie obejmie byłych milicjantów, strażaków czy lekarzy 08:23, 02.10.2017 PAP)
Starsi emeryci (80-90-latkowie) nie dość, że przeżyli wojnę, okres powojenny, to na starość potraktowano ich jak...
Cieszę się, że jest Pan i FSSM RP i inne organizacje, które zajmują się tą tematyką. Dla takiego 80-90-latka (nie tylko) ważne
jest, że ktoś o nich myśli, kiedy dostaje wydruk z Pańskiej lub FSSM i inn. strony i może przeczytać o podjętych działaniach.
Oby udało się tym starszym, schorowanym (często w związku z pełnioną służbą) emerytom dożyć do czasu rozstrzygnięcia
odwołań od decyzji ZER do Sądu.
z poważaniem
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 7 lutego 2018 r.
***
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