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Smo pripravljeni? 

Pred letom, ko je nastala Civilna družba za pravično Slovenijo na zborovanju v Unionski dvorani v Ljubljani, 

smo predstavili deklaracijo in zahteve za pravično Slovenijo. Danes je čas za prvo bilanco. Ta po enem letu 

kaže, da so se razmere v zadnjem letu poslabšale in da so naša takratna opozorila danes še bolj aktualna. 

Takrat smo, morda nekoliko negotovo, zapisali, da je Slovenija postala talec centrov moči, ki so nam 

ugrabili državo in ukradli denar. Danes prepričano ugotavljamo, da smo to žal ostali in da se to še bolj 

grobo manifestira.  

Morda se ne zavedamo, a državljani smo vsakodnevno žrtve tako imenovane bitke za interpretacijo. V 

njej ni zelo pomembno, kaj se v resnici dogaja - bolj pomembno je, kako se to nam državljanom prikaže. 

Ni pomembna resnica in celovita slika, šteje zgolj vtis, ki ga dobimo skozi poročanje in komentiranje 

medijev. Dogodka, ki se je zgodil, a mediji o njem ne poročajo, NI. Dogodek, ki se ni zgodil, a ga mediji 

navajajo, JE. Tisti, ki odločajo o tem, kateri dogodki SO in katerih NI, odločajo o našem dojemanju 

stvarnosti. Moč, ki jo imajo nad nami, je ogromna in žal prepogosto zlorabljena. V tem se skriva bistvo 

manipulacije, ki smo ji izpostavljeni. 

Ljudje smo se znašli v stiski. Zdrava pamet nam vse pogosteje govori: 

- da slabo gospodarimo z državnimi premoženjem in javnim denarjem; 

- da gradimo predrago državo, ki ne daje perspektive niti mladim niti starejšim; 

- da s poštenim delom ni več možno normalno uspeti; 

- da odgovorna vodstvena mesta ne zasedajo najboljši, pač pa najbolj poslušni; 

- da razsipavamo davkoplačevalski denar za nepotrebne stvari; 

- da kaznujemo nedolžne in ščitimo krive; 

- da nam prodajajo meglo in zakrivajo resnico. 

A nas po drugi strani prepričujejo, da ni nobene potrebe, da bi imeli lastno mnenje, saj se spodobi 

institucijam zaupati, ne glede na to ali delajo kvalitetno in pravično ali ne. Kritika je postala neželena 

motnja v sistemu, zdrava pamet pa tveganje in nevarnost - a ne za tiste, ki je nimajo ali ji ne sledijo, pač 

pa za tiste, ki jo premorejo in na glas izražajo. To, drage Slovenke in Slovenci, je narobe svet! 

Če pristanemo na to igro, si res ne zaslužimo lastne države. Še več, propadla bo z nami vred. Na preizkušnji 

je naša pripravljenost storiti tisto, kar je v naši moči za bolj pravično Slovenijo. Čas je, morda bolj kot 

kadarkoli prej, da si kot posamezniki in kot skupnost izprašamo vest: 

- Smo pripravljeni povzdigniti glas in izreči kritiko, ko se v naši okolici dogajajo nepravične stvari? 

- Smo pripravljeni stopiti v bran, če vidimo, da se komu godi krivica, saj se lahko že jutri podobno zgodi 

tudi nam? 

- Smo pripravljeni združiti napore in se povezati v prizadevanju za pravičnost, čeprav smo si različni in se 

včasih tudi ne strinjamo povsem, a se kljub temu spoštujemo? 

- Smo pripravljeni pogledati nivo globlje v razumevanju naše realnosti in se ne zadovoljiti s prirejeno 

medijsko sliko? 

- Smo pripravljeni izstopiti iz varnega območja lastnega udobja in se z jasno besedo ter odločnimi dejanji 

izpostaviti tveganju zagovornikov zdrave pameti? 



- Smo pripravljeni zahtevati razumljive in pravične sodbe v imenu ljudstva, ki bodo temeljile na dokazih 

in imele razumljive stavke, krajše od treh strani in pol? 

- Smo pripravljeni izzvati vsakokratno vladajočo koalicijo in ji nastavljati kritično ogledalo? 

- Smo pripravljeni opraviti odgovorno volilno izbiro, izogibajoč se novim prevaram novih obrazov in starim 

prevaram starih obrazov? 

Naj bo delo za pravičnost naša skupna zaveza, ki jo ponosno in odločno izpovedujemo danes, 6. julija 

2014, na Slomškovem trgu v Mariboru! Bog živi pravično Slovenijo! 


