POLITIČNE STRANKE SI HOČEJO PRIGRABITI ZADNJI KOS NAŠEGA SKUPNEGA
PREMOŽENJA!
poziv k podpisu zahteve za referendum o Zakonu o nacionalnem demografskem
skladu

Sindikati smo največ prispevali k temu, da je bila ob spremembi pokojninskega zakona
leta 2012 zapisana obveznost države o ustanovitvi rezervnega pokojninskega sklada.
Že takrat smo argumentirano izpostavljali nujnost ustanovitve in oblikovanja sklada,
ki naj s preglednim, poštenim in učinkovitim upravljanjem našega skupnega
državnega premoženja prispeva k sofinanciranju pokojnin, ko bo to najbolj potrebno.
A sprejeti Zakon o nacionalnem demografskem skladu ni uresničitev tega cilja.
Prispevek k sofinanciranju pokojnin je neznaten in bolj videz, za katerim se skriva
resnični namen zakona. Ta je povsem preprost in ga poznamo že desetletja, zato ne bi
smel presenetiti nikogar: politične stranke si hočejo prek zakona zagotoviti popoln in
dolgotrajen nadzor nad upravljanjem zadnjega kosa našega skupnega premoženja v
višini 8,6 milijarde evrov! To je prava resnica zakona, ki mu nasprotujemo!
Politika je, kot vemo, v preteklosti naše skupno premoženje uničevala in razprodajala,
kar so desetletja mukoma ustvarjale generacije državljanov in državljank, delavk in
delavcev, upokojenk in upokojencev, zato ne bi smeli »iti še enkrat na led«. Zadnjih
8,6 milijarde evrov premoženja preprosto ne smemo zaupati izključno politiki. Poskus,
da bi si stranke prilastile celoten nadzor nad našim premoženjem, moramo skupaj
preprečiti!
Zato vas vse – delavke in delavce v zasebnem in javnem sektorju, vse državljanke in
državljane – pozivamo, da podpišete obrazec za razpis referenduma o Zakonu o
nacionalnem demografskem skladu:
1. Ker je nesprejemljivo, da politične stranke dobijo popoln nadzor nad upravljanjem
in možnostjo razprodaje našega skupnega premoženja, kar ga je sploh še ostalo.
2. Ker zakon dolgoročno ne prispeva skoraj nič k zagotavljanju stabilnega
sofinanciranja in izplačevanja primernih pokojnin.
3. Ker z zakonom ne ustanavljamo rezervnega pokojninskega sklada, ki bi temeljil na
medgeneracijskem sporazumu in bi ga nadzorovali tudi tisti, ki so premoženje
ustvarjali, tj. zaposleni v zasebnem in javnem sektorju.

4. Ker z zakonom zaposleni v zasebnem (500 milijonov EUR) in javnem sektorju (900
milijonov EUR) zgubljamo nadzor nad upravljanjem s sredstvi za dodatno pokojninsko
zavarovanje v skladih, ki jih upravlja Modra zavarovalnica.
Le odločitev vsakega od nas, da bo podpisal obrazec za naknadni zakonodajni
referendum, se odpravil na upravno enoto ali oddal svoj elektronski podpis, nas bo
pripeljala do skupno 40.000 overjenih podpisov, ki jih moramo zbrati od 1. septembra
do 5. oktobra 2021.
Podpišite še danes, ne odlašajte na jutri – ker popravnega izpita ne bo!

