VOLILNI PROGRAM

V ZL-DSD smo odločeni storiti vse da zavarujemo suverenost Republike Slovenije,
tako, da bomo v državi sami, suvereno odločali o naših notranjih zadevah v skladu z
ustavnim načelom »oblast ljudstva« ter bomo zavračali kakršne koli zahteve EU, ko
gre za podporo prostotrgovinskim sporazumom in nadvladi multinacionalk.
Politični in gospodarski sistem morata prvenstveno slediti načelom neposredne
demokracije, socialno tržnega gospodarstva-ekonomske demokracije (soupravljanje,
delitev dobička, notranje lastništvo, zadružništvo in participativni proračuni) in javnih
ter kolektivnih oblik lastnine osnovnih družbenih virov (naravni viri, proizvodna
sredstva, gospodarska in družbena infrastruktura, stanovanja), koordiniranega
gospodarstva in zadovoljevanja realnih potreb.
1. POLITIČNI SISTEM
- Sprememba volilnega sistema (obvezna udeležba na volitvah, že vložen zakon
ZDUS in uzakonitev instituta odpoklica izvoljenih predstavnikov).
- Sprememba zakona o vladi.
- Demokratizacija upravljanja države (referendum, participativni proračun, eposredovanje stališč in predlogov, javna razprava in druge oblike neposredne
(e)demokracije.
- Ustanovitev pokrajin kot sestavine sistema lokalne samouprave.
2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR
- Ohranitev najširše solidarnosti - javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo,
socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost
teh sektorjev.
- Prenova zdravstvenega sistema (odprava dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja, zamejitev privatizacije, ukinjanje koncesij, prioriteta osnovni
zdravstveni dejavnosti in dispanzerski metodi dela - več preventive, nadzora
kakovosti,…).
- Posodobitev pokojninskega sistema (zavarovanje pravic, solidarna vzdržnost pri
zbiranju sredstev).
- Za transgeneracijsko sožitje in solidarnost.
- Zmanjševanje pooblastil represivnim službam,
- Ureditev socialnega in pokojninskega statusa operativnih prostovoljnih gasilcev,
reševalcev in drugih, ki sodijo v sile enote za zaščito, reševanje in pomoč.
- Nova kulturna in medijska politika.

1

3. PRAVNA DRŽAVA
- Spoštovanje in varovanje človekovih pravic, enakosti, drugačnosti in pravičnosti.
- Zagotavljanje enake obravnave za vse, ne glede na posebne, osebne in družbene
značilnosti.
- Ničelna toleranca do korupcije, vsakršnega nasilja v družbi in sovražnega govora.
- Učinkovit pregon gospodarskega kriminala.
- Prepoved omejevanja prostega pretoka informacij, varstvo osebnih podatkov.
4. SOCIALNA IN DELOVNA POLITIKA
- Odprava in prepoved revščine v RS.
- Gradnja neprofitnih stanovanj, ustanavljanje stanovanjskih zadrug in spodbujanje
medgeneracijskega sobivanja. Takojšnja odprava deložacij in brezdomstva.
- Ohranjanje pravic delovnih ljudi, pravična delitev, zmanjševanje razlik in družbene
neenakosti.
- Prepoved agencijskega in atipičnih oblik dela, dela na črno in socialnega
dampinga,
- Okrepitev odgovornosti in pooblastil sistema inšpekcije dela in sankcije za
kršitelje
- Skrajšanje delovnika na šest ur za večino poklicev.
- Dvig minimalne plače tako, da bo tudi najnižja pokojnina za polno delovno dobo
nad pragom revščine.
- Omejitev plačnega razmerja na 5:1; višja obdavčitev nad to mejo.
- Pozitivna diskriminacijo pri zaposlovanju težje zaposljivih skupin ljudi.
5. GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE
- Zahtevamo sistemske spremembe pri upravljanju skupnega premoženja
(odgovorno in nadzorovano upravljanje premoženja: v upravah in nadzornih
svetih 50% država in ali lastniki-50% zaposleni in sindikati).
- Del vrednosti skupnega premoženja (upravlja država) prenesti v nov pokojninski
sklad.
- Uvedba sonaravnega, socialno tržnega, demokratično koordiniranega
gospodarstva na temeljih “od-rasti” (“de-growth”) in ekonomske demokracije
(sodelovanje delavcev pri upravljanju, obvezno delitev dela dobička med
zaposlene, notranje lastništvo, delavski prevzemi, partnerski odnos med delom
in kapitalom ter zadružništvo) ter družbeno oblikovanje razvojnih gospodarskih
verig do končnih produktov z visoko dodano vrednostjo.
- Ustavitev razprodaje/privatizacije podjetij v ključnih sektorjev v lasti države
(skupno premoženje).
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- Odprava fiskalnega pravila in uporaba razpoložljivih mehanizmov ECB in EU za
stabilnost in odpis dolgov.
- Pravičnejši progresivni davčni sistem, povečanje davkov na kapital in dobiček ter
uvedba pravičnega davka na premoženje.
- Spodbujanje razvoja in inovacij s posebno davčno olajšavo za vse inovatorje.
- Plačilo davka glede na lokacijo opravljene storitve ali prodaje blaga.
- Zahteva po vpeljavi Tobinovega davka v EU in na mednarodni ravni.
- Uvedba inštitucije za davčni nadzor, plačilno disciplino in nadzor plačilnega
prometa in revidiranje.
- Vpeljava etičnega bančništva in ustanovitev javne investicijske - razvojne banke.
- Pospeševanje zdraviliškega, podeželskega, sonaravnega in kulturnega turizma.
- Zaščita kmetijskih površin pred plenilskimi posegi tujih investitorjev in kapitala.
- Spodbujanje sonaravne pridelave hrane in večjega obsega samooskrbe.
- Povrnitev protipravno ali nelegitimno pridobljenega premoženja.

6. OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA
- Okoljsko sonaravna politika in samooskrba - 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
ter genetskih bank.
- Vpeljevanje celovitega načina ravnanja z odpadki (recikliranje, načelo »nič
odpadkov« – “zero waste”, termična obdelava) ob hkratnem ozaveščanju ljudi.
- Izgradnja zaokroženih samostojnih sistemov sekundarnega vodovodnega
omrežja s pripadajočimi viri pitne vode in izgradnja manjkajočih magistralnih
vodovodnih povezav.
- Infrastrukturni objekti splošnega pomena vključno s prometno infrastrukturo
vseh vrst morajo ostati v javni lasti.
- Okrepitev in izvajanje doslednega inšpekcijskega nadzora.
- Spodbujanje elektrifikacije prometa, povečanje vlaganj in spodbud za javni
promet.
- Izponjevanje mednarodnih obveznosti na področju varstva okolja.
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7. ZUNANJA IN MIROVNO-VARNOSTNA POLITIKA
- Suverena zunanja politika v odnosu do drugih držav in povezovanje z “blokovsko”
neodvisnimi državami.
- Zaščita suverenosti države v okviru EU.
- Prizadevanje za demokratizacijo upravljanja EU: zahtevati demokratizacijo
odločanja, enakopravnost in blaginjo za vse ali razmisliti o smiselnosti članstva
(soglasje glede izstopa iz evrocone in/ali EU in priprava plana B = Lexit).
- Zaščita naših manjšin v sosednjih in drugih državah ter italijanske in madžarske
manjšine in ureditev ustavnega položaja narodnih skupnosti (iz bivše SFRJ) v
Sloveniji.
- Zavrnitev mednarodnih prostotrgovinskih sporazumov.
- Boj proti davčnim oazam.
- Izterjava reparacijskega dolga od Zvezne republike Nemčije, kot naslednice
Tretjega Reicha.
- Boj proti naraščanju neofašizma in nestrpnosti.
- Odpoklic enot iz sestave oboroženih sil NATA in nadzorovan izstop iz NATA.
- Sodelovanje slovenske vojske v mirovnih misijah, odobrenih s strani OZN.
- Poostren nadzor nad prodajo in donacijami orožja.
- Depolitizacija obrambnih struktur in policije.
Uresničiti želimo cilje, ki zadevajo interese večine – 99 % in s tem zamejiti delovanje
strankokracij, političnih in kapitalskih elit.

4

