
 

 

IZJAVA ZA MEDIJE 
Ljubljana, 21.7.2017 

Demografski sklad 
 

V  SINTEZI-KCD ocenjujemo, da je ustanovitev Demografskega sklada lahko pomemben prispevek 

h krepitvi socialnega tkiva naše družbe, saj bo lahko pokrival nekatere najbolj ranljive skupine. Tudi 

Slovenija je namreč vse bolj očitno žrtev neobrzdane globalne kapitalizacije, ki v človeku vidi samo 

delovno silo in ga ceni zgolj po njegovih aktualnih proizvodnih potencialih. Globlji vpogled v tkivo 

»najbolj razvitih kapitalskih družb« razkriva stiske in številne tragedije tistih, ki postajajo za vse bolj 

konkurenčno naravnano ekonomijo manj zanimivi, zato jih take družbe odrivajo na skrajne robove 

normalne eksistence in preživetja. 

V tem smislu bi lahko Sklad, tako kot v nekaterih drugih državah, poleg socialnega poslanstva 

odigral tudi pomembno ekonomsko (npr, spodbujanje socialnih podjetij in zadrug s ciljem vplivanja 

na demografske tokove oz praznjenje podeželja) in razvojno vlogo (revitalizacija degradiranih okolij, 

zaščita kvalitetne obdelovalne zemlje, itd). Sklad bi lahko postal pomemben dejavnik pri upravljanju 

(kot solastniki) podjetij nacionalnega gospodarstva in prav tako pomemben dejavnik omejevanja 

pohlepnega ravnanja finančnega kapitala in blažil nerazsodnost politike, zato ustanovitev močno 

pozdravljamo. 

Hkrati pa v ustanovitvi takega Sklada vidimo priložnost, da subjekti civilne družbe (zlasti sindikati in 

ZDUS, pa tudi drugi) uveljavijo sodobne upravljavske principe, za katere se že dolgo zavzemamo. 

Takega Sklada zato ne sme upravljati zaprta peščica političnih tehnokratov, temveč širši upravni 

odbor, v katerem bodo imeli pomembno zastopstvo tudi strokovnjaki za socialna vprašanja in 

demografska gibanja. Upravni odbor takega Sklada mora postati korektivna vest vse preveč 

izkoriščevalsko naravnani praksi sodobnega neoliberalizma, v kateri je profit edino zveličavno 

merilo uspešnosti in vrednosti človeka. Predvsem pa tak Sklad ne sme postati plen ene politične 

stranke ali ene politične opcije, kajti v tem primeru ne bo uspel oblikovati dolgoročne razvojne 

strategije. 

Zato se zavzemamo za širši upravni odbor Sklada (13 -15 članov), v katerem bodo imeli politični 

tehnokrati različnih političnih strank manjšino (ne več kot tretjino) v primerjavi s »civilnimi« 

strokovnjaki različnih strok. Samo tako bo lahko Slad prispeval k trajnemu razvoju Slovenije in se ne 

bo izrodil v predmet političnega mešetarjenja ali celo zlorab, kar je tako značilno za družbe brez 

vladavine prava in medsebojnega razumevanja različnih starostnih, ideoloških in geografskih 

segmentov družbe. 

V  SINTEZI-KCD ustanovitev Demografskega sklada  močno  pozdravljamo, 

poudar jamo  pa,  da Sklad ne sme postat i plen nobene po lit ične opcije  a li st ranke. 

Po lit ične st ranke oz.  vlada  naj v upravni odbor imenujejo le do ene t ret jine članov.  

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči,  Emil Milan Pintar    


