Resolucija KSS
V Klubu seniorjev in seniork Slovenske demokratske stranke s
skrbjo in žalostjo spremljamo stanje gospodarstva v Sloveniji, naši
ljubi državi, ki je nastala kot plod tisočletnih upov in sanj, v
predanem boju mnogih, ki so njenemu nastanku posvetili svoje
delo in življenje.
Stanje je v veliki meri posledica finančnega poloma državnih bank,
ki jim prejemniki tako imenovanih tajkunskih kreditov teh ne
vračajo, pot pa so našli v davčne oaze, prepotrebnega finančnega
servisiranja gospodarskih subjektov pa ni. Pristojni organi nadzora,
pregona in pravosodje niso odigrali svoje vloge, celo dovoljujejo,
da nadzorovana likvidacija dveh privatnih bank poteka z
davkoplačevalskim jamstvom. Seniorji zahtevamo, da začne
pravosodje skupaj s pristojnimi inštitucijami končno delovati v
obrambo države in njenega prebivalstva pred dokončnim
izropanjem, ker je, glede na rastočo brezposelnost, zlasti med
mladimi, nujno potrebna gospodarska rast. Brez nje je ogrožena
tudi vzdržnost pokojninskega sklada, ki temelji na sistemu
solidarnosti med mlado in starejšo generacijo.
Od sedanje vlade zahtevamo:
1. da se preneha izgovarjati na prejšnjo vlado Janeza Janše in se
začne končno ukvarjati z ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj
zamrlega podjetništva in vseh panog, ki so potrebne za ustvarjanje
blaginje za vse državljane.
2. da preneha s prelaganjem bremen sanacije proračunske luknje na
pleča državljanov z zviševanjem davkov in drugimi drastičnimi
ukrepi, ki poleg najproduktivnejšega dela državljanov neznosno
prizadevajo tudi revnejše sloje, med katerimi je največ
upokojencev.

3. Država nima moralne pravice od dedičev terjati denarja, ki so ga
njihovi starši prejeli kot socialno pomoč.
Hkrati opozarjamo, da
1. Vlada pušča nedotaknjene v totalitarnem režimu pridobljene
privilegije, ki se prenašajo celo na tretjo generacijo in
neupravičeno obremenjujejo pokojninski sklad.
2. Minister Gregor Virant s predlogom zakona o odškodninah za
izbrisane povzroča nadaljnjo škodo v proračunu in odpira pot
neštetim špekulacijam.
Od nekompetentnega delovanja sedanje vlade v prihodnje lahko
pričakujemo le še slabšanje življenjskih razmer vsega prebivalstva,
posebej pa starejših generacij, ki so v življenju trdo delale in so
sedaj ogoljufane za pravice, ki jim pripadajo.
Seniorji pri Slovenski demokratski stranki s skrbjo in žalostjo
spremljamo izvajanje vzgojno - izobraževalnega programa v naših
šolah, saj menimo, da mladina ni deležna domovinske vzgoje in
ostalih vrednot, ki jih mlad človek potrebuje za svoj razvoj in
razgledanost.
Kdo naj našo mladino vzgoji v ljubezni do domovine, poudarja
medsebojno spoštovanje, opozarja na spoštovanje v družini, skrb
za starejše, za tiste, ki jih je življenje prikrajšalo za telesni in
duševni razvoj, če ne šola? Starši so sicer res prvi vzgojitelji in
učitelji, toda to ni dovolj. Ko začne otrok obiskovati vrtec ter nato
šolo, se znajde v okolju, kjer se mora začeti sam boriti za svoj
prav, ker ga k temu primorajo razmere, v katerih se je nenadoma
znašel. Tam ni staršev ali starih staršev, ki bi ga branili, ki bi mu
sproti prišepetavali, kaj je prav in kaj ne, kaj je res in kaj ne. Zato
nosijo vzgojitelji in učitelji veliko odgovornost, da otrok ne naučijo
le golih dejstev, temveč tudi in predvsem kritično razmišljati.

Obžalujemo neodgovorno ravnanje tistih vzgojiteljev in učiteljev,
ki zanemarjajo državljansko vzgojo, razvijanje občutka za
pripadnost narodu, poznavanje državnih simbolov in njihovo
spoštovanje. Otroci in mladi se morajo zavedati, da je domovina
naša skupna mati, da naše države nismo dobili preko noči, da so se
mnogi izmed njihovih staršev, starih staršev in drugih sorodnikov
borili zanjo, da so mnogi zanjo žrtvovali celo svoja življenja. Taki
otroci in mladi bodo znali domovino braniti s svojo besedo in
odgovornim vedenjem, kot odrasli odgovorni državljani pa bodo
domovini služili s svojim odgovornim in predanim delom v
gospodarstvu, javni upravi, sociali, šolstvu, zdravstvu…
Mladi morajo s ponosom praznovati državne praznike, ob zvoku
državne himne pokončno in ponosno vstati in se spoštljivo
prikloniti državni zastavi. Odgovorni vzgojitelji in učitelji morajo
naučiti mlade spoštovati načela človekovih pravic in tako
odklanjati vse totalitarne simbole naše polpretekle zgodovine.
Peterokraka zvezda, titovka in ostala preživeta znamenja
socialistične stvarnosti spominjajo na trpljenje preštevilnih brez
sodb pobitih Slovencev, ki so zakopani skoraj v vsako ped
slovenske zemlje. Zato je vsako čaščenje teh simbolov posmeh
trpečim otrokom, ki so ostali brez očetov in mater.
Seniorji pri Slovenski demokratski stranki izražamo ogorčenje nad
razstavo o Titu, človeku, ki nosi krivdo za izginotje tisoče
nedolžnih žrtev v Sloveniji, ki še danes zaman iščejo svoj večni
mir v lastni zemlji.
Zato vzgojitelje, učitelje in ravnatelje pozivamo:
1. da se uprejo vsaki direktivi ali spodbudi, ki bi vabila mlade na
ogled razstave o življenju tega diktatorja in

2. da poskrbijo, da mladi izvedo resnico o trpljenju vseh
Slovencev, ki so padli pod okupatorjevo roko in še huje, pod roko
sonarodnjaka, vzgojenega v slepoti in sovraštvu, in katerih trupla
so še danes skrita v žalostnih teminah slovenske zemlje.
Pozivamo vse vzgojitelje in učitelje, da vzgajajo mlade v duhu
resnice, pravičnosti in ljubezni.
Pridružujemo se Resoluciji Evropske ljudske stranke, ki poziva k
pravičnemu sodstvu ter dokončni prekinitvi s totalitaristično
preteklostjo.
Menimo, da vzrok gospodarske in finančne krize tiči v odsotnosti
smisla življenja, ki počiva na univerzalnih vrednotah, kot so
človečnost, etika, pravičnost, poštenost, prijateljstvo, solidarnost,
sočutje, ljubezen.
Zato je prvi pogoj za končanje krize to, da se Slovenija vrne k tem
lepim vrednotam.

