Asociația Pensionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor
Dragi actuali și viitori pensionari
Rațiunea pentru care membrii fondatori s-au străduit și au reușit în toamna anului
2011 să înființeze Asociația Pensionarilor din ANP a fost aceea de a exista o formă asociativă
care să fie în măsură să apere drepturile și interesele legale și morale ale personalului care a
activat în cadrul unităților sistemului penitenciar românesc.
Dacă sub aspectul drepturilor legale, în general, acestea au fost acordate conform
normelor în vigoare, sub aspect moral, adeseori avem de-a face cu un atac asupra calității
activităților desfășurate de personalul de penitenciare. Scopul ne scapă, nu-l înțelegem
foarte clar. Cui folosește acreditarea ideii că în penitenciare totul a fost și este sumbru?
Generația noastră de pensionari nu are motive să suporte culpabilizarea gratuită a
întregii sale activități. De fapt, este generația care, după 1989, a reușit să treacă regimul
penitenciar românesc de la un statut cazon la unul liberal. Delegații de specialiști ai
Consiliului Europei, ai administrațiilor din țări ca Franța, Anglia, Germania, Italia, Olanda și
din SUA, au apreciat pozitiv efortul nostru.
Sistemul penitenciar românesc are încă multiple aspecte discutabile, în special
referitoare la calitatea construcțiilor, care însă peste tot în lume țin de alocațiile bugetare.
Dacă adăugăm faptul că normarea posturilor în unitățile penitenciare este inferioară
necesităților reale de serviciu, că o parte din posturi sunt vacante, că alocațiile bugetare rar
au depășit 80% din necesar, avem o imagine reală a condițiilor în care a muncit și încă
muncește personalul. Numărul celor pensionați din motive medicale majore sau al celor care
au preferat să se pensioneze înainte de termen poate sugera suprasolicitarea și stresul
permanent la care este supusă această categorie de personal.
Aceste lucruri nu sunt luate niciodată în discuție, existând obiceiul unor instituții de
presă de a prezenta opinii ale unor oameni care nu cunosc realitatea. Existența unor cazuri
sau situații negative nu poate justifica generalizarea.
Noi, Asociația Pensionarilor din ANP, credem că și acesta este un motiv să existăm și
să ne organizăm, pentru a face lumea să înțeleagă că nu avem de ce să ne culpabilizăm, iar
familiile și copii noștri să știe că am profesat într-un domeniu cu totul special, în care
beneficiile nu au depășit niciodată greutățile și pericolul zilnic în care ne-am desfășurat
activitatea.
Mulți dintre actualii pensionari ne întreabă „ce câștig dacă mă înscriu în asociație?”.
Nu știm ce așteaptă să câștige, dar cu siguranță câștigul principal este acela de a fi alături de
cel cu care am muncit zeci de ani, de cel care știe cu ce te-ai confruntat zilnic și care poate
aprecia corespunzător faptul că ne-am făcut cu demnitate datoria.
Recunoaștem că în prezent nu ne putem lăuda cu reprezentativitate, numărul
membrilor fiind modest. Din această cauză și mijloacele asociației sunt modeste. Avem
convingerea că generațiile de pensionari mai „tineri” vor înțelege nevoia de a se înscrie în
asociație.
Înscrierea și participarea la asociația pensionarilor este o opțiune personală, dar cei
care s-au înscris nu au motive să regrete.
Vă așteptăm cu mult drag,
Comitetul asociației

