
 
 

"Koalicija proti prodaji Telekoma" 
 

 

Izhodiščne teze za skupno okroglo mizo civilnodružbenih skupin, Zdusa in sindikatov za soočenje 
argumentov proti razprodaji gospodarske infrastrukture. 

 

"NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE DRŽAVE IN PODJETIJ". 
 

 
Pred desetimi leti je bila Slovenija zgled uspešne države, lani pa smo bili prikazani kot bankrotirana 
država, ki se sama ne more rešiti, za zunanjo pomoč pa mora sprejeti krute pogoje: Zadolževanje po 
oderuških obrestih in slepo sledenje diktatu EU, ki zahteva "zaostreno varčevanje" in takojšnjo 
odprodajo uspešnih podjetij. To zaradi lastnih interesov podpirajo domače plenilske "kvazi-elite", kar 
bo imelo za prihodnost slovenske družbe katastrofalne posledice. Zato se moramo temu upreti z 
vsemi sredstvi. 
 
Poglejmo v nekaj tezah, kako to poteka, in nevarnosti, ki nam pretijo: 
1.  Slovenija je že nekaj let izpostavljena pritisku bruseljske administracije z zahtevo, da po hitrem 
postopku odproda svoja uspešna podjetja in bistveno poveča "socialno in družbeno varčevanje". 
2.  V tem pritisku ni mogoče spregledati posebnega interesa mednarodnega korporacijskega in 
bančnega Kapitala, ki zahtevo o prodaji naših podjetij usmerja zlasti na področja, ki so krucialnega 
pomena za vsaj relativno samostojnost vsake nacionalne ekonomije, tj: bančništvo, telekomunikacije, 
transport in logistika; skratka, na gospodarsko infrastrukturo. Prodan je edini ladjar, prodano je 
letališče, pogajanja tečejo o SŽ, zdaj je na vrsti Telekom. Telekom ni samo uspešno gospodarsko 
podjetje, temveč je predvsem komunikacijsko vozlišče, ki lastniku omogoča trajen nadzor 
gospodarskega dogajanja in družbenega tkiva. 
3.  Zadnje slovenske vlade so se nasproti temu pritisku izkazale kot nemočne, deloma iz objektivnih 
(finančno neravnovesje Slovenije) in še bolj iz subjektivnih razlogov, saj so dajale prednost svojemu 
obstoju (vladanju) pred dolgoročnimi nacionalnimi interesi, zaradi česar so sklepale kompromise s 
plenilskimi elitami. 
4.  Naš dolgoročni interes pa je, da Slovenija (p)ostaja uravnotežena kapitalsko-socialna država. 
Zavedamo se, da ta usmeritev ne ustreza interesom mednarodnega korporacijskega kapitala: prvič 
zato, ker socialna usmeritev zmanjšuje donosnost kapitala in drugič zato, ker taka država kljub svoji 
majhnosti predstavlja tujek, precedens, nevaren zgled med družbami, ki si jih je korporacijski Kapital 
že brezprizivno podredil in zdaj črpa iz njih njihovo nacionalno substanco: dodano vrednost dela, ter 
izobraženo in ceneno delovno silo. S tem jih na dolgi rok spravlja v suženjski odnos, obenem pa 
uničuje njihovo nacionalno identiteto. 
5.  Ob tem nosilci interesov tega Kapitala bolj ali manj javno grozijo slovenski vladi, da bodo 
povzročili gospodarsko in politično nestabilnost ter posledično ponovno mednarodno zadolževanje 
Slovenije po oderuških obrestih, ki smo mu bili priča v preteklih letih. 
 
Pozivamo slovensko vlado, da se upre tem pritiskom in izsiljevanjem ter ustavi (raz)prodajo 
slovenske gospodarske in družbene infrastrukture ter ohrani oz. povrne socialno-kapitalsko 
uravnoteženost slovenske družbe. Tovrstne diktate mora dosledno zavračati.  
 
Zato institucije civilne družbe skupaj s sindikati in Zdusom ustanavljamo "koalicijo proti prodaji 
Telekoma". Najprej bomo organizirali Okroglo mizo s ciljem, da še enkrat soočimo argumente »Za« 
in »Proti« razprodaji gospodarske infrastrukture. Ker pa se zavedamo, da v slovenski politiki danes 
ne odločajo argumenti, bomo organizirali tudi množična javna izražanja naših stališč in po potrebi tudi 
proteste proti roparskemu pohodu tujega kapitala skozi Slovenijo.  
 
Smo za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, za njegovo vstopanje v mednarodne 
proizvodne in poslovne  sisteme! Smo za vstopanje tujega kapitala v naše gospodarstvo, toda pod 
enakopravnimi pogoji, ne sprejemamo pa  eksploatatorskega diktata tujega kapitala in uradnikov v 
službi globalnih finančnih inštitucij! 


