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"SINTEZA" 

 

ZADEVA: TV POSNETEK POSVETA 12.6.2012 

 

30.8.2012 sem popolnoma slučajno "naletel" na TV program "SKLEDAR", ko 

je prenašal posnetek sestanka v DS z dne 12.6.2012. Ker ga nisem ujel 

celega, sem na spletu poiskal celotni posnetek in si ga ogledal. Zakaj o 

vas ni nič slišati?  Brez sodelovanja javnosti, so takšna srečanja 

jalova. 

 

Sicer je bila tema zelo zanimiva in odpira veliko vprašaj o vzrokih in 

posledicah sedanje krize v svetu, EU in pri nas.  

 

To tematiko že nekaj časa sledim, kar lahko najdem za prebrati. S 

partnerico veliko debatirava o krizi in predvsem o stanju pri nas. 

Nazadnje sem dobil v roke knjigo ge. NAOMI KLEIN - DOKTRINA ŠOKA. Z 

vsebino sem bil popolnoma šokiran, še posebej, ker se loteva "zgodovine" 

nastanka neoliberalizma. Mislim, da bi to knjigo morali imeti in 

prebrati vsi pošteno misleči politiki in še vsi drugi. 

 

Avtor in voditelj "ČIKAŠKE" ekonomske Univeze je avtor tzv. "ŠOK 

TERAPIJ" in prostega tržnega gospodarstva s popolno izključitvijo države 

in popolno privatizacijo vsega - vse v korist ogromnih dobičkov 

posameznikov in korporacij. 

 

Najprej Argentina, potem Čile pa Indonezija, Bolivija in še Anglija... 

Povsod je bil najprej šok, potem prevzem oblasti vojaških hunt, ukinitev 

svoboščin, razprodaja, grabeži, nasilje umori, brezposelnost itd, itd. 

Mislim, da ni potrebe navajanje vseh dosežkov ideologije g. FRIEDMANA in 

pozneje še g. SACHS-a. Ta je bil svetovalec menda tudi pri nas po 

osamosvojitvi.  

 

Friedmanovim naukom so sledile še Kitajska, ki je s dogodki na Trgu 

Nebeškega miru naredila pokol, ljudi spravila v šok, tako da je vpeljala 

neomejeno bogatenje posameznikov in ceneno delovno silo. Sledila je tudi 

šok terapija v Rusiji in tajkunizacija. Pa totalno povoženje Mandele,... 

 

Pri navajanju primera Bolivija, pa sem dobil občutek da berem scenarij 

oz. postopke, ki se dogajajo sedaj pri nas. Demokratko izvoljena vlada 

(?) vpelje šok terapijo in pozneje diktaturo z vso nasilnostjo (pri nas 

še brez). 

 

Najbolj razvite in napredne države J. Amerike in Indonezijo je Friedman 

s svojo šok terapijo spravil na najnižjo možnost preživetja naroda, 

revščino in lakoto. Lahko bi našteval vse dobrine teh "doktrin šoka", 

vendar bi moral prepisati celo knjigo. 

 

Prav zaradi tega vsega, sem bil presenečen nad izvajanjem predsednika 

Državnega sveta, ko je v oddaji našteval "vzroke" stanja pri nas. 

Ugotovitve stanja je še kar zadel, vzroke pa popolnoma zgrešil. G. 

Cetinski je zadel tarčo. Tudi nekateri drugi. Vendar nihče ni omenjal 

Friedmana in njegovo "čikaško" šolo in njene "fante", kateri so po pučih 

zasedli najvišja vodilna mesta v državnih aparatih.  



 

Sprašujem se kdo od naših ekonomistov je njegov "FANT"???? Mislim, da 

jih mora biti več. G. Bajuk je prišel iz Argentine in je bil finančnik. 

Je tudi on prinesel duha Friedmana k nam? Slepo sledenje Merklovi nas 

pelje v pogubo. Še Francija je izstopila iz njenega vlaka. Zakaj pa mi 

vztrajamo??? 

 

Res je treba varčevati, kjerkoli se da. Ne vem ali so vse Javne službe 

potrebne in v takšnem obsegu. Racionalizirati poslovanje je nuja. Nakup 

računalnikov za ministre, ki so vrhunske igračke je neumnost. Namesto 

1800€ bi zadostovali tisti od 400 - 500 €. Programske opreme ne rabijo 

več kot je pisarniški paket OPEN OFFICE ali novi LIBRIS, ki sta zastonj. 

Zakaj torej plačujemo licenčne? Kdo je dobil "kuverto", da vztrajamo na 

Microsoftu??? 

 

Nepobiranje davkov je pesem zase. Neplačevanje prispevkov tudi. Končno 

to je prva vpeljala država, v "Steklarski" v Rogaški. Drugi so ji 

sledili. Kdo je bil kaznovan? NIHČE!. Za katere se ugotovi, da imajo 

račune v "oazah", blokirati imovino, dokler ne dokažejo nedolžnost (če 

jo!). V nasprotnem zaplemba!!!!!!! 

 

Za enormne kredite "tajkunom" še nihče ni odgovarjal. ZAKAJ??? Za 

neplačila opravljenega dela, ne plačujejo zaslužek delavcem. Kako je to 

mogoče??? Zakaj se jim ne zaseže imetje in ne plača delavcem?? Zakaj je 

plačilni rok 60 dni???? Bivši SDK je delal drugače! Pri likvidacijah 

podjetij najprej banke poberejo, kar je za pobrati, potem država, 

delavcem ne ostane NIČ". Moralo bi biti prav obratno! Najprej plačati 

delavce, pa dobavitelje, pa državo in banke na koncu. Saj so one delile 

sredstva, za katera ni kritja in ne obratno. Dolgove države je treba 

porazdeliti enakomerno na VSE! Seveda, davke pa pobirati po zaslužkih. 

Če ne dovolijo "uravnilovke" pri plačah v podjetjih, naj je ne bo tudi 

pri davkariji! 

 

Solidarnost pri pokojninah (medgeneracijska) je floskula. Če nekdo 

varčuje 10 let na banki ali kakšnem skladu, dobi potem izplačano 

glavnico + obresti za to dobo. Upokojencem pa pobirajo v času dela 

prispevke in jih "baje" solidarnostno delijo s tekočimi upokojenci. Ni 

res, prispevki gredo več ali manj v državni proračun. Vedno so napadali 

najprej upokojence - oni že razumejo situacijo! Najprej so nam vzeli eno 

celo pokojnino, zaradi plačila "za nazaj". Potem "ne usklajevanje". 

Kljub pogodbi ob upokojitvi za 83% plače, sedaj le še 63%. Kršitev 

pogodb,... Pokojnine NISO miloščina države upokojencu. Univerzalne 

pokojnine bi rešile problem. VSEM ENAKA POKOJNINA - npr. 750€, tisti z 

visokimi plačami pa naj vplačujejo "stebre", za večje pokojnine. 

 

Glede zaposlitve pa še to. Vedno več ljudi rabi vedno več izdelkov. To 

je res. Vendar delovnih mest bo vedno manj, zaradi robotizacije in 

avtomatizacije. Kako potem doseči solidarnost ali nova delovna mesta??? 

Povečati je treba davke na zaslužke robotiziranih podjetij in 

skrajševati delovni čas na pol sedanjih 8 ur. Lahko bi imeli 2 izmeni 

delavcev namesto ene, pol manj brezposelnih bi bilo... 

 

Rešitev je veliko, le volje ni. To kliče po novi vladajoči garnituri z 

novimi idejami in ne stare ideje z novimi ljudmi. Po starem ne bo 

uspeha. Poslanci morajo biti popolnoma strankarsko neodvisni pri 

odločanju, ne pa gledati na palec vodje skupine. Omogočiti večjo možnost 

neodvisnim kandidatom, najmanj pa: voliš "Franca" v parlament pa pride 



"Janko". To je izigravanje volivcev. Z nemškega vlaka je obvezno TAKOJ 

sestopiti! Vzgled naj bodo Islandci! 

 

Potrebne so velike spremembe, vendar so neizvedljive vse hkrati. Izbrati 

je tiste, ki jih lahko brez pretresov vpeljemo takoj in ki bodo služile 

narodu in ne samo "predstavnikom" in tistim, ki imajo kaj pod palcem. 

 

Zlato pravilo (onemogočanje zadolževanja) je le način, kako zniževati 

socialo. Zakaj bi ga vpisali? Govorijo: da se lažje zadolžimo. Ni 

logike! Pripravljajo kar 40 zakonov v paketu, brez diskusije v 

parlamentu. Na tak način so šokirali prej omenjene narode, da so 

vpeljali šok terapijo in diktaturo. Smo na tej poti?????????? Pomoč 

Grčiji je plačevanje dolgov Nemčiji, Grki ne bodo rešili svoje 

zadolženosti in ustvarili napredka na ta način. Dolg bo še večji! 

Plačali bodo še dodatne obresti. Bomo mi videli kaj od teh obresti???  

Ne! Nemčija pa bo! 

 

--------     ----------    ---------    ---------- 

 

Glede "SINTEZE" pa še to!  

Kot sem že omenil: Nič se ne sliši o vas! Premalo je informacij o vašem 

delovanju in potrebi po podpori. Dva sestanka na DS je premalo, da bi 

spodbudili narod na razmišljanje in ukrepanje. Javna občila vas sploh ne 

omenjajo. Nimate šanse prodreti na tak način. Morate se veliko bolj 

angažirati in postati bolj napadalni s svojimi stališči in idejami in 

priti v javnost, v medije. 

 

Še to, če bi bil mlajši, bi se zelo rad vključil v reševanje, skupaj z 

vami. Pri mojih letih (80) pa lahko samo napišem kaj, kar pa ni nujno, 

da je uspešen predlog. Do sedaj se nisem zmotil o ugotovitvah stanja. 

Podani predlogi niso podani po vrsti in skačem, vendar boste že razumeli 

kaj pišem. Lahko mi na kratko odgovorite na moj e-mail. Glede predlogov 

POHITITE - je skoraj že prepozno! 

 

Na koncu predlagam - ČE ŠE NISTE BRALI - KUPITE KNJIGO ge. NAOMI KLEIN, 

"DOKTRINA ŠOKA". Veliko stvari bo bolj jasnih, še posebej, po kateri 

poti gremo in kje bomo, če ne bo sprememb! 

 

Lep pozdrav Sintezi in veliko uspehov pri borbi za boljši jutri! 

 

 

                                    Jezni upokojenec! 

 

                                    


