S srčnim pogumom za delo, zakonitost, socialo, demokracijo, solidarnost

Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Republika Slovenija pravna in socialna
država. Slovenska demokratska stranka ugotavlja, da Republika Slovenija (v nadaljevanju:
RS) ne deluje kot pravna in socialna država.
Vlada RS s svojimi nerazumnimi ukrepi slabi že tako težek socialni položaj posameznikov in
družin, ki živijo na robu preživetja oziroma so socialno ogroženi. Takšnih državljanov je iz
dneva v dan več. Zaradi brezposelnosti znaten del prebivalstva v najbolj aktivnem
življenjskem obdobju izgublja možnosti za socialno vključevanje. Pri tem so najbolj prizadeti
mladi. Stalno naraščanje števila upravičencev do socialnih prejemkov kaže na problem
socialne blaginje in socialne izključenosti. Slabšanje demografske slike pa razmere še
dodatno zaostruje.
Konkurenčnost slovenskega gospodarstva se gradi na mizernih plačah delavcev, s katerimi ne
morejo preživeti svojih družin. Produktivnost se povečuje na račun zmanjševanja zaposlenih,
delavci so pogosto ustrahovani. Povečujeta se državna birokracija in finančna nedisciplina,
samovoljno se gospodari s pokojninskim in ostalimi paradržavnimi skladi. Ljudje prejšnjega
režima po starem vzorcu enotnosti oblasti dejansko vzdržujejo oblast s pomočjo medijev in
sodstva. Namesto jasne težnje k vzpostavitvi socialno-tržnega gospodarstva in pametno
izdelanega ekonomskega in socialnega programa imamo slabo nadzorovano privatizacijo.
Najhujše mahinacije so s pomočjo tožilstva in sodstva pometene pod preprogo. Mediji se ob
stavkah praviloma obrnejo proti delavcem. SDS se zavzema za ustanovitev skladov za
izplačilo odpravnin zaposlenih in s tem uredi neurejeno stanje.
Vse navedeno boleče občutimo slovenski državljani, ves čas se pojavlja vprašanje, kako
naprej. Odgovor je jasen in preprost, boriti se in ne obupati, o težavah govoriti in
proaktivno iskati rešitve, držati se načela SDS: »Enotni zmagujemo.«
Delovanje SDS temelji na spoštovanju Ustave RS kot tudi zakonskih in podzakonskih aktov
RS. Zato bo SDS budno spremljala dogajanje v Sloveniji in opozarjala na nepravilnosti ter
predlagala izboljšave. Ozavestili bomo delavce, da se bodo zanimali za svoje pravice in bodo
pobude in vprašanja naslavljali na SDS. SDS bo sledila aktualnim dogajanjem na področju
delovnega prava in prava socialne varnosti ter pripravila gradiva za opominjanje na
pomanjkljivosti predmetne zakonodaje. Spremljali bomo delovanje slovenskih sodišč.
Opozarjali bomo na gospodarski kriminal. Obveščali bomo javnost in pristojne organe o
hujših kršitvah pravic zaposlenih in tistih, ki so izgubili delo. Predlagali bomo spremembe
delovnopravne, socialne in gospodarske zakonodaje.
Ko bo SDS vodila vlado, bo izboljšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Omogočila
bo pogoje, ki bodo privabili tuje investitorje in na ta način odprli nova delovna mesta, ki
bodo imela visoko dodano vrednost. Podpirali bomo projekte, kjer bodo mladi dobili
kakovostne zaposlitve in zagotovili pomoč mladim, ki se prvič vključujejo na trg dela ali pa se
želijo ponovno vključiti nanj. Zagotovili bomo pravično dodelitev pravic iz javnih sredstev.
Vlada pod vodstvom SDS bo zagotovila minimalno socialno varnost posameznikom in
njihovim družinam. Vzpostavili bomo drugačno ureditev minimalne plače, in sicer na urno
postavko. Spremenili bomo plačni sistem in uzakonili minimalno pokojnino, ki bo omogočala
upokojencem dostojno življenje. Država bo zagotavljala pogoje za razvoj gospodarstva, kar

bo nudilo nove možnosti za zaposlovanje in delo, delež prekarnega dela ter dela za določen
čas pa se bo zmanjšal.
SDS opozarja na neučinkovito in neracionalno delovanje prenekaterih državnih institucij. Ko
bo SDS vodila Vlado RS, se bo povečala učinkovitost in humanost delovanja Centrov za
socialno delo ter učinkovitost Inšpektorata za javni sektor. Z ukrepi na trgu dela bo vlada pod
vodstvom SDS s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja povečala zaposljivost
starejših brezposelnih oseb, starih nad 50 let. Intenzivneje bomo vključevali Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, ki bo pomagal pri iskanju zaposlitev, saj so danes starejši, ob že
tako veliki konkurenci na trgu dela, prepuščeni samim sebi. Iskali bomo rešitve za socialno
ogrožene. Ponovno bomo oživeli Delavsko zbornico.
»Delo je človeku last, delu slava, delu čast.« (Janez Evangelist Krek)

