Skupnost Državljani proti razprodaji
VABILO
na strokovno razpravo z mednarodno udeležbo

Privatizacija in suverenost države
Strokovna razprava bo v četrtek, 9.4.2015 ob 14. uri
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani
Vsakodnevni podatki dokazujejo, da se razprodaja slovenskih podjetij nadaljuje s
pospešenim tempom. Vlada g. Cerarja vztraja pri prodaji podjetij, ki so se brez temeljitega
strateškega razmisleka znašla »na spisku«. SDH nadaljuje nekatere prodajne postopke kljub
očitnemu nasprotju interesov, o čemer bi se morala izjasniti tudi KPK. DUTB je prav te dni
prodala terjatve številnih slovenskih podjetij po mizernih cenah, določenih na nepregleden
način v času največje krize. Dokapitalizirane banke vztrajajo pri prodaji Pivovarne Laško
»najboljšemu ponudniku«, ne da bi razmislile o ekonomskih in socialnih posledicah. Očitno
je, da je ta razprodaja dosegla take razsežnosti, da se moramo vprašati, ali ni že trajno načeta
gospodarska in politična suverenost Slovenije.
V »Skupnosti Državljani proti razprodaji«, ki je ena od predstavnic civilne družbe čutimo
odgovornost do ustreznejšega reševanja teh problemov. Zato o vprašanju posledic razprodaje
slovenskih podjetij za gospodarsko in politično suverenost Slovenije organiziramo javno
razpravo z mednarodno udeležbo.
Sodelovali bodo:
prof. Jože Mencinger, avtor in prvi podpisnik peticije Preprečite razprodajo;
prof. Joachim Becker, profesor ekonomije na Univerzi na Dunaju, ki pravi: »Tuji zasebni
kapital ne rešuje proračunskih težav, gospodarstvo pa postane bolj odvisno«;
prof. Rudi Rizman, sociolog in politolog, ki trdi, da se poskusi privatizacije tudi v drugih
državah niso obnesli, izkazalo se je, da so privatizirane dejavnosti dražje in manj učinkovite
od javnih oziroma državnih;
prof. Matjaž Gams, ki je strokovno dokazal, da bi imela prodaja Telekoma za Slovenijo
dolgoročno negativne finančne posledice;
g. Metod Dragonja, ki bo predstavil vladino gradivo »Strategija upravljanja kapitalskih
naložb države«
in občinstvo z vprašanji, saj bodo udeleženci razprave po uvodnih predstavitvah
uvodničarjem lahko zastavljali poglobljena vprašanja o obravnavanih temah.
Ljubljana, 2.4.2015
Vljudno vabljeni!
Skupnost Državljani proti razprodaji

