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Poziv državljanom k udeležbi na vsedržavnih protestih 17. novembra  2012 ob 11 uri v Ljubljani 
 

Spoštovane državljanke in državljani! 
  
Proteste, ki bodo 17. novembra 2012 v Ljubljani, podpiramo v Zvezi civilnodružbenih organizacij Slovenije 
za pravičnost, enakopravnost, solidarnost in trajnostni razvoj (Zvezi CoS), podpirajo jih domala vsi sindikati, 
upokojenske, študentske in ostale civilnodružbene organizacije v državi. Gre za vseslovenski upor proti 
politikom, ki bi morali biti naši predstavniki, pa so se obrnili proti ljudstvu.  
 
Pozivamo vas, da se udeležite protestov in s svojo prisotnostjo izrazite nasprotovanje skorumpirani, 
klientelistični, strankokratski in nesposobni politiki, ki je ceno za svoje dvajsetletno roparsko vodenje 
države naprtila nam, delovnim ljudem, v prid  kapitalu, ki z begom v davčne oaze še naprej izčrpava 
slovensko državo, gospodarstvo, socialo in ogroža našo prihodnost in prihodnost naših otrok.  
 
Pokažimo oblastnikom, da dejstvo, da smo jih mi izvolili, še ne pomeni, da lahko počenjajo, kar se jim 
zljubi!  
 
Za Zvezo CoS je edino sprejemljivo, da bi naši politični predstavniki upravljali državo v skupnem - javnem 
interesu in ne v interesu neznatne manjšine, ki je državo ugrabila, izropala in izčrpala njeno nekoč 
družbeno gospodarstvo in imetje ter ostanek stlačila v zasebne žepe in davčne oaze. Ne dovolimo, da svoje 
rabote, domače in tuje kliente rešujejo z našim davkoplačevalskim denarjem, torej na račun javnih sredstev 
v obliki slabe banke in dokapitalizacije NLB d.d.. Ne dovolimo, da vlada in poslanci v parlamentu kljub 
nasprotovanju javnosti in protikorupcijske komisije uzakonjajo sistemsko korupcijo, in si s tem še naprej 
omogočajo  nekaznovano krajo našega skupnega premoženja - npr. z Zakonom o ustanovitvi slovenskega 
državnega holdinga, z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih ipd. 
 
Državljanke in državljani nasprotujemo reševanju bank, kapitala in tajkunov z javnimi sredstvi na račun 
nižanja standarda javnih storitev (šolstva, zdravstva, raziskovanja, kulture,...), večje brezposelnosti, 
ukinjanja socialne države, ukinjanja delavskih pravic, nizkih plač delavcev, nižanja pokojnin, zniževanja 
socialnih transferov in večanja revščine. S tem uničujejo  edini pravi, t.j. človeški kapital, ki ga premoremo - 
edini kapital, ki zagotavlja prihodnost našim otrokom in vnukom. 
 
Izrekamo ultimat nadaljnjim napadom na demokratično državo, na zahrbtno uvajanje totalitarnih manir, na 
samovoljno in vsiljeno ukinjanje protifašističnih simbolov in na poskuse, da bi nas sprli med sabo. 
Nasprotujemo ukinjanju demokratičnih standardov – med drugim tudi z nameravano de fakto prepovedjo 
edine neposredne oblike demokracije v državi poleg volitev – referendumov. 
 
Zato Zveza CoS, ki združuje številne državljane in društva na področjih kulture, zdravstva, sociale,  
izobraževanja, sindikatov ipd. poziva državljane, da se množično udeležijo demonstracij. S tem bomo dali 
naši iztirjeni politiki jasen signal, naj prevzame odgovornost za svoje roparsko neoliberalno divjanje in se 
umakne. Zahtevamo pošteno in sposobno vodstvo države, ki bi omogočilo proces sanacije slovenske 
demokracije in učinkovito ter pravično sanacijo gospodarske, socialne, kulturne in politične škode, ki so jo 
nam jo dosedanji oblastniki povzročili.  
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