SONARAVNI človek - sonaravna drţava Slovenija - zgled
razvoja miru, varnosti in soţitja v svetu
ali pripoved kako lahko spreminjamo lastno usodo in posredno z lastnim vedenjem
in zavedanjem spreminjamo sebe in posredno vplivamo z lastnim zgledom in
prepričanjem na druge in drugačne v dobro in zadovoljstvo vseh! Mahatma Gandhivelika duša v prevodu( indijski voditelj in borec za človekove pravice rojen1869umorjen 1948), je davno tega ugotovil-povedal: Na svetu je vsega dovolj za vse
ljudi, vendar premalo za pohlep enega samega človeka
Vsakomur od nas je najdoseglivejši lastni um, ki na prvo mesto postavlja skrb za
varnost ţivljenja-lastnega zdravja in s tem omogočamo udejanjenje lastnih potreb po
ugodju, zadovoljstvu, sreči, ljubezni, pozornosti, sočutju …kar nam v največji meri
omogočajo naše naravne danosti, druţinsko okolje , rodbinske vezi bliţnjih in daljnih
sorodnikov, prijateljev, sošolk in sošolcev, učiteljev, sodelavci in sodelavke,
stanovski kolegi in kolegice in veliko naključnih zank in znancev, ki so vedno novi in
nam neznani …
Kam in v kakšno socialno okolje nas je usoda postavila, je večinoma odvisno od
danosti ţivljenjskega okolja naših staršev, na katerih izbiro nismo imeli nobenega
vpliva. Kasneje, z našim odraščanjem, šolanjem, zaposlitvijo predvsem pa potem,
ko postanemo ekonomsko-finančno samostojni- neodvisni, se priloţnosti za razvoj
uma povečujejo. Iskanje ravnoteţja je stalnica naših vsakodnevnih odločitev, ki
gredo v 10 000-če, ko rešujemo dnevna ţivljenjska vprašanja in izzive. Stalno nas
spremljajo ţelje po lepši prihodnosti in boljši druţbi.
Ţal pa vsled vrste naključij v tehnoloških izumih in vse širši dostopnosti tehničnih
dobrin, povečevanja specializacij poklicev in globalizacije sveta z trgovinsko
menjavo vseh moţnih dobrin nastaja obdobje vse večjega odmika človeka od
naravnega bioritma izkustev v neposrednem stiku z naravo. Zato velika večina ljudi
tudi tako radi odhaja na sprostitev in dopust v neokrnjeno naravo, ki jo je hvala bogu
v Sloveniji v izobilju in praviloma v neposredni bliţini-preko ulice , pri vsaj polovici
Slovencev.
Ţal pa je naše onesnaţeno okolje in narava vse bolj postaja gnojna bula, ki tudi
načenja vse bolj tudi naše sposobnosti ohranjanja zdravja in zato sonaravnega
razvoja. Ne le ţe več kot 20 let na slabše stopnjujoče se podnebne spremembe, tudi
kemizacija okolja in pridelava hrane, prekomeren hrup, škodljiva sevanja
elektronskih in električnih naprav prispevajo nekakovostnem vsakodnevnemu delu
in bivanju. Intuicija, morala in etika nam sporočata, da je s temi dogodki nastopil čas
reševanja nas samih in s tem vseh okoli nas. Naš namen naj bo jasen. Vse moramo
storiti za ohranitev ekološke stabilnosti in le tako se bomo čutili ponovno trdo vpete v
neizmerne darove narave, ki človeku ţe več milijonov let nudijo pogoje preţivetja.
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KAKO IN
KJE ODPIRATI NOVA DELOVNA MESTA KOT TEMELJ
OHRANJANJA DOSTOJANSTVA VSEH
V Sloveniji preţivljamo kot drţavljani popolnoma nepotrebne strese nezaposlenosti,
staranja prebivalstva, mnoţičnih nepovratnih izselitev na 10 00- če mladih za
preţivetje v tujini, pregorevanja na delovnih mestih,..nezasluţeno ekonomskosocialno priviligiranost velikega števila ljudi, … Vse zato, ker se ekonomski razvoj po
osamosvojitvi in tudi pred njo ni ravnal po načelih naravnih danosti o samopreskrbi s
hrano, vstopa na mednarodne trge naših podjetij in tovarn, premišljenosti,
solidarnosti, sočutja, odgovornosti za blagostanje sedanjih in bodočih rodov. Ljudje
delajo »nadure« na drugi strani imamo pa nezaposlene in izseljene »s trebuhom za
kruhom«. Vrsta gospodarsko uspešnih drţav(Švica, drţave Beneluxa…)poznajo 4, 6
ali 8 urno zaposlitev. In Slovenija lahko uspešno rešuje nezaposlenost tako, da
ljudje preidejo na 6 urni delovni teden, kar večkrat izvedejo tudi v tovarni VW v
Nemčiji, da ljudi nebi odpuščali iz delovnega mesta in seveda zaposlili vse sedanje
nezaposlene. Iz Lune se vidi, da je v slovenski druţbi-pri mišljenju posameznika
potrebna primerna sprememba. Osem urno delo ali več ni nobena naravna danost,
temveč plod izkoriščanja in zanemarjanja hudih problemov nezaposlenih. Ogromno
zavoţenih stvari se da preprosto izboljšati. Človeški um je velik, ko prestopi meje
vzvišenosti in samozagledanosti. Vsak o nas ima priloţnost, pravico in
soodgovornost in je v stanju da odloča o prihodnosti za dobro vseh. Upreti se
moramo danes in tukaj stalnim izrabam in napadom na našo eksistenco v sedanjosti
in prihodnosti.
Vse okrog nas nagovarjajo iz vseh koncev umne misli: Če hočemo kaj spremeniti,
bo treba prenehati pohlevno-nekritično poslušati in se ponavljati. Če ţelimo več
enakopravnosti, dostojanstva, vzajemne solidarnosti, pravičnosti in poštenosti,
spoštovanja za vse , se je treba truditi, da se te vrednote vključijo v naše ţivljenje.
Kritično in tvorno delovanje moremo na zelo eleganten način prenesti v
vsakodnevno odločanje in v medsebojne izmenjave mnenj. Nikakor ne bomo prišli v
Sloveniji na zeleno vejo, če ne bomo vsem najboljšim delom druţbe omogočili
razvoj , ki nas popelje iz pogubnega nazadovanja.
LJUDSTVO SLOVENIJE JE POSLEDIČNO ŢRTEV NEUČINKOVITEGA
UPRAVLJANA DRŢAVE IN PRIVTAZACIJE DRUŢBENE-DRŢAVNE LASTNINE
TER KRIMINALA DODELJEVANJA BANČNIH KREDITOV BREZ NJIHOVEGA
USTREZNEGA ZAVAROVANJA S STRANI PREJEMNIKOV-DOLŢNIKOV.
Priča smo primerom, ko upnik , ki dolguje banki , ustanovi, podjetju, drţavi, davkariji
nekaj 100 € »leti« iz stanovanja , ki se ga proda pod ceno na draţbi , da se poplača
upnik. Ko pa se išče odgovorne in kazen za odgovorne osebe pri dodeljevanju in
odpisu milijonskih in milijardnih dolgov v NLB, NKBM,...zmanjka celo papirja in črnila
za pregon teh oseb...
Ţal smo vse bolj ujeti v eksplodiranem slovenskem javnem dolgu drţave do tujih
bank-upnikov v vrednosti 33 milijard € in smo zato v teţavah. Neučinkovita
2

zadolţitev drţave pa še narašča z milijardo € na leto. Brez našega »ne«,bo javni
dolg(dolg revnih) še neučinkovito naraščal, ki prizadene z zniţanjem blagostanja
preko 70 % Slovencev. Kašnih 20 % jih ostane na istem, 10% pa jim kljub revščini,
pomanjkanju večine, uspeva s pomočjo političnih odločevalcev( parlamenta in vlade)
polniti prepolne ţepe. Ker je celoten javni sektor Slovenije za 20 % predragkoruptivno preplačan glede na ekonomsko moč drţave, lahko takoj zaposlimo 20
000 ljudi v tem sektorju. Tudi strukturna poraba samega drţavnega proračuna ni
zadostno naravnana razvojno k večji ekonomski blaginji, povečanju dodane
vrednosti in produktivnosti predvsem v izvoznih panogah. Povprečna plača v
Sloveniji je 950 €, drţave Nizozemska, Danska, Švedska nas presegajo 2 ali 3 x pri
enaki teţi človeških moţganov, pač pa pri njih velja učinkovita ţivljenjska formula
:Zločin in kazen pri nas pa le Zločin…
ENAKOPRAVNOST POLITIČNIH, DRŢAVLJANSKIH IN DEMOKRATIČNIH
PRAVIC V SLOVENIJI NE OBSTAJA , ZATO MORAMO NUJNO OSEBNO
ODGOVORNOST ZA POLITIČNO DELO IZVOLJENIH POLITIKOV VNESTI V
NAŠ POLITIČNI –USTAVNI SISTEM, DELOVANJE DEMOKRACIJE Z VSEMI
INSTRUMENTI DEMOKRATIČNEGA NADZORA NA NOSILCI JAVNIH
POOBLASTIL IN ZATO PRAVNE DRŢAVE
Ni res, da o usodi Slovenije odločajo v Londonu, Berlinu, Parizu, Bruslju,
Amsterdamu, o nas odločajo volivci na tajnih in neodgvornih volitvah, potem pa 4
leta adijo demokracija in tako se agonija Slovenije nadaljuje. Prevara z demokracijo
v Sloveniji je ţe zdavnaj presegla vse vzdrţne in razumne meje. Izvoljeni politikiposlanci oz. vladajoča koalicija imajo 24 urni dostop do postavitve ali razrešitve
vlade, vlada 24 urni dostop do kadriranja-zaposlovanja, uzakonitve in izvajanja
vladnih odločitev,..le prestrašen, uţaljen, osiromašen , zmanipuliran volivec,
demokratično nepismen ... ima le 1 sekundo demokracije v rokah in to le takrat, ko
sme vreči volilno glasovnico v volilno skrinjo. Demokracija pomeni vladavina ljudstva
ampak ne 1 sekundo na 4 leta ampak 24 ur na dan. V vseh normalnih drţavah je
uzakonjena demokratična pravica razveljavitve in uzakonitev zakona na zahtevo
volivcev z referendumom, pravica volivcev, da predčasno z volitvami odpokličejo
neprimernega posameznega politika, spreminjajo ustavo itd. Skratka velja za
ljudstvo kot za izvoljeno oblast 24 urna non-stop demokracija, s tem, da ima zadnjo
besedo vedno ljudstvo na predčasnih, rednih volitvah ali z referendumom brez
sedanjih nedemokratičnih omejitev in monopolnih pogojev za pravico biti voljen.
Prevara vseh svetovnih prevar so seveda volitve kot take. Volitve so tajne istočasno
pa svobodne. Kako gre skupaj svoboda in tajnost, povem da nikakor ne gre. Kadar
smo prisiljeni iskati odškodninsko odgovornost moramo vedeti kakšno škodo, koliko
škode in kdo nam jo je storil. Pri sedanjih tajnih volitvah , ko velikokrat volimo le
stranko oz. listo kandidatov brez moţnosti preferenčnega glasu in ko ne dobimo niti
potrdila od volilne komisije, da smo so volitev udeleţili, ostanemo tako brez pravice
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do odškodninske , kazenske in drugih odgovornosti izvoljenih za 4 ali 5 letni mandat
, tako je pot v tlačanstvo z volilno prevaro večine tlakovana. Celo ustavno
zajamčeno pravico politikov, da pri svojem odločanju niso vezani na nobena
navodila je v temeljnem nasprotju z naravnimi zakoni o enakopravnosti , enakosti
pred zakoni, pravičnosti in poštenosti. Izvoljen politik ni dolţan izvajati niti volilnih
obljub, ki jih javno oznanjal pred samimi volitvami v lastnem volilnem programu. Še
vsaka snaţilka ima osebno odgovornost za dobro opravljeno delo svojemu
delodajalcu. Tisti, ki postanejo delodajalci politiku nimajo ne ustavno ne zakonsko
nobene pravice preganjati ali odpustiti laţnjivega-prevarantskega ali nesposobnega
politika. Kaj storiti za začetek uveljavljanja demokracije? Na volišču zahtevajte
overovljeno fotokopijo volilne odločitve-glasovnice s strani volilne komisije. Če vam
potrdila overovitve vaše glasovnice na vašem volišču ne izdajo, zadrţite glasovnico
in jo obdrţite kot dokaz volilne prevare tajnih volitev, ker vam je bila onemogočena
demokratična pravica nadzora nad delom najbolj odgovornih in najbolje plačanih v
drţavi.
ZGODOVINSKI ZLOMI DEMOKRACIJE V SLOVENIJI
Leta 1945 z nasilnim komunistično –boljševističnim prevzemom oblasti v Sloveniji so
bile prepovedane, preganjanje in onemogočene najbolj temeljne človekove pravice:
Mnoţični umori preko 15 000 med njimi ţenske in otroci, mladoletni in komaj
polnoletni, svoboda govora, političnega zdruţevanja izven ene same komunistične
stranke, svoboda zbiranja, političnega preganjanja drugače mislečih,
nacionalizacije-podrţavljanja zasebne lastnine…vse do padca berlinskega zidu
1989, ekonomskega in političnega sesutja Sovjetske zveze, končnega umika Rusov
iz Poljske, Češkoslovaške, Bolgarije , Romunije, Vzhodne Nemčije, Madţarske,
Ukrajine, Moldavije…in seveda leta 1989 z zakonom o svobodi političnega
zdruţevanja in delovanja so kot gobe po deţju nastajale končno tudi politične
stranke svobode in demokracije in iz teh strank je nastal DEMOS , ki je Slovenijo
osvobodil jarma komunizma in boljševizma in leta 1991 v osamosvojitveni vojni je
Slovenski narod ubranil drţavo pred totalitarizmom bivše Jugoslavije.
Vendar takoj po osamosvojitvi leta 1992 pride do demokratičnega puča v Sloveniji.
Kolaboracije levih in desnih v vladajoče koalicije. V vladajočo koalicijo se poveţejo
stranke, ki v sodelovanju ţe leta 1994 ukinile komaj novo nastale uradno registrirane
politične stranke(okoli 45 političnih strank), zaostrile pogoje registracije tako
finančno kot postopkovno, ukinile pravice ţe tako okrnjenih pravic iz Pakta o
drţavljanskih in političnih pravicah, ki temelji na politični enakopravnosti vseh
drţavljanov, omejevale izvedbo referendumov in ponovno izrabljale sodstvo in druge
drţavne institucije, da delujejo zoper tiste, ki politično niso pripadali politični levici in
seveda za ohranjanje pridobljene politične moči so politični apartheidu izvajale in še
izvajajo tudi tako imenovane pomladne stranke še danes, saj prav tako s svojim
ravnanjem, politično drţo in aroganco do demokracije vidijo le lastne politične cilje in
jih spoštovanje demokratični pravil o politični enakosti, enakopravnosti iz Pakta o
političnih in drţavljanskih pravicah ne zanima niti malo. Tako politična manjšina
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nima prave priloţnosti da si pribori z volitvami takšno večino, da bi lahko tvorila
vladajočo vladno koalicijo. Zaradi teh grobih kršitev mednarodnega prava v Sloveniji
je seznanjen ţe vrsto let tudi Svet Evrope, Ovse, Evropski ombudsman, vendar
zoper slovenske oblasti ne ukrepajo. Tudi njih zanimajo le dobro preplačane sluţbe
v institucijah demokracije.
V vsem času tudi po osamosvojitvi leta 1991 je na oblasti ista struktura kot pred njo.
Seveda tako zasebna podjetja kot drţavna s svojim lobiranjem bistveno preko
političnih vzvodov in navez vplivajo na gospodarsko delovanje drţave predvsem z
enim samim ciljem, da si povečujejo lastni dobiček – z rento in neplačevanjem
davkov. Za večino drţavljanov nimajo nobene druţbene-zakonske odgovornosti.
Korupcija, klientelizem, mreţe in omreţja stkane z namenom izkoriščanja človeka
so seveda gnojne tvorbe vsake druţbe in te se ne bodo nikoli posušile same o d
sebe. Potrebno je naše vedenje in zavedanje o demokratičnih pravicah vsakega iz
med nas, predvsem pa volja in ţelja , da prepoznamo ţaloigro slovenskih
koruptivnih zakonov delovanja demokracije v cilju ohranjanja sedanjega političnega
monopola: Pogojni dostop do izvedbe referenduma na zahtevo volivcev, volivci ne
morejo zahtevati odpoklic poslanca, ni mogoč demokratični civilni nadzor nad
delovanjem sodnikov, toţilcev policistov in drugih voljenih funkcionarjev, Urad
varuha človekovih pravic bi moral imeti pristojnosti sodišča za povrnitev odškodnine
kršitve človekovih pravic posamezniku, neenakopravnost dostopa na kandidatno
listo na volitvah….Vsa ta dejstva povzročajo pri ljudeh občutek nemoči, apatije, jeze,
brezupa, kar je cilj vladajočih politikov, ki si tako kujejo laţjo in netvegano pot iz ene
volilne prevare v drugo. Vsakokratna vladajoča koalicija s svojim koruptivnim
deljenjem druţbenega dohodka med enimi in drugimi volitvami svojim zaveznikom
uspe dati toliko privilegijev-denarja, da sicer jezna in razočarana volilna manjšina ne
pride na volitve, saj ne more niti postaviti svojih kandidatov na volilne sezname
vsled nedemokratičnih »pravnih« pogojev kandidiranja in vsled hudih kršitev
mednarodnega prava –Mednarodnega pakta o drţavljanskih političnih pravicah,
katerega nedvoumna pravila zagotavljajo enakopravnost vseh volilnih upravičencev
in s tem nediskriminacijo pri političnih pravicah drţavljanov pri upravljanju drţave.
Torej kot ima vsklajena pravila volilne demokracije s tem Paktom Indija z 1, 3
milijarde prebivalcev(Slovenija pa je ta pakt ukinila pri 2 milijonih ljudi), kjer je
pravica biti voljen absolutna pravica in kar pomeni, da sme vsak posameznik brez
vsakega pogoja ali soglasja drugega volivca biti na volilnem seznamu, če se sam
tako odloči in to svojo pravico biti voljen poda svoji volilni komisiji. Volivci pa potem
na volitvah tako ali drugače odločajo o njegovi politični primernosti. Posameznik v
Sloveniji tudi, če zbere 8000 »overovljenih« podpor volivcev kot samostojni –
nestrankarski kandidat sme biti na volinem seznamu le v eni volilni enoti od 8,
kandidati politične stranke pa smejo zbirati volilne glasove v vseh 8 volilnih enotah.
Politične enakopravnosti tako ni, zato je to pogubna diskriminacija , ki je rak za
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demokracijo in s tem za blaginjo večine. Na mednarodni lestvici človekove svobode
vodi Honkong, nato sledi Švica, Finska..Slovenija na 41 mestu...
DEMOKRACIJA, ČLOVEKOVE PRAVICE, SVOBODA, PRAVO, PRAVNA
DRŢAVA, USTAVA, MEDNARODNI PAKT O DRŢAVLJANSKIH IN POLITIČNIH
PRAVICAH(MPDPP) UKINJEN V SLOVENIJI IZ KORUPTIVNIH RAZLOGOV,
VOLITVE SAME V POSMEH VSEM, KI NAM JE DEMOKRACIJA LUČ...
Demokracija enoznačno pomeni vladavino ljudstva. To v praktičnem ţivljenju
pomeni, da ljudstvo na draţavnem ali lokalnem teritoriju, dokončno odloča o skupnih
vrednotah vseh ki ţivijo na določenem teritoriju, komu zaupati izvajanje teh vrednot
in določa način izbire odločevalcev- zastopnikov ljudstva v parlamentu, nadzorne
mehanizme-postopke in ukrepe za tiste , ki so zadolţeni kot javni usluţbenci da te
dogovorjene vrednote uresničujejo... Motilce zakonov teh vrednot pa onemogočajo
na vse mogoče načine od opozorila, do zapora in plačila odškodnine. Besedni
termin pravo pomeni mnoštvo pravil , ki urejajo odnose v človeški druţbi. Pravna
pravila v demokratični druţbi oblikuje ljudstvo. Pravo se deli na civilno in javno
pravo. Tudi 3.člen slovenske ustave ima zapis da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.
Ţe najbolj preproste človeške skupnosti -plemena, so in še poznajo vse oblike
demokracije, prilagojene kulturni stopnji razvoja. Z mednarodnimi konvencijami in
deklaracijami, pogodbami, dogovori se je pojem moderne demokracije izoblikoval na
stopnjo ki jo pribliţno poznate. Prva na svetu po stopnji demokratičnosti je
Norveška, sledijo ji ostale skandinavske drţave, itd. Najpomembnejše pravice
človeka so zapisne tako v Splošni deklaraciji OZN o človekovih pravicah iz leta
1948, kot predmet mednarodnih pogodbenih obveznosti Slovenije so zapisane v
Mednarodnem paktu o drţavljanskih n političnih pravicah, ki so pričele 10 let po
sprejemu v OZN veljati tud na Slovenskem drţavnem teritoriju, to je 23. januarja
1976. 16. Člen MPDPP določa, da je vsakomur povsod priznana pravna
sposobnost. 25 člen MPDPP, da je vsakomur dana pravica bit voljen in voliti. Leta
1990 smo bili ţe blizu pravil MPDPP, danes pa smo svetlobna leta daleč od
veljavnosti MPDPP , predvsem njegovega 25 člena, saj volivec ne more izraţati
svobodne politične volje, ker mora izponiti nerazumno veliko birokratskih in finančnih
ovir, da se uvrsti na kandidatno listo, popolno brez ovir svobodno pa lahko voli
nekoga drugega na kandidatni listi( praviloma kandidate parlamentarnih političnih
strank, ki svoje kandidatne liste oblikujejo brez vseh birokratskih ovir. Slovenska
pravna ureditev demokracije ne vsebuje niti minimuma človekove svobode in pravic
posameznika
MPDPP je tudi v 25 členu hudo kršen v Sloveniji, ker je samovoljna parlamentarna
večina ţe leta 1996 izključila pravico do ljudskega referenduma na predlog ljudstva
in ukinila zakonodajni razveljavitveni referendum, referendum o ustavi RS pa niti do
danes ni predviden niti s strani sedanjih parlamentarnih strank. Leta 2014 pa
absolutna parlamentarna večina ukinila celo pravico do referendumov, ki spreminajo
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proračunske postavke v drţavnem proračunu ter za nameček določila veljavnost
referenduma z številom glasov za.
V vsaki normalni pravni drţavi je poštovanje minimalnih standardov demokratičnih
pravil določenih in veljavnih po MPDPP temelj vsake razumnosti, človečnosti, etike
in morale. Vsa avtoritarna, apartheidovska, diskriminatorna pravila ki so uvedena v
Sloveniji v interesu manjšine in njihovih pomagačev in koruptivnih kimavcev, so
naperjena zoper demokracijo, zoper temeljne človekove pravice in s tem zoper
svobodo posameznika, ki mu ta svoboda pripada , kot ţivljenje samo. Nekoč me je
nekdo vprašal kaj je to temeljna človekova pravica in sem odgovoril:« temeljna
človekova pravica je pravica, odpovedati se lastne-svoje pravice , kadarkoli in
kjerkoli-povsod! Nihče pa nima pravice omejevati z mednarodnim pravom določenih
pravic, kot je to uničujoče tako za drţavo in ljudi. Nobene razlike v hudih sistemskih
in sistematičnih pravicah človekovih pravic ni med levimi in desnimi strankami in
njihovimi podporniki.Sistematična in mnoţična kršitev drţavljanskih in političnih
pravic drţavljanov Slovenije je tudi neposredna korupcija, kar pomeni kaznivo
dejanje vseh odločevalcev v drţavi, ki so tovrstno korupcijo uzakonili in jo izvajajo.
MEDIJSKA BLOKADA O DEJSTVIH O NEDEMOKRATIČNI SLOVENIJI JE
SRAMOTNA TUDI ZA VSAKEGA NOVINARJA. DEMOKRACIJA NI STVAR
OSEBNEGA MNENJA. VEDENJE O DEMOKRACIJI SE TUDI V VSEH ŠOLAH
IZOGIBAJO, KER VZBUJA STRAH PRED RESNICO IN ZATO NJENO
UČINKOVITOSTJO, KI POMETE Z VSEMI, KI IZKORIŠČAJO NARODLJUDSTVO. BOLJ KO JE SISTEM NEDEMOKATČEN, VEČJA JE STOPNJA
KORUPCIJE.
Potreba po prebujenih-ozaveščenih ljudeh zaradi vse bolj zapletenih –odtujenih-in
nedemokratičnih vzvodov odločanja, soupravljanja druţbe kot celote, skokovito
narašča. Nepravičnih politik-zakonov je vsak dan več. Treba se jim je upreti in
istočasno ponuditi rešitve za takšno druţbeno stvarnost, ki večini izboljšuje slabo
socialno stanje in nezaupanje v sedanjost in prihodnost. Izboljšuje gospodarsko
učinkovitost in radikalno odpravlja nezaposlenost. Načinov kako ozavestiti ljudi in
prenašati znanja in izkušnje za delovanje v dobro vseh v demokraciji je veliko na
izbiro. Internet ima in ga zna uporabljati večina ljudi.
Nakopičenega političnega zla se moramo lotiti pri koreninah, kot sem poudaril, naše
politične odločitve so na preizkušnji, naj bodo pa takšne, da pomenijo kratkoročno in
dolgoročno izboljšanje za vse prikrajšane. Naš upor mora graditi dovolj močno
utrdbo, zid pred zlorabo sedaj uveljavljene demokracije in preprečiti izvolitev ne
demokratom v hrame demokracije. Tudi v strukturah sindikatov kar mrgoli
demokratični primanjkljaj in serija sprenevedanj odgovornosti za slabo stanje v
drţavi, zato tudi sindikati nosijo odgovornost za velik del krivične in zato ekonomsko
neuspešne druţbene ureditve( nezaposlenost, nekonkurenčnost gospodarstva,…)
Naredite bilanco lastnih predlogov izboljšanja druţbene(ustavne in zakonske
ureditve), posvetujte se in poveţite se , najdite skupni imenovalec za ključne
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spremembe. Te so nujne, vsako odlašanje pomeni še večjo priloţnost delovanja za
brezčutne krvnike. Zanemarjanje problemov samo ohranja in krepi moč-monopol
avtoritarnih političnih struktur doma, v Evropi in svetu in le še povečuje našovečinsko izkoriščanje, brez dobrih izgledov za prihodnost.
V nesprejemljivo kopičenje bogastva redkih posameznikov smo se vrnili v čase pred
100 leti. Mednarodni podatek, da smo na lestvici ekonomske svobode skoraj na
zadnjem mestu, da smo po kršitvah človekovih pravic s strani slovenskega sodstva
v samem vrhu kršiteljev,… daje jasen signal, da smo zato tako na psu-revščini, ker
tudi na področju medijske svobode kasni ozaveščenost o političnih, drţavljanskih,
demokratičnih pravicah in s tem huda krnitev temeljnih svoboščin in človekovih
pravic večine, ki ţivi v strahu pred izgubo zaposlitve-eksistence sebe ali celo
druţine. Nepreglednost, nesmotrnost, koruptivnost. Porabe javnega in bančnega
denarja so pripeljale večino nas v teţak –slab ekonomski poloţaj, ki onemogoča
hitrejši preboj slovenske industrije v večjo tehnološki razvitosti in produktivnost z
visoko dodano vrednostjo v svetovnem merilu, predvsem pa ne vključuje v
zavzemanju za boljše blagostanje večine izredne naravne danosti in osrednjo
evropsko lego Slovenije. Politično podprti monopolni druţbeni sistemi z roko v roki
podjarmljajo, plenijo ljudstvo in se debelijo. Slabi medčloveški odnosi so prav tako
posledica ozadja političnih zarot v korist v manjšine in plenilski kapitalizem, ki ga
voljeni politični razred ne zna ali noče obrzdati. Ena od rešitev za bodočnost
Slovenije je z referendumsko demokracijo preprečiti razprodajo druţbene lastnine ,
saj je tudi ta namenjena socialni solidarnosti. Vsaka lastnina ima tudi pomembno
druţbeno vlogo, saj so človeški odnosi in zahtevnost preţivetja na planetu v vedno
večji usodni soodvisnosti.
To, da se tako malo govori o nedemokratični Sloveniji, na sam prestol pa se dnevno
postavljajo vrednote pravne drţave, spoštovanja zakonov, ki so jih uzakonile
samozvane institucije oblasti –drţavni zbor, vlade s predpisi in uredbami na osnovi
slovenske ustave, ki nikoli ni bila potrjena na referendumu, je dovolj zgovoren
podatek, čigava lastnina so in v kateri sluţbi so medijska trobila, ki bi morala vedeti ,
da pravna drţava pomeni predvsem drţavo , kjer so spoštovane temeljne človekove
pravice-politične, drţavljanske in druge svoboščine , ki človeku dajaje vedno in
povsod dovolj suverenosti, integritete in s tem dostojanstva, da se sme kadar tako
odloči sam s svojimi somišljeniki na demokratičen posegati v samo materijo zakona
in ustave oz. v njene spremembe.
Ţivel sem v upanju leta 2013, da vstajniki mislijo resno z Gotof -Si, ko so se
zavzemali za temeljne druţbene spremembe, tudi na področju neposredne
demokracije. Danes je demokracije še manj kot leta 2013. Bistveno zoţeno je
področje , kjer se sme referendum izvesti, prav tako pa je tudi kvorum
referendumskih odločevalcev predpisan, npr. ni pa prepisan kvorum števila volivcev
za izvolitev v parlament, ki ima kar 4 letni mandat za sprejemanje zakonov ali
spremembo ustave. Kdo v tem očitnem primeru izvajanja diskriminacije demokracije
vidi Slovenijo še kot demokratično drţavo in s tem pravno drţavo? Splošno znano je
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dejstvo , da prijavitelji korupcije Slovenije doţivljajo diskvalifikacije in maščevanja
izgube sluţbe s strani tistih, ki se s korupcijo kriminalno okoriščajo.
Ne, kar moraš , stori, kar znaš-moreš! Moramo biti sposobni govoriti resnico, le ona
nas osvobaja in pelje naprej. Imamo pravico se rešiti pred zlom in propadanjem. Ţe
Konfucij, ki je postavil človeka na prvo mesto še bolj pa je evolucijski biolog Richard
Dawkins napisal na osnovi izkušenj pomembne etične nastavke za čimmanj
konfliktno druţbo:« Ne stori drugemu, kar ne ţeliš, da drugi stori tebi. Prizadevaj si,
da ne povzročaš zla. Do drugih ljudi, ţivih bitij in vsega sveta se obnašaj zaupljivo in
spoštljivo. Ne zakrivaj si oči pred zlom in ne umakni se, ko je treba, da se izkaţe
pravica. Ţivi z občutkom veselja in čudenja. Nenehno si prizadevaj, da se naučiš kaj
novega. Vedno povprašuj vse stvari, svoje ideje pa vedno podkrepi z dejstvi. Vedno
spoštuj pravico drugih, da se s tabo ne strinjajo. Imej neodvisno mišljenje, ki temelji
na razumu in izkušnjah. Vedno postavi vse pod vprašaj. Negovati je treba svojo
plemenito stran in zatirati svoje zle instinkte,ki niso koristne za nobenega, saj ljudi
ne povezujejo medsebojno.
Čas je za nove napredne človekoljubne in demokratične ljudi, ki zdaj ţe lahko
razumejo, zakaj morajo biti veliko bolj odločni, kot tisti ki so demonstrirali
demokratično vstajo v Sloveniji leta 2013, ki bodo hoteli in znali gospodarsko rast
vključiti v rast dostojnega ţivljenja ogroţenih. Ne pustite si več ujetosti v pasti
usode. Imamo priloţnost rešitve. Ne gre za nobeno odrekanje v sedanjosti na račun
graditve prihodnosti. Nasprotno, tako se gradi prihodnost , na osnovi preverljivega
medsebojnega zaupanja. Vedno več je osramočenih in ogorčenih, nimajo pa še
dovolj vzpodbud, da odločijo za preboj. Potrebno je pravilno usmeriti svojo
intelektualno energijo v kolektivno akcijo korenitih druţbenih sprememb. Postati
druţbeno odgovoren pomeni odklop od spon vcepljene-slepe poniţnosti in
ţrtvovanja in se oprijeti orodij, ki jih pozna demokracija. Ta naj bodo tista s srcem,
poštenostjo in pravičnostjo.

MAHMATA GANDHI, NELSON MANDELA Nobelov nagrajenec za mir,
juţnoafriški borec proti apartheidu, drţavnik rojen 1918 umrl 2013) IVAN
KRAMBEREGER-dimnikar, izumitelj, dobrotnik, pisatelj in politik(rojen 1936 ,
umorjen v političnem atentatu 1992),PEDRO OPEKA slovensko argentinski
lazarist in deluje kot misijonar, dobrotnik, vizionar na otoku Madagaskar rojen
1948 , ERIK BRECELJ –kirurg onkološkega inštituta, borec proti korupciji(v
zdravstvu) in za javno zdravstvo, pošten in odkrit sogovornik, pravi
angel(rojen 1969)…
Vsi ti in še vrsta drugih so vsem lahko za vzor v katero smer naj deluje posameznik,
druţba in drţava, da bo zavladal v svetu mir na osnovi pravičnosti in poštenosti.
Gandhi je vodil indijski narod do končne neodvisnosti izpod kolonialnih Angleţev
leta 1947 s pomočjo somišljenikov in kot zagovornik nenasilnih protestov. V več
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etnični , versko raznoliki, socialno razslojeni Indiji je Gandhi bil kot pri nas po
osamosvojitvi Ivan Kramberger hitro ţrtev bombnega atentata. Njegovo uspešno
delovanje izhaja iz prepričanja do spoštovanja resnice in nenasilja.
Nelson Mandela je celo 28 let preţivel v zaporu kot borec zoper rasno in socialno
diskriminacijo, čeravno je bil potomec bogate kraljeve druţine in se je izpostavil za
enakopravnost vseh ras tako daleč, da je mu je bilo vse kraljevo premoţenje
zaplenjeno. Ljudje so njegov boj nagradili in postal je prvi predsednik Juţno afriške
republike.
Ivan Kramberger eden od uspešnih zagovornikov in izvajalcev demokracije in
zaupanja ljudi v demokracijo, ki je vseh večjih mestih in veliko vaseh po Sloveniji
poleg svoje dobrotništva- podaritve mnoţice dializnih aparatov, navduševal vse ţivo
s svojimi govori in topil boljševistični in zakoreninjen boleč strah v ljudeh do kosti.
Njegov umor je slovensko pot v demokracijo dobesedno presekal , obglavil , saj je
bilo sporočilo umora nedvoumno. Nihče mu ni mogel preprečiti političnega delovanja
razen s fizično likvidacijo , saj je bil ekonomsko dovolj priskrbljen, da je lahko ob
svoji skromnosti politično obvladoval sorazmerno majhno drţavo. Bil je dober
človek.
Pedro Opeka je svetilnik na tem planetu . Z skromnimi sredstvi in neizmerno voljo
rešuje ţivljenja Madagaskarjevih smetiščarjev na robu mest, jih šola, vzgaja v
poštenju, gradi domove za njih, potuje po svetu in prosi za pomoč tem ljudem,
zaposluje in jim odpira pot v svet dostojnega ţivljenja. Tega ne počenja iz
usmiljenja, temveč iz spoštovanja do teh ljudi. Njegov vsakodnevni napor, da
obvladuje zle misli in dejanja njegovih nasprotnikov v ozaveščeno druţbo blaginje
za vsakogar, so zmoţne obvladovati nadzemeljske moči in neizmerna ljubezen do
poniţanih, revnih in pomoči potrebnih. Njegovo ogledalo kaţe , kaj vse lahko naredi
samo en pametno, dobronameren in nekoruptivno porabljen evro. In to brez vsakih
volitev, vlade, parlamenta. Ves proces ozdravljenja druţbe vodi en človek. Za 5000
evrov se zgradi druţinska hišica. Mar to njegovo ustvarjalno delo ne prebudi v
vsakemu izmed nas vsaj kanček motiva, da se moremo upreti izkoriščevalcem
našega vsakodnevnega delovnega truda.
Erik Brecelj, tudi naše gore list, je človek, ki ga slovenska javnost ţe dovolj pozna in
mu zaupa, da ni tajni glasnik kakšne sociopatsko bolne skupine ljudi, ki bi načrtovale
njegov moralno etični kapital med ljudmi kdajkoli in kakorkoli vnovčiti v lastno korist.
Sovpadanje delovanja in ţivljenja Erika Breclja in Pedro Opeke je ena od
zgodovinskih priloţnosti po Ivanu Krambergerju, da Slovenci prepoznajo v njih dveh
osebni avtoriteti, ki naj bosta kompas za vse, ki še ţelijo delovati javno, vendar brez
popravnih izpitov za tiste, ki so nas kakorkoli pahnili v nesrečo in bedo. Jasno je, da
sta si oba priborila upravičeno naklonjenost kritične slovenske javnosti. Na njima je ,
ali sprejmeta tako kot Mandela in Gandhi ponujeno priloţnost reševanja Slovenije
pred uničevalnimi zdruţbami in tolpami na vseh ravneh!!!
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POVEŢIMO SE, SKUPAJ SMO DOVOLJ MOČNI, DA PREMAGAMO
IZKORIŠČEVALSKA PONIŢANJA IN UNIČENJE BANKROTIRANE DRŢAVE.
CIVILNA DRUŢBA JE GONILNA SILA ZA SPREMEMBE IN REFORME.CIVILNA
DRUŢBA VZDRŢUJE DEMOKRACIJO NA PRAVI POTI. IN VSAK IZMED NAS
JE POMEMBEN DEL TE CIVILNE DRUŢBE.
Pomembno kritiko ob tej priloţnosti izrekam našemu šolskem sistemu, ki ni uspel s
svojimi izobraţevalnimi programi izvesti svojih nalog prehoda iz ekonomsko
netrţnega gospodarstva v zahtevno mednarodno okolje. Neujemanje znanja in
potreb je v Sloveniji še posebno pereča tema. Druţbeno odgovorno izobraţevanje
temelji tako na šolanju za potrebe trga kot na vzgoji razmišljajočih-druţbeno kritičnih
drţavljanov. Tega ravnovesja danes ni, saj imamo 10 000 če visoko izobraţenih
brez ponujene priloţnosti zaposlitve. Ne nasedajte puhlicam, da so vsi isti in da se
ne da nič spremeniti. S takšnim razmišljanjem in govorjenjem delate sebi in drugim
krivico in ţeljenih sprememb še dolgo ne bo na obzorju. Za začetek si izgradite
takšno samopodobo, da boste pri drugih ljudeh vzbudili upanje, da je vse mogoče.
Pomagajmo tistim v stiski. Bodi sprememba, ki si jo ţeliš videti v svetu! Postanite
delodajalec tistim, ki jih imate pravico izvoliti. Vsak, ki ne izpolnjuje svojih obljub naj
bo zamenjan s tistim, ki to zmore in zna drţati dano besedo in ima zagotovljene
rešitve v dobro vseh, na temelju osebne odgovornosti POLITIKA za izvedbo
programa, s katerim je javno nagovarjal volivce in so tudi zato na volitvah glasovali
za njega.

Ljubljana, 17.10.2015

Joţef Jarh, sedajda@gmail.com, 041-699 285
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