PROGRAM
STRANKE ZA DELOVNA MESTA

TEMELJNA IZHODIŠČA
Človek kot posameznik je temeljna in največja vrednota v družbi, ki mu že po naravi sami
pripada pravica do življenja, svobode mišljenja, vere, svobode javnega življenja,
združevanja, nedotakljivosti lastnine, izrabe in uživanja sadov lastnega dela ter drugih
vrednot zapisanih v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah Združenih narodov iz leta 1948.
Čas v katerem živimo je čas nenehnih sprememb, ki od človeka zahtevajo nenehno
prilagajanje, a kljub vsem družbenim in materialnim pridobitvam civilizacije človek in njegove
vrednote izgubljajo pomen v negotovih razmerah, ki smo jih sami ustvarili. Velike razlike v
kakovosti življenja so povzročile neravnovesje, katerega posledice so razočaranja, ki smo jim
priča v vsakdanjem življenju. Kakovost življenja še naprej pada, delovnih mest za mlade
generacije je vse manj tista, ki so pa ne zagotavljajo dostojne ravni življenja, ki si jo
zaslužimo.
Izhajajoč iz uvoda je osnovni namen stranke Za delovna mesta zagotavljanje pogojev za
skladen razvoj človeka kot odgovornega posameznika, njegov napredek in blaginjo ter s tem
enakopravno, ustvarjalno in harmonično vključenost v družbeno ekonomski sistem in okolje v
katerem biva.
Zavzemamo se za enakopravno in solidarnostno naravnano družbo, ki zagovarja vrednote
svobode izražanja in udejstvovanja, enakosti, pravičnosti, tolerance ter poudarja solidarnost
kot politični ideal. Zato stranka Za delovna mesta nasprotuje stališčem posameznikov in
skupin, ki ustvarjajo negativno družbeno klimo in nestrpnosti vseh oblik.
Stranka k reševanju problemov pristopa sistematično, kar pomeni, da se bomo trudili z
aktivnim vključevanjem in sodelovanjem ljudi odpravljati vzroke za nastale probleme ter na
tak način skušali odpraviti posledice preteklih zmot in graditi družbo po meri človeka in za
človeka. Želimo delovati povezovalno in zagotoviti sodelovanje vseh ter tako zagotoviti večjo
harmonijo in blaginjo sedanjih in bodočih generacij. Le-ta naj temelji na družbeni sinergiji in
ne izključno na konkurenčni tekmovalnosti, ki posameznika izkorišča ter posledično povzroča
izgubo zavedanja posameznikove samoidentitete kot konstruktivnega člena delovnega
procesa. Konkurenčnost je tudi vrednota, dokler je v okviru lojalnosti, kar pomeni
spoštovanje pravnega reda, poslovnih običajev in morale ter je v takšni obliki dobrodošla.

RAZVOJNE USMERITVE
Gospodarstvo je potrebno razbremeniti in s konkretnim vzpodbujanjem perspektivnih
programov omogočiti, da so tržno aktualni programi deležni ne samo načelne podpore,
temveč konkretne materialne oblike pomoči s strani države in privatnega sektorja. Za
ohranitev delovnih mest se je potrebno toliko bolj zavzemati, kajti vsako izgubljeno delovno
mesto, je izredno težko nadomestiti z novim. Zato morajo biti podjetja deležna raznih
vzpodbud in pomoči v obliki nepovratnih sredstev, če gre za tržno zanimivo rešitev.
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Davčna politika naj postane usmerjevalec razvoja in socialne stabilnosti. Davčne olajšave iz
naslova vlaganja v razvoj podjetništva pa naj omogočijo odpiranje novih delovnih mest oz.
ohranjanje že obstoječih.
Kadrovska politika je ključnega pomena za razvoj in napredek družbe. Zato morajo biti
ukrepi kadrovske politike usmerjeni v strokovnost ob spoštovanju etičnih in pravnih načel
domačega in mednarodnega prava.
Šolski sistem je potrebno razbremeniti nepotrebnih vsebin, ki obremenjujejo mlade ljudi ter
ga naravnati tako, da bodo mladi lahko ustvarjalno razmišljali in uspešno izgrajevali svojo
poslovno pot, ki naj temelji na izrabi posameznikove ustvarjalnosti in ne zgolj na njegovi
mehanski umeščenosti v delovni proces.
Socialna politika mora biti stimulativna in razvojno usmerjena, sočasno pa je potrebno s
socialno politiko odpravljati neskladja, ki se pojavljajo v razslojevanju ljudi. Potrebne
aktivnosti za doseganje teh ciljev, je treba reševati z občutkom upoštevajočim izhodišča in
kodekse Združenih narodov o človeških vrednotah in pravici do dela.
Ukrepi na področju zdravstva naj bodo usmerjeni v preventivo in dostop do zdravstvenih
storitev enakega obsega in kvalitete za vse.
Stranka Za delovna mesta se bo aktivno zavzemala za reševanje okoljevarstvene
problematike s cilji zagotavljanja zdravega okolja na vse nivojih človekovega udejstvovanja

Stranka Za delovna mesta se bo zavzemala za realizacijo programskih izhodišč, ki
povzemajo usmeritve moderne socialne demokracije in se bo temu ustrezno povezovala s
programsko sorodnimi političnimi strankami in ostalimi civilnimi iniciativami.
Stranka Za delovna mesta je politična stranka, ki bo delovala v smeri politike po meri
človeka. Računamo na podporo državljank in državljanov, ki verjamejo v naše usmeritve in
cilje:
 smo proti delitvi na desne in leve, ki nastajajo iz nesoglasij pretekle in polpretekle

zgodovine;
 nasprotujemo zmanjševanju že pridobljenih in mednarodno priznanih pravic delavcev;
 zagovarjamo stališče, da mora država zagotavljati temeljne socialne pravice ter da,

zdravstva, šolstva in sociale ni mogoče prepustiti tržni logiki;
 zastopamo stališče, da je potrebno upokojencem zagotoviti dostojno življenje na

osnovi medgeneracijske solidarnosti, kar bomo dosegli s povečanjem števila delovnih
mest;
VIZIJA:
•

ustvarjanje pogojev za enakopravno in svobodno udejstvovanje državljanov pri
katerem naj bo sociala odvisna od tržnega gospodarstva, tehnologije in inovativnosti
družbe in ne sama po sebi pridobljena vrednota

•

ustvarjanje infrastrukture za enakomeren razvoj družbe ne glede na geografski
položaj v državi
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•

šolstvo naj bo temelj razvoja, zato mora postati inovativnost njegova temeljna naloga,
samo po sebi pa ne sme biti nagnjeno k neeksluzivnosti ali k socialnim vrednotam

•

razvoj neindustriskih panog zaradi česa se sistem države vrača k ekološki
uravnoteženosti in pridobivanju kvalitetnega tujega kapitala

PROGRAM:
•

Družbo je potrebno preusmeriti v vrednote znanja, humanizma ter dela. Z družbo v
kateri je edina vrednota kapital država na dolgi rok zgublja suverenost sami državljani
pa osebno neodvisnost.

•

Za preusmeritev družbe potrebujemo usklajen šolski sistem z jasno vizijo
preoblikovanja visokošolskega študija, ki ne temelji samo na potrebah gospodarstva
ampak na potrebah znanja kot vrednote vsakega posameznika.

•

Gospodarstvu je potrebno zagotoviti garancijske sklade za inovativno delovanje in
razvoj. Pri tem država ne sme biti obremenjena ampak mora preko svojih vzvodov
prirediti infrastrukturo za banke, ki morajo podpreti tudi rizične naložbe domačih
podjetji.

•

Znanost mora bazirati ne le na ravni inštitutov ampak kot del gospodarstva s tesno
povezavo do inštitucij znanosti. Povezava znanja in gospodarstva pa mora biti na
tako visoki ravni, da skupaj tvorijo znanstven razvoj.

•

Kmetijstvo mora delovati na visokih ekoloških standardih in s časom postati tržno
urejeno. Povezava kmetijstva in turizma je nuja in mora biti tržna smer ki ne sodi v
rizično skupino in kot taka ne postaja breme državi.

•

Zdravstvo mora biti dostopno vsem ljudem in kot tako socialna vrednota in dobrina.
Hkrati pa je potrebno razvijati preventivo in zagotavljati pogoje za nadstandarde.

•

Kultura je ena pomembnejših vrednot družbe in kot taka mora biti dostopna vsem
ljudem. Je ena izmed vsebin,ki se morajo financirati s strani države, ki pa ni dolžna
zagotoviti le financiranja ampak tudi recipročno internacionalizacijo.

•

Na regionalnem področju je nujno potrebno vzpostaviti regije, ki bodo omejile vloge
manjših lokalnih skupnosti. Povečanje normativov za nove občine mora povečati
učinkovitost le teh in preprečiti drobljenje sredstev.

•

Zavzemanje za zagotavljanje delovnih mest invalidom in drugim težje zaposljivim
osebam
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Za razvoj demokracije in socialne družbe je nujno izboljšanje sistema, ki zagotavlja
preglednost delovanja institucij, ki vodijo socialno, zdravstveno, kadrovsko, šolsko in
pokojninsko politiko. Stranka Za delovna mesta se zavzema za ustrezno delovnopravno in
odškodninsko zaščito ter ekonomsko varnost državljank in državljanov.
Programska politika stranke Za delovna mesta je zasnovana k ustvarjanju pozitivne
družbene klime, tako da se vzpodbudi vse družbene potenciale, ter tako omogoči napredek
in razvoj družbe kot celote. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je izrednega pomena
vzpostavitev ustreznih pogojev, ki omogočajo usklajeno delovanje vseh vzvodov
zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti.

»Za delovna mesta po meri človeka«

STRANKA ZA DELOVNA MESTA
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