Volilni program koalicije Združena levica - ZL
(ZL-DSD in 4. skupina ZL: civilnodružbena gibanja in posamezniki)
Za oblast in last zatiranih, revnih, ponižanih, izkoriščanih!
Alternativa za 99% ljudi!

Programska izhodišča
1. Demokratizacija političnega in volilnega sistema ter javnega sektorja.
Več deliberativne, participativne in neposredne (e-)demokracije – kvalitativno izboljšanih
(e-)referendumov o ključnih temah, ki zadevajo ljudi; za obvezno javno obravnavo vseh
predpisov na lokalni in državni ravni.
Vpeljava instituta ljudske nezaupnice – odpoklica poslancev in drugih funkcionarjev, Vlade RS in
Državnega zbora (DZ); omejitev števila mandatov na največ dva zapored na isti funkciji;
sprememba zakona o Vladi; sekularizacija države in javne uprave; ustanovitev pokrajin;
spremembe javne uprave –partnerska država.
Več neposrednega vpliva volivcev na izbiro kandidatov oz. na konkretno sestavo DZ (npr.
preferenčni glas) in redefinicija izbire kandidatov in vloge Državnega sveta (DS), vse v smeri
proti prevladi etablirane strankokracije in interesnih lobijev, v prid enakim možnostim dostopa
civilnodružbenih neodvisnih list, kot promocija aktivnega državljanstva.
Za ohranitev in solidarnostno financiranje javnega zdravstva (ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in dvoživk) in izobraževalnega sistema, znanosti, kulture in športa ter
za ohranitev njihove strokovne avtonomije – ob hkratnem zagotavljanju verodostojnega,
nepristranskega nadzora porabe javnih sredstev na navedenih področjih s strani državljanov in
državljank ter povečanje sredstev za znanost in javno zdravstvo primerjalno na % BDP najbolj
razvitih držav. Za soupravljanje zaposlenih, študentov (glede znanosti oz. univerze), za
evalvacijo razvojnih programov za ta družbena področja.
Za temeljito prenovo javnega zdravstvenega sistema (prioriteta osnovni zdravstveni dejavnosti in
dispanzerski metodi dela - več preventive, nadzora kakovosti).
Za posodobitev pokojninskega (zavarovanje pravic, solidarna vzdržnost pri zbiranju sredstev) in
socialno varstvenega sistema, otroškega varstvenega sistema.
Za transgeneracijsko sožitje in solidarnost ter zagotovitev možnosti starejšim za njihovo
vsestransko in tvorno udeležbo v družbenem življenju.
Za novo kulturno in medijsko politiko.
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2. Pravna država kot branik pravičnosti, družbene enakosti in solidarnosti.
Za spoštovanje in varovanje človekovih pravic, enakosti in drugačnosti ter za zagotavljanje enake
obravnave za vse prebivalce in prebivalke, ne glede na njihove posebne osebne oziroma družbene
značilnosti, aktivna zaščita ranljivih in marginaliziranih skupin.
Za ničelno toleranco do vsakršnega nasilja v družbi, do korupcije in sovražnega govora.
Pravica do zasebne lastnine mora biti omejena navzgor, v funkciji tega, da ima lastnina družbeno
vrednost in zaradi zmanjševanja neenakosti.
Za hierarhično, pregledno, poenostavljeno ureditev in prečiščenje preobsežne zakonodaje.
Spremembe gospodarske in kazenske zakonodaje za učinkovit pregon gospodarskega kriminala.
Progresivna prekrškovna zakonodaja.
Za varovanje neodvisnosti sodstva v razmerju do drugih vej oblasti in za varovanje neodvisnosti
državnega tožilstva ter izboljšanje pogojev za večjo kvaliteto teh institucij in sodelovanje –
komunikacijo med organi odkrivanja in pregona.
Prepoved omejevanja prostega pretoka informacij, zapiranja spleta, zaščita osebnih podatkov
pred manipulacijami korporacij (npr. socialna omrežja).

3. Socialna in delu prijazna država v praksi
Za popolno odpravo revščine v RS - za sprejetje ustavnih in zakonodajnih sprememb za prepoved
revščine, za ohranjanje obstoječih in razširitev socialnih pravic (povečanja socialne pomoči ipd.),
za odpravo varčevalnih ukrepov – ZUJF, za postopno pilotno uvedbo UTD.
Za izgradnjo neprofitnih stanovanj za mlade, invalide, ostarele in druge ranljive družbene
skupine; vpeljava stanovanjskih zadrug; odprava brezdomstva; ustavitev deložacij revnih; za
spodbujanje medgeneracijskega stanovanjskega sobivanja; ukrepi za izboljšanje demografske
krize.
Za ohranjanje pravic delovnih ljudi, pravične delitve in za zmanjševanje razlik in neenakosti.
Za prepoved prekarnega in atipičnih oblik dela, dela ‘na črno’ in socialnega dampinga; za
okrepitev odgovornosti in pooblastil sistema inšpekcij dela in sankcioniranje kršiteljev.
Za skrajšanje delovnika na šest ur za večino poklicev.
Za dvig minimalne plače nad prag revščine tako, da bo tudi minimalna pokojnina nad pragom
revščine; za splošno omejitev plačnega razmerja s količnikom 5 : 1 + manjši variabilni del.

4. Nov gospodarski razvojni model in javne finance- v korist 99% ljudi
Za uvedbo sonaravnega, ‘zelenega’, demokratično koordiniranega socialno-tržnega gospodarstva,
na temeljih “od-rasti” (“de-growth”), ekonomske demokracije (sodelovanje delavcev pri
upravljanju, obvezno delitev dela dobička med zaposlene, notranje lastništvo, delavske
prevzeme) in za pospeševanje zadružništva, etičnega bančništva; javna razvojno investicijska
banka; generalno: sodelovalnost namesto tekmovanja.
Za razvojno, tehnično-tehnološko razvito gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo – družbeno
oblikovanje gospodarskih verig – grozdenje –do produkcije končnih produktov. S tem sledi
lahko povišanje povprečne plače in ohranitev stimulativnih razmerij do minimalnih dohodkov, ki
morajo biti vsi nad mejo revščine.
Za zaustavitev privatizacije oz. podružbljanje srednjih in velikih podjetij v ključnih sektorjih.
Za odgovorno in nadzorovano upravljanje skupnega premoženja (v upravah in nadzornih svetih
50 % članov, ki jih določa vlada, 50 % pa civilna družba).
Za trajnostni razvoj in pravično (raz)delitev naravnega in družbenega bogastva – za pravično
delitev presežne vrednosti.
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Za soodločanje ljudi o porabi sredstev na lokalnem nivoju in širše (participatorni proračun).
Za pospeševanje zdraviliškega, kmečkega-podeželskega, lokalnega, zelenega-trajnostnega in
kulturnega turizma.
Za spodbujanje sonaravne pridelave hrane in zagotovitev večjega obsega prehranske in druge
samooskrbe.
Za pravičnejši progresivni davčni sistem, povečanje davkov na kapital in dobiček ter uvedba
pravičnega davka na premoženje.
Za spodbujanje razvoja in inovacij s posebno davčno olajšavo za vse inovatorje.
Za plačilo davka glede na lokacijo opravljene storitve ali prodaje blaga, za vpeljavo Tobinovega
davka v EU in na mednarodni ravni.
Za odpravo fiskalnega pravila – za vzpostavitev neodvisnega sveta za uravnotežen nadzor nad
viri, davki in porabo; uporaba razpoložljivih mehanizmov ECB in EU mehanizma za stabilnost in
odpis dolgov.
Za uvedbo inštitucije za davčni nadzor, plačilno disciplino in nadzor plačilnega prometa in revidiranje; vse transakcije države in občine morajo biti odprte za vsakega državljana; proračuni
občin in države morajo biti sprotno (javno) prikazani v pregledni obliki; za uvedbo modela
odprtosti in javne dostopnosti davčnih napovedi po skandinavskem vzoru.
Za povrnitev oziroma odvzem protipravno ali nelegitimno pridobljenega premoženja.
Za odpravo pravice do neomejene zasebne lastnine in vseh vrst monopolov ter profitnega
rentništva.

5. Okolje, prostor in gospodarska infrastruktura
Za okoljsko sonaravno politiko in prehransko, energetsko in drugo ključno samooskrbo.
Zaščita vode (prepoved privatizacije), zraka, zemlje, vključno z uvedbo okoljskih dajatev,
omejitev emisij in porabe fosilnih energentov.
Zagovarjanje biotske raznovrstnosti in ustanavljanje javnih in državnih semenskih in genetskih
bank.
Za vpeljevanje celovitih sistemov načina ravnanja z odpadki s končnim ciljem “nič odpadkov”
(“zero waste”) v reprodukcijskih krogih ob hkratnem ozaveščanju ljudi.
Infrastrukturni objekti splošnega pomena vključno s prometno infrastrukturo vseh vrst morajo
ostati v javni lasti.
Pospeševanje izgradnje “zaokroženih samostojnih sistemov” sekundarnega vodovodnega omrežja
s pripadajočimi viri pitne vode in izgradnja manjkajočih magistralnih vodovodnih povezav v
Sloveniji.
Okrepitev in izvajanje doslednega inšpekcijskega nadzora v vseh zadevah, ki zadevajo okolje in
prostor.
Prevetritev zakonodaje na področju protipoplavne tematike in za primere suše ter drugih naravnih
nesreč.
Spodbujanje elektrifikacije prometa, povečanje vlaganj in spodbud za javni promet.
Izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na področju varstva okolja.

6. Zunanja mirovno-varnostna politika
Za suvereno zunanjo politiko v odnosu do drugih držav in za povezovanje z “blokovsko”
neodvisnimi državami in progresivnimi silami po svetu.
Za zaščito suverenosti države v okviru EU.
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Za demokratizacijo in solidarizacijo Evropske unije; več vpliva državljanov na politike, socialna
unija, odprava centralizma odtujene birokratsko-tehnokratske neoliberalne Evropske komisije,
EU parlamenta in lobijev) in globalno sodelovanje, ki temelji na avtentični demokraciji,
spoštovanju človekovih pravic in solidarnosti brez meja. Če ne uspemo z izboljšanjem delovanja
EU, bomo razmislili o izstopu iz EU in/ali evrocone; priprava LEXIT strategije; biti moramo
pripravljeni celo na morebiten razpad EU in te tematike ne prepustiti desničarskemu populizmu.
Zagotavljanje zaščite naših manjšin v sosednjih in drugih državah ter italijanske in madžarske
manjšine, ureditev ustavnega narodnostne skupnosti (iz bivše SFRJ) v Sloveniji.
Zavrnitev prostotrgovinskih sporazumov.
Boj proti davčnim oazam.
Izterjava reparacijskega dolga od od Zvezne republike Nemčije, kot naslednice Tretjega Reicha.
Boj proti naraščanju neofašizma in nestrpnosti.
Za odprto razpravo o smiselnosti nadaljnjega obstoja v NATU, v kolikor bo le-ta še naprej ostajal
element svetovne nestabilnosti; v tem primeru za nadzorovan izstop iz NATO; vmes sodelovanje
SLO vojske samo v mirovnih misijah NATO, ne v agresivnih vojaških misijah; mednarodno
sodelovanje Slovenske vojske samo v mirovnih misijah, odobrenih s strani OZN.
Poostren nadzor nad prodajo in donacijami orožja.
Depolitizacija obrambnih in policijskih struktur.
Koalicija Združena levica (ZL) - ZL-DSD in 4.skupina ZL
Ljubljana, 10. 4. 2018
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