
 
 

 

 

SHOD – Proti privatizaciji 

 

Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS in  Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije 
– TRS  odločno podpirata peticijo Proti privatizaciji in shod, ki je najavljen za 07.02.2015 in pozivamo 
k udeležbi. 

Kot zagovorniki socialne države in lastne, tudi gospodarske suverenosti, odločno nasprotujemo 
načinu, ki nam ga zagovorniki razprodaje ponujajo kot rešitev iz krize v katero smo potisnjeni in jo 
navadni državljani najbolj občutimo.  

Smo proti odtujitvi naše infrastrukture. Ob že izgubljenem letališču smo pred tem, da izgubimo svojo 
telekomunikacijsko infrastrukturo. Kaj sledi? Avtoceste? Železnice? Naravni viri? Bomo na svoji zemlji 
tujci, da bomo s tem poplačali nekaj obresti za kredite s katerimi navadni državljani nismo imeli nič in 
niso naši.  

Dosedanje izkušnje kažejo, da nobena državna prodaja tujcem ni prinesla tistih učinkov, ki jih 
zagovorniki radi izpostavljajo, saj nam je jasno, da je želja novih lastnikov le ustvarjanje dobička prek 
svojih korporacij. Tujci ne prihajajo k nam z namenom novih vlaganja v razvoj države, temveč se 
ravnajo po ustaljenem pravilu čim manj izdatkov za čim večji profit in to največkrat na račun 
varčevanja in  odpuščanja delavcev. Spomnimo na primer Heliosa, ki dokazuje kakšni so prvi  ukrepi 
tujih uprav in kako tuje uprave strašijo delavce, ki si upajo spregovoriti. Prodaja Aerodroma nam 
dokazuje kako se država zavoljo pokorščine tujemu kapitalu odpoveduje svojim glasovalnim pravicam 
in kako izpodriva male delničarje.  

Trenutni procesi privatizacije, katerih glavni izvajalec je Slovenski državni holding, so prikriti, 
netransparentni in nepravični, saj ceno postavlja kupec in ne prodajalec, zato lahko temu brez sramu 
rečemo le še razprodaja.  

Zagovarjamo peticijo Proti privatizaciji in podpiramo ter se udeležujemo Shoda proti privatizaciji, ki je 
napovedan za soboto 07.02.2015. Podpiramo razveljavitev sprejetega sklepa s spiskom petnajstih 
podjetij namenjeni razprodaji, kar smo kot koalicija Združene levice že  večkrat zahtevali, pa smo bili 
vedno preglasovani. Ponižnosti in klanjanja tujini ter kapitalu za nekatere očitno nikoli ni končano. 

To ni privatizacija. To je razprodaja države. 

 

V Ljubljani: 05.02.2015 

Društvo gibanje TRS 
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