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SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI SDE SLOVENIJE 

 

 

ČASI TERJAJO DRŽAVLJANSKI POGUM! 

 

 

Državljanke in državljani se bodo v četrtek, 11. junija ob 17. uri zbrali na Kongresnem trgu, da bi 

protestirali proti razprodaji Slovenije. Gre za širši proces uničevanja gospodarske podlage naše 

države, v katerem bodo samostojna, inovativna in uspešna podjetja, infrastruktura ter naravni 

monopoli spremenjeni v podružnice velikih korporacij. Njihov denarni tok (amortizacija in 

dobiček) se bo odlival v tujino, podjetja pa se bodo krčila. Nekatere upravljavske, razvojne in tržne 

funkcije bo prevzel nov lastnik. V Slovenji bo manj delovnih mest, manj družbeno odgovornih 

podjetij in vse več prosilcev za različne oblike pomoči. 

 

Slovenija je odprta država in nikomur ne brani investiranja na njenem območju. To se je zadnja 

leta lepo odrazilo v širjenju velikih trgovcev v Slovenijo, ki pa na žalost in škodo zaposlenih kršijo 

slovenske delovnopravne standarde. Kdor želi investirati v Sloveniji, je vabljen in deležen vse 

dovoljene državne pomoči ter enake pravne varnosti kot slovenske državljanke in državljani. 

Proces razprodaje Slovenije ne sodi v to vrsto spodbujanja investicij. V bistvu bo njegova 

posledica zmanjšanje investicij in delovnih mest.  

 

Proces razprodaje Slovenije je bil, skupaj z nacionalizacijo slovenskih bank, načrtovan, se 

nemoteno izvaja in je dobro medijsko podprt.  Izvajalci procesa razprodaje si obetajo enormne 

zaslužke, v primerjavi s katerimi je bila slovenska tajkunska kriza mala amatersko vodena 

goljufija. V procesu razprodaje Slovenije kupci postavljajo ceno, se med seboj dogovarjajo in 

usklajujejo. Končna prodajna cena je tudi za najbolj donosna podjetja v bližini knjižne vrednosti. 

 

Člani SDE Slovenije smo svoje nestrinjanje s privatizacijo že večkrat izrazili, zato se bomo 

protesta seveda udeležili. 

 

Sindikalni pozdrav! 

 

 

                                                                                          Predsednik SDE Slovenije 

                                                                                             Branko Sevčnikar l.r. 
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