
 
P r e d s e d n i k 
Ljubljana, 18. oktober 2011 
 
SPOROČILO MEDIJEM! 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije podpira aktiviste, ki v okviru globalne revolucije, 
poimenovane 15o, protestirajo proti pohlepnemu kapitalizmu. Prepričani smo, da se je proti 
vedno bolj razširjenemu zaposlovanju v negotovih oblikah dela, naraščajočim neenakostim, 
nepravični porazdelitvi dohodka, pohlepnemu bogatenju posameznikov, zmanjševanju 
delavskih in človekovih pravic, ki jih povzroča sedanji »kazino« kapitalizem, možno upreti le 
skupno: z delavskim bojem in bojem družbenih gibanj povsod po svetu. Zato nas veseli, da v 
tem boju nismo osamljeni. 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije se že od nastanka svetovne finančne in posledično 
gospodarske krize v obdobju 2007-2008, neprestano bori za spremembo sedanjega 
kapitalističnega sistema. Neoliberalna mantra, da trgi lahko urejujejo vse in da potrebujejo 
čim manj ali pa sploh nobene regulacije, se je pokazala za popolnoma zgrešeno, saj je 
povzročila sedanjo finančno krizo, zaradi katere se je v recesiji znašlo tudi gospodarstvo. 
Ogroženih je na milijone delovnih mest, strmo se povišuje brezposelnost, finančne institucije 
pa skušajo breme krize prevaliti na ramena delavcev, upokojencev, študentov in drugih ljudi, 
ki krize niso povzročili.  
 
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se skupaj z evropskim in svetovnim sindikalnim 
gibanjem borimo, da bi vlade po vsem svetu sprejele ostre finančne predpise, ki bi preprečile 
bankam, različnim skladom in drugim finančnim institucijam, da nadaljujejo po starem. 
Zahtevali smo davek na finančne transakcije, s katerim naj bi banke in druge finančne 
institucije povrnile vsaj del pomoči, ki so jo dobile ob nastanku krize, in ki naj bi bil vsaj v 
Evropi uveden z letom 2014. Že dolgo zahtevamo uvedbo evropske obveznice, s katero naj bi 
onemogočili finančne špekulacije. Zahtevamo ukinitev davčnih oaz in usklajevanje davkov v 
Evropski uniji, s katerim bi preprečili davčno tekmovanje. Nasprotujemo ostrim varčevalnim 
ukrepom, ki so jih uvedle vlade in zahtevamo investicije v odpiranje novih kakovostnih 
delovnih mest. Z referendumi proti nepravični pokojninski reformi in uvedbi malega dela, ki 
bi še povečala prekerno zaposlovanje, smo bili uspešni v boju proti težnjam, da se kriza rešuje 
z zmanjševanjem delavskih in socialnih pravic.  
 
Sedanji »kazino« kapitalizem lahko spremenimo samo s skupnimi močmi, zato upamo, da se 
bo našemu skupnemu boju pridružilo čim več somišljenikov!  
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