se pri tem sklicujejo na pravo in zakone,vendar pravo nikdar ni bilo
namenjeno ščitenju neprivilegirancev, temveč obratno, razsodbe sodišč pa
ne pomenijo nujno zmage resnice nad lažjo in triumf pravice na krivico,
temveč kvečenjemu vzpostavitev stanja, ki ustreza močnejšemu. Odgovorne
nadzorne platforme, policija, tožilstva in sodišča bi se v svet korupcije
in kriminala morale pognati z večjo odločnostjo in z bolje opremljenimi
zaznavnimi aparati, kurzor pregona pa bi morale naravnati na eklatantne
kršitve podivjanih in sprevrženih samodržcev, ki uničujejo našo skupno
prihodnost in blaginjo naših zanamcev, saj je vendar njihova dolžnost boriti
se za resnico. Svet znanja in učenosti, avantgarda in inteligenca
akademskega in umetniškega sveta bi namesto zdrah in kruhoborstva v sferah
lastnih posvečenih prostorov, morali biti pozorni na anomalije in
sprevrženosti elit, jih postavljati na sramotilni pranger in jim
argumentirano odvzemati legitimiteto. Mediji bi zaradi moči, ki jo imajo,
morali postati center ozaveščanja, temeljni indikator za laž in
manipulacijo, približevalec resnice, eksekutor, ki deluje, ko uradništvo
odpove. Njihovo orodje sta raziskava in komentar, njihova moč vseprisotnost
aktualnega.
Podobno bi morale ravnati tudi druge družbene podstati.
Franc Kangler ni največji problem naše družbe, sploh pa ni nerešljiv
problem. Je odsluženi politik, tem pa je potrebno jasno in odločno pokazati,
da si več ne želimo, da bi nas zastopali, vodili in odločali namesto nas.
Naša odgovornost je, da izmed sebi enakih poiščemo spoštovane, delovne in
poštene državljane, ljudi, ki bodo kot nosilci državne in lokalne oblasti
skrbeli za materialne potrebe vseh nas in ne le privilegiranicev, ki bodo
omogočili, da ljudje ne bodo živeli v bedi in strahu, temveč v miru in
zadovoljstvu, ki bodo torej državo in njene institucije ravnali po resničnih
potrebah ljudi.To je vloga in dolžnost pravičnikov.
človeka spoznaš šele takrat, kadar ima v rokah oblast. Spoznali smo te, Franc
Kangler, ti nisi pravičnik.
Državljane zato pozivamo, da na prihajajočih volitvah Kanglerju preprečijo
ponovni vstop v politiko, s tem, da svoj glas namenijo drugemu politiku,
ki bo zagovarjal in dokazoval poštenje in resnico oziroma politični stranki,
ki s Kanglerjem v nobenem oziru ne sodeluje in ne bo sodelovala.

ZAVSENAS
gibanje za enakopravnost državljanov

