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Ljubljana, 15. aprila 2020
Predsednica DESUS Aleksandra Pivec
Spoštovana gospa Pivčeva,
Ponovno vam pišemo. Vzemite to kot nadaljevanje pisma, na katerega v znani maniri
slovenske politike in stopnji njene kulture niste odgovorili. Verjetno ste se vprašali, kdo
pa sploh smo, da si upamo pisati legitimno izvoljenim predstavnikom slovenskega
ljudstva. Zato naj se še enkrat predstavimo: tudi mi smo legitimni predstavniki tega istega
ljudstva, volivcev, ki s(m)o vas izvolili. Nestrankarski, ideološko odprti za konstruktivno
razpravo, kritiki politične poniglavosti in pritlehnosti slovenske politike, kadar ta ne
zmore niti sledu pokončnosti in načelnosti.
Seveda govorimo o depeši, ki jo je slovenska vlada poslala kot odgovor na kritiko
vladnega odnosa do medijev. Pri tem bi radi poudarili, da osnovni problem ni vsebina
depeše. Vsaka stranka ima legitimno pravico do svojega mnenja in stališč, pa če so ta še
tako izkrivljena in v nasprotju s poznanimi dejstvi. Problem je, kadar taka stranka ta
stališča predstavlja kot stališča koalicijske vlade ali celo kot uradno slovensko stališče. Še
večji problem pa je, kadar pri tem ne zmore niti osnovnih demokratičnih manir, ne pri
oblikovanju takega pisma in še manj potem, ko se ljudje začnejo spraševati, kdo je avtor
tega pamfleta. Kajti to pomeni, da uzurpira oblast po načelu »l'etat se moi« in uveljavlja
nedemokratične metode delovanja vladajoče politike.
Spoštovana gospa Pivčeva, vi in vaši poslanci, g. Počivalšek in njegovi poslanci, pa tudi
stranka g. Tonina, ste omogočili oblikovanje vlade, ki je takoj po ustanovitvi pokazala svoj
značaj. Pogosto rečemo, da oblast kvari ljudi. Mi smo prepričani, da oblast predvsem
razgalja značaje ljudi na oblasti. V tem primeru ljudi, ki ste jim vi in g. Počivalšek in g.
Tonin omogočili oblast, katere nedemokratičnost in neverodostojnost se razkriva iz
dneva v dan. Manipuliranje z depešo je samo zadnji primer.
Ta depeša je hkrati preskusni kamen za vaše stranke, ki meri intenzivnost vašega
samoohranitvenega nagona. Če je ta večji od vaše načelnosti, boste postali stranke brez
značaja, brez načelnosti, brez morale. Vladno mašilo. Poden. Nadaljevanje tega škandala
bo to seveda razkrilo, ko boste poskušali svojo nenačelnost neuspešno prikriti z
govorjenjem o visokih ciljih in pomembnih nalogah, ki so pred vami in vlado, ki jo
zagotavljate. Iz svoje kratke politične zgodovine Slovenci poznamo primer stranke, ki se
jo je oprijelo ime »elastičarji«, še več primerov pa strank, ki so vstopile v določene
koalicije in postale »parket«, po katerem so večje stranke mirno tacale, kadar se jim je
zazdelo.

Trditve premiera in zunanjega ministra, da s pripravo in vsebino omenjene depeše nista
bila seznanjena, je navadna politična laž. G. J. Janšo vsi poznamo, saj je že dolgo na sceni,
in še nikoli se ni zgodilo, da bi lahko nekdo v imenu njegove stranke in še manj koalicijske
vlade, ki jo vodi, odposlal karkoli, za kar on ne bi vedel oz. s čemer se ne bi strinjal.
Nasprotno, v tem in podobnih primerih gre za uveljavljen »modus operandi«, ki ga on in
njegovi privrženci v politiki redno uporabljajo, saj njegov cilj, oblast, po njegovem
opravičuje vsa sredstva.
Ni torej problem ideologija njegove stranke (ta je znana in v Sloveniji še vedno
manjšinska), temveč njegov način dela. V SINTEZI-KCD se zavedamo, da ste se tako vi kot
g. Počivalšek in g. Tonin znašli v težkem položaju: v koaliciji s stranko, ki uporablja
metode, ki so povsem v nasprotju z minimalnimi demokratičnimi načeli, v nasprotju z
vašimi dogovori in podpisano koalicijsko pogodbo, pogosto celo v nasprotju z veljavno
zakonodajo (npr., financiranje svojih medijev). To so metode, ki pomenijo bližnjico v neko
obliko personalne diktature. Zahteve njegove stranke, da se Policiji in vojski pod krinko
učinkovitejšega boja proti epidemiji korona-virusa podelijo izredna pooblastila, to jasno
razkrivajo. Neprestano omenjanje prejšnje vlade kot krivca za vse težave te vlade (g. Hojs
je prejšnjo vlado celo javno obtožil za napako, ker je nekdo policiji poslal kuharske
maske!) je samo del te umazane politike, ki pa lahko ima, po zgodovinskih izkušnjah, velik
zavajajoči učinek na volivce. Prav zaradi takih načinov dela nobena stranka v koaliciji z
SDS ni preživela neokrnjena. Ste napačno ocenili možnosti korektnega sodelovanja v
vladi? V SINTEZI-KCD smo v to prepričani!
Zdaj ste vi in g. Počivalšek in g. Tonin na težki preizkušnji. Če boste zaradi nekakšnih
»višjih ciljev« in napačno dojetega samoohranitvenega nagona sprejeli tak način dela,
boste sprejeli so-odgovornost za pot, kamor ta vodi. V ohranitev načelnosti vaših strank
prav gotovo ne. In še manj v demokracijo, na katero ste prisegli.
In tega nekateri ne bomo pozabili.
Spoštovana gospa Pivčeva, z ozirom na to, da v pismu omenjamo tudi stranki SMC in
NSi, se nam zdi pošteno, da pismo v vednost pošljemo tudi njunima predsednikoma. In
ker tokrat že v naprej dvomimo v vaš odgovor, bomo to pismo objavili tudi na naših
straneh družbenih omrežij.
S pozdravi!
Za SINTEZO-KCD
Predsedujoči
Emil Milan Pintar

V VEDNOST: g. Zdravko Počivalšek, predsednik SMC;
g. Matej Tonin, predsednik NSi

