
 

Razlogi za spremembe in skupno deklaracijo! 
 
Republika Slovenija je imela po osamosvojitvi optimalen položaj kot suverena, neodvisna in nevtralna država, 

družbena skupnost v njej, pa jasen notranji dogovor o nadaljnjem razvoju. Ta naj bi slonel na vzpostavitvi 

parlamentarne demokracije in političnega, civilnega ter lastninskega pluralizma z ekonomsko demokracijo, kar 

bi omogočalo blaginjo in svoboščine vsem prebivalcem Slovenije.  

 

V sodelovanju in povezavi s tujino so ideološko politične strukture v državi zlorabile idejo osamosvojitve. S 

prevaro javnosti in slogani: o svobodi, demokraciji, tržnem gospodarstvu, prestrukturiranju, lastninjenju in 

denacionalizaciji so si imenovane strukture prisvojile moč političnega odločanja in skrbništvo ali lastništvo nad 

skupnim družbenim bogastvom. To dejanje so storile zavestno tako, da so izbranim v družbeni strukturi države 

omogočile lastniški in politični monopol ter pravim lastnikom, tj. soustvarjalcem skupne lastnine, preprečile 

dejansko sodelovanje pri o odločanju o družbeni lastnini in skupno ustvarjenih dobrinah. S takšnim dejanjem so 

politične in ekonomske elite zahrbtno prelomile in izigrale družbeni dogovor o vzpostavitvi samobitne družbe in 

blaginje za vse, našo skupnost pa pahnile v podrejenost domačim in tujim centrom moči, oz. v pohlepni 

kapitalizem in negotovo prihodnost.  

 

Samovoljno odločanje o družbenem (skupnem) premoženju in nepravični delitvi nove ustvarjene vrednosti se 

nadaljuje tudi danes ter se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, če se ne zagotovijo ustrezni pogoji korenitih 

družbenih sprememb, ki bodo zagotavljale novo socialno-ekonomsko družbeno ureditev države Slovenije.  

 

 V demokratični državi morajo moč odločanja, suverenost in lastninska razmerja 

izhajati iz dela, večinske volje državljank in državljanov Republike Slovenije, zato 
 

 sprejemamo in razglašamo  
 

 

Deklaracijo  

o novi, pravičnejši družbeni ureditvi države 

Republike Slovenije 
 
Podpisniki deklaracije se, na osnovi družbenega dogovora iz obdobja osamosvajanja Republike Slovenije in 

duha sedanjega časa, zavzemamo za vsebinsko novo družbeno ureditev in za izvedbo ustreznih temeljnih 

družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih sprememb in reform v Sloveniji. Naš skupni cilj je vzpostavitev 

takšne samobitne in samooskrbne družbene skupnosti, v kateri bo vsem ljudem omogočena blaginja in osebni ter 

skupni razvoj na osnovi sožitja, solidarnosti, pravičnosti, različnosti, enakopravnosti in ustvarjalnosti, ki temelji 

na spoštovanju sočloveka in narave. 

 

Pravično socialno-ekonomsko ureditev države bomo uveljavljali s prerazporeditvijo dobrin in pravično delitvijo 

ustvarjenega ter naravnega bogastva na skupno in zasebno last v celotni družbeni skupnosti. Ta nova družbena 

ureditev bo temeljila na osnovni samooskrbi, obvladovanju tržnih zakonitosti, lastninskem pluralizmu, 

ekonomski in družbeni neposredni demokraciji ter na pravici do dela in iz dela s polno zaposlenostjo - vse z 

namenom, da bo omogočena blaginja vsem na temelju medsebojne solidarnosti, mirnega sožitja in 

sporazumevanja med vsemi člani naše skupnosti.    

 

Skupne in javne dobrine, kot so: zemlja, voda, zrak,.. in znanje, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, 

kultura in šport,…itn so javno dobro in morajo biti dostopne vsem pod enakimi pogoji. Vsakomur mora biti 

omogočen celovit osebnostni razvoj vključno z razvojem humane zavesti in hkrati zagotovljeno zdravo bivanje, 

okolje, hrana in pitna voda ter varnost in mir! 

 

Odprto in humano družbeno skupnost v naši državi bo zagotavljal pozitivni razvojni proces, ki ga  usmerja in 

nadzira civilna družba in temelji na kulturi dialoga in političnem pluralizmu, uveljavljanjem neposredne 

demokracije, pravični delitvi naravnih in ustvarjenih dobrin ter na osnovi spoštovanja in razvoja uresničevanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

    

 

Družbeno gibanje Skupnost 
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