


BBBllloookkkuuupppaaaccciiijjjaaa   MMMDDDDDDSSSZZZ   –––   zzzaaa   pppaaakkkeeettt   nnnooovvviiihhh   sssoooccciiiaaalllnnniiihhh   ppprrraaavvviiiccc   iiinnn   ssskkkuuupppnnnooo   bbblllaaagggiiinnnjjjooo   

(((222777...   dddooo   333000...   jjjuuunnniiijjj   222000111222)))   

Svoje potrebe in želje jemljemo zares. Zato bomo na sprejetje tako imenovanih varčevalnih 

ukrepov in sistematično razlaščanje in blokiranje prekerne generacije odgovorili z 

blokupacijo MDDSZ. Blokupacija pomeni zasedbo javnega prostora pred zgradbo 

ministrstva, odločno nasprotovanje instituciji, ki izvaja politike zategovanja pasov in 

vzpostavitev prostora neposredne demokracije, ki bo definiral paket novih socialnih pravic 

in gradil družbeno moč za izgradnjo skupne blaginje. Blokupacija bo potekala v okviru 

delavnic, skupščin, direktnih akcij, ljudskega mikrofona, predstavitev, koncertov, 

predstav... Na njej bo mnogoterost današnje družbe artikulirala potrebe in razvijala 

skupne zahteve, kot so dohodek, blaginja, skupno. V blokupaciji bomo sodelovali dijaki in 

študentke, brezdomci in prekerne delavke, učitelji in raziskovalke, migrantski delavci in 

družbene aktivistke, socialni delavci in uporabnice socialnih programov, mlade družine in 

brezposelni... 

Pridruži se tudi ti in zagrabi prihodnost! Make Them Pay! In ne pozabi na šotor! 
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