
Težko pr ičakovane spremembe .  

 

Aprilske volitve so potrdile zahteve državljanov po spremembah. Nismo volili za Gibanje 
svoboda zato, da bo vse ostalo enako. 

Še enkrat: z istimi kadri in isto janševsko miselnostjo sprememb ne bo!! Če tega odločevalci 
ne razumejo in se bojijo odločati o tem, potem jih res ne rabimo in je bilo vse, ali veliko zaman! 
Ost pisanja leti na indiferenten odnos do nekaterih problemov, ki so absolutno rešljivi. Mislim 
na kadrovske in vsebinske probleme. 

Izgleda, da je parola o neogibnem in nujnem medsebojnem sodelovanju in povezovanju 
popolnoma nasprotnih strank in posameznikov ter interesov, ki jo perfidno dajejo »neodvisen« 
SDS predsedniški kandidat Anže Logar, pa tudi predstavniki NSi, padla na uspešna tla. 
Nesprejemljivo je vključevanje nekaterih ljudi, ki so zvesto služili SDS, nato pa menjajo barvo, 
tudi zato, da bi ostali na funkcijah, v tekoče politično delo in odločanje, rekoč, da so 
»strokovnjaki« ali pa naenkrat politično sprejemljivi, čeprav so dobili nezaupnico na volitvah. 

Da očiščenja enostavno niso opravili, kar jim in nam bo vsem skupaj še v veliko škodo, je več 
kot jasno. Delna izjema je policija. Pa še tu se zadeve odvijajo počasi. Dokaz temu je zadnje 
javno pismo dr. Borisa A. Novaka. Vredno ga je poiskati in prebrati. 

Nekateri se vidno bojijo očitkov o revanšizmu. In to očitkov tistih, ki so bili in so še največji 
rušilci družbenih odnosov.    

Kje je simbolični odvzem statusa društva v javnem interesu  Društvu za promocijo 
tradicionalnih vrednot Urbana Purgarja, ki je javno zagovarjal Hitlerja, domobranske milice in 
še kaj ter imel ob tem podporo bivšega ministra Simonitija? Če pristojni ne mislijo ukrepati 
sedaj, ne bodo nikoli.  

Kupčkanja v preteklosti v Državnem zboru očitno niso pozabljena in si nekateri za ceno 
sprememb ustave očitno želijo podporo NSi. Kakšno je dejansko ravnanje te stranke, ki je 
vestno podpirala že »malo« pozabljeno dveletno strahovlado Janeza Janše, je pokazala 
poslanka NSi Iva Dimic, ki je med razpravo o spremembah družinskega zakonika poudarila: 
»Saj vemo, kaj govori knjiga vseh knjig, ki je še nad ustavo,« pri čemer je govorila o Svetem 
pismu. In skoraj neverjetno, oglasili so se tudi iz Urada predsednika države, ki izjave Ive Dimic 
niso pokomentirali. V imenu predsednika pa so sporočili: "Ustava je temeljni in najvišji splošni 
pravni akt Republike Slovenije, v katerem je načelo ločenosti države in verskih skupnosti 
umeščeno med temeljna ustavna načela."  

Navedeno lepo kaže, kako prefinjeno se ideje RKC vrinjajo v vsakodnevno politično življenje 
in spreminjajo pogoje naših življenj. Sočasno pa postaja cerkev neodvisen politični akter. 
Zadnji organizirani shodi proti realizaciji ustavnega sklepa v zvezi z družinskim zakonikom so 
le dokaz, da je potrebno urediti in dosledno spoštovati vsebine, ki jih ustava nedvoumno 
določa.  

Veliko je tudi še zmede, nevednosti in neodločnosti glede ravnanja v zunanji politiki. Predvsem 
v odnosu med mirom, na kar usmerja ustava in kar smo državljani zahtevali na volitvah ter 
sedaj med vojno v Ukrajini, ki se čedalje bolj razplamteva. Nesposobnost v preteklosti in tudi 
danes pač ni opravičilo za to, da napačnega ravnanja ne bi mogli spremeniti. 

In tu se vendarle vsaj v nekaterih posameznih razpravah kandidatov za predsednika države 
kažejo nekatera znamenja sprememb dosedanjih razmišljanj. Ko že omenjam predsedniške 
kandidate, naj izrazim pričakovanje, da se mora odstop kandidata Gregorja Bezenška ml. 
zaradi groženj absolutno razčistiti. Ne bi bilo dobro, da zaradi morebitnih mafijskih potez 
kogarkoli, trpijo demokracija, svoboda in enakost. Širjenje sovraštva se že v preteklosti za 
kandidata za predsednika Ivana Krambergerja ni končalo dobro. Zato je absolutno potreben 
resen pristop.        
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