
Kongresna resolucija 2021 – osnutekJR 
 

 1 

ZA OBRAMBO USTAVNIH TEMELJEV SLOVENSKE DRŽAVE 1 
 2 

Več kot tri desetletja predanosti Sloveniji 3 
 4 
1. Več kot tri desetletja je Slovenska demokratska stranka (SDS) ena izmed 5 

najpomembnejših strank v Sloveniji. V posameznih vladah je sodelovala le okoli 6 
četrtino svojega obstoja, kljub izdatnim uspehom sama ni mogla preprečiti dejstva, da 7 
tranzicija pri nas ni uspela, kot je ugotavljal Svet stranke že leta 2013. 8 

 9 
SDS je dejavna in predana slovenski državi tudi v obdobjih, ko je v opoziciji. Je edina 10 
stranka v državi, ki ima vse atribute urejene in trajne politične organizacije, 11 
podobno kot druge resne stranke po svetu. Ustvarila si je svojo lastno infrastrukturo 12 
(urejen glavni sedež, opremo, komunikacijski sistem, ipd), ima izkušeno in 13 
kompetentno vodstvo, dejavno in številčno članstvo, odlično lokalno mrežo in 14 
organizacijo na državni ravni, številčno poslansko skupino, močan administrativni 15 
aparat, izobraževalno akademijo, strokovno ekipo, vselej ažuriran program in jasen 16 
vrednotni sistem ter močno vpetost v evropske in svetovne strankarske zveze ter 17 
mednarodne think tank organizacije. Kot taka je najtrdnejši branik demokratične 18 
Slovenije. 19 

 20 
Od drugih strank v Sloveniji se razlikuje tudi po tem, da je sposobna kadarkoli voditi 21 
državo. V Sloveniji je namreč  vse preveč novih “ad hoc” strank, tradicionalne pa 22 
izumirajo. Ker je “produkcija” novih strank in obrazov značilna predvsem za levi 23 
politični pol, prihajajo v vlade dostikrat povsem nekompetentni kadri, ki so zlahka 24 
žrtve raznih mafijsko-lobističnih omrežij, ki preko njih upravljajo z javnimi zadevami 25 
in predvsem sredstvi.  26 

 27 
2. SDS je že od vsega začetka promotor demokracije, vladavine prava in visoke ravni 28 

varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vselej se je borila za 29 
modernizacijo slovenske družbe, za razgradnjo ostankov totalitarnega sistema, za 30 
spravo in ustrezno družbeno kohezijo. Med drugim je bila pobudnik evro-atlantskih 31 
povezav. Vendar je pri vsem tem naletevala na ovire, ki so jih predstavljale ali leve 32 
politične stranke ali del nevidne politike, ki ji rečemo globoka država.  33 

 34 
V zvezi s tem je že večkrat opozorila na  Resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta 35 
Evrope št. 1096 o nujnosti razgradnje dediščine totalitarnih komunističnih sistemov 36 
iz leta 1996, ki opozarja: "Nevarnosti v primeru neuspešnega prehodnega procesa je 37 
veliko. V najboljšem primeru bodo vladali oligarhija namesto demokracije, korupcija 38 
namesto vladavine prava in organiziran kriminal namesto človekovih pravic. V 39 
najslabšem primeru bi bila posledica lahko žametna obnovitev totalitarnega režima, 40 
če ne celo strmoglavljenje porajajoče se demokracije." 41 

 42 
 43 
Napad na slovensko demokracijo 44 
 45 
3. To je opozorilo, ki ga niso vzeli vsi dovolj resno. Dejstvo je, da razvoj demokracije v t.i. 46 

tranzicijskih državah ni samodejen, ne linearen,  ima svoje vzpone in padce. V Sloveniji 47 
smo šele zadnje desetletje uvideli, kako ranljiva je naša demokracija. Doživljamo 48 
ulično nasilje, ki jih s podporo levih političnih sil izvajajo  ekstremisti, dostikrat 49 
povezani  s tujimi omrežji in gibanji (Antifa, BLM, Woke-ism ipd). Proti-50 
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demokratični refleks se je že pred leti najbolj očitno pokazal v okviru t.i. ljudskih vstaj, 51 
zaznamovanih z nasiljem. Brezkompromisno so napadali policiste, javne ustanove, 52 
novinarje, celo reševalce, obešali lutke politikov, jim grozili na domu, širili grožnje, kot 53 
na primer “smrt Janši, “smrt janšizmu”, »politike v Barbarin rov" ipd. Rdeče zvezde in 54 
napisi na transparentih, kot so »volitve prinašajo le iste obraze« in da je »tudi Hitler 55 
bil izvoljen«, jasno kažejo, da demokratične volitve zanje sploh niso cilj ali vrednota.  56 
 57 
Znaten delež odgovornosti pri »ubijanju« demokratične kulture nosijo tudi bivši 58 
predsednik države, ki so mu bili izvensodni poboji drugorazredna tema, in je med 59 
drugim odlikoval zadnjega šefa tajne politične policije Udbe, in leve vlade, ki so v 60 
Stožicah in še kje pod totalitarnimi simboli udrihali po demokraciji in Evropski uniji. 61 
Nazadnje, na dan Evrope, so na “revolucionarni” način skrunili Prešernov spomenik v 62 
središču prestolnice. Živimo v času, ko je na eni strani prevladujoča apatičnost 63 
državljanov, na drugi pa agresivnost in nestrpnost raznoraznih manjšin, ki 64 
maltretirajo pasivno večino.  65 

 66 
4. V zadnjih letih se je pogrom zoper SDS, ki je sicer dejavnik stabilnosti v slovenskem 67 

političnem prostoru, še stopnjeval. Namesto, da bi na volitvah šlo za tekmo med 68 
političnimi programi, so vse zaznamovane s poskusi izločitve predsednika SDS iz 69 
političnega življenja. Od leta 1984 naprej so se pripadniki starega režima lotili Janše z 70 
okoli 200 različnimi upravnimi, sodnimi in drugimi ukrepi in postopki. Sproducirali 71 
so ogromno afer, kot so  JBTZ, trgovina z orožjem, Depala vas, pa afero vseh afer Patrio, 72 
kjer je politična zloraba sodstva prišla najbolj drastično do izraza. Ob uspešnem 73 
vodenju aktualne vlade so vnovič zagnali pravosodni sitem, tokrat z že večkrat 74 
premleto afero Trenta. Boj proti t. i. »skupnemu sovražniku« je trajnica v novejši 75 
zgodovini demokracije na Slovenskem.  76 
 77 
Toda cilji prvorazrednih ni več le eliminacija predsednika Janše in SDS, ampak je 78 
nadgrajena. Gre za vzpostavitev nove družbene ureditve, utemeljena na 79 
marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!  80 

 81 
5. Demokracija tudi drugje po svetu dandanašnji ni v najboljši kondiciji. Raziskave 82 

ugotavljajo, da je v recesiji in celo v krizi (po raziskavi The Economist). Pojavljajo se 83 
ocene, da je v zatonu (Fukuyama), saj naj bi “hibridni” režimi zagotavljali boljše javne 84 
storitve kot razvite demokracije. Na svetu se med prvi dve skupini (razvite 85 
demokracije in pomanjkljive demokracije) uvršča le polovica držav. Ostali so t.i. 86 
hibridni in avtoritarni režimi. Corona kriza je po raziskavah dodatno vplivala za 87 
nazadovanje vitalnosti demokracije. Skupina razvitih demokracij je vse manjša. 88 

 89 
6. Slovenska demokracija ni dozorela. Po že omenjenem svetovnem indeksu 90 

demokracije, ki se meri od leta 2006, zaseda Slovenija trenutno 35. mesto z indeksom 91 
7,54% (merjeno od  0 do 10 točk). Umeščena je v drugo skupino držav s »pomanjkljivo 92 
demokracijo«. Pred 15 leti, ko je bila SDS vodilna vladna stranka, je bila bolje ocenjena 93 
in višje uvrščena, pa tudi v lanskem letu je, navkljub omejevalnim ukrepom zaradi 94 
korona krize, zaznano celo rahlo izboljšanje demokratične klime. Podobno kot pri 95 
medijski svobodi so tovrstni indeksi vselej višji, ko vlado vodi SDS. 96 

 97 
7. Toda splošni trendi so jasni in razmere se zadnja leta slabšajo tudi v Sloveniji. 98 

Pravzaprav so še slabše, kot kaže statistika, ki ji lahko, kot je splošno znano, ključna 99 
dejstva ubežijo. In ključno dejstvo v slovenskem primeru je vstop ekstremne 100 
politične stranke Levica v Državni zbor leta 2014. Od takrat naprej so se 101 
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demokratične razmere le še poslabševale. To je stranka, ki živi za totalitarno 102 
preteklost in črpa iz nje. V ideji, ideologiji, načinu dela in govorici ali slengu, vselej  103 
spominja na tipično kardeljevsko pozicijo iz prejšnjega režima. Pred časom je prišla v 104 
javnost  politična platforma Socializem 21. stoletja, ki je v bistvu povzetek programa s 105 
spletne strani Levice. Ko se to bere,  se dobi občutek, kot da je po dolgih desetletjih 106 
spregovoril »zombi«. Problem bi bil obroben, če ne bi užival tako močne podpore, na 107 
širši levici.  108 

 109 
8. Kaj torej ponuja Program stranke Levica? Najprej odpravo moderne politike s 110 

parlamentarno demokracijo vred, ki da vsake štiri leta omogoča le to, da si ljudje 111 
izberejo svojega gospodarja. Ponovno bi uvedli delegatski sistem in oblike 112 
neposredne demokracije! Namesto trga, zasebne lastnine in zasebne pobude hočejo 113 
uvesti eko-socialistično gospodarstvo, ki naj bi temeljilo na delavskem upravljanju, 114 
družbeni lastnini (državna lastnina) in demokratičnem planiranju (plansko 115 
gospodarstvo). Podjetja bi podržavili in ustanovili delavske, kmečke in konzumne 116 
zadruge. Kolektiv je nad posameznikom, zato si lahko le predstavljamo, kako bi bilo s 117 
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. V EU ne vidijo projekta miru in 118 
razvoja, ampak »v praksi najbolj razvit primer ortoliberalnih načel in praktične 119 
demonstracije njihovih škodljivih učinkov«. Gre torej za radikalno preobrazbo celotne 120 
družbene strukture, za prevrat! 121 
 122 
Vse to je že videno in doživeto v prejšnjem režimu. Mlajše generacije pa tega ne 123 
poznajo, zato smo jih dolžni opozoriti. Res pa je, da je to prvi program kakšne politične 124 
stranke ali gibanja, ki je v neposrednem nasprotju z ustavno ureditvijo Republike 125 
Slovenije. V tem smislu pričakujemo demokrati ustrezno reagiranje državnih 126 
ustanov. 127 

 128 
9. Ekstremisti imajo svoje privržence tudi v inštitucijah Evropske unije, zlasti v Komisiji 129 

in Parlamentu, kjer spletkarijo proti vladi in premieru ter ga obtožujejo, da krati 130 
svobodo medijem. Mednarodne nevladne organizacije objavljajo lažnive konstrukte, 131 
ki so jim jih posredovali posamezni novinarji in politiki iz Slovenije. Takšna fake 132 
stališča se potem pojavljajo v uradnih dokumentih evropskih inštitucij, kar ne le da 133 
meče slabo luč na Slovenijo kot skorajšnjo predsedujočo Svetu EU, ampak postavljajo 134 
Slovenijo v položaj, proti kateri bodo uporabljeni mehanizmi v smislu omejevanja 135 
možnosti črpanja evropskih sredstev iz programov MFF in Sklada za okrevanje in 136 
odpornost. Na tej točki bomo iskali odgovornost vseh vpletenih.  137 
 138 
 139 

Obranili bomo demokracijo in ustavno ureditev 140 
 141 

10. Če smo demokrati še pred leti želeli nadgraditi ustavno ureditev s konceptom druge 142 
republike, smo sedaj v položaju, ko moramo najprej ubraniti obstoječi ustavni red. 143 
Razmere so slabše kot pred osmimi leti, ko je Svet SDS sprejel resolucijo z ostro oceno, 144 
da tranzicija ni uspela. Pokazalo se je na primer celo to, da sistem ni bil odziven na več 145 
kot milijardo evrov opranega iranskega denarja. Stvari so šle celo tako daleč, da danes 146 
obstaja resna možnost, da pride do strmoglavljenja demokracije in obnovitve 147 
totalitarnega režima, kakor predvideva resolucija Sveta Evrope. V težki situaciji, ki jo 148 
kroji korona kriza, so v poldrugem letu ekstremisti dokazali, da jim ni nič sveto, ne 149 
zakoni, ne pravila, ne domovina,  niti zdravje ljudi. Nedavni »naci-požig« poslanskih 150 
stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v  151 
obnovitev državljanske vojne! 152 
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 153 
Sočasno so se aktivirali starorežimski sindikati, da bo fronta popolna pri rušenju 154 
demokratično izvoljene vlade, demokracije in pri vzpostavljanju novega družbenega 155 
reda. Nič ne pomaga dokazljivo dejstvo, da je sedanja vlada ena od najbolj socialno 156 
usmerjenih v novejši slovenski zgodovini. Ekstremisti in sindikalni elitneži hočejo ne 157 
glede dejstva in trende stvari prikazati kot da se preobrat mora zgoditi takoj.  158 

 159 
11. Bila bi prava katastrofa, da se režimi, ki so že na smetišču zgodovine, vračajo v 160 

življenje ravno v naši domovini. Grozna je pomisel na to, da bi neka samooklicana elita 161 
nasilno odpravila parlamentarno demokracijo, trg, zasebno lastnino, podržavila 162 
gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, medije in kulturo ter spet uvedla zadruge, komune, 163 
kombinate in t.i. petletne plane razvoja. To je najkrajša in najbolj smrtonosna pot v 164 
revščino, bedo, v človeka nevredno življenje. 165 

 166 
Nesprejemljivo je, da bi danes živečim generacijam odvzeti priložnosti, ki jih ponuja 167 
sodoben razvoj družbe in nove tehnologije. Mislimo na visoko kakovost življenja, 168 
pravno varnost, socialno pravičnost in družbeno kohezijo, pravico do varovanja 169 
zasebne lastnine, družinske in narodne identitete, svobodnega gospodarstva, šolstva, 170 
novinarstva, skratka kulture. Pa digitalna in zelena preobrazba, ki zaznamujeta čas, ki 171 
prihaja. To so izzivi, ki sodijo v naš način življenja, ki je imanenten naši zahodni kulturi 172 
in v skladu z časom, ki ga živimo. 173 

 174 
12. Iz zgodovine se lahko marsičesa naučimo, tudi o strahovitih posledicah, ko so se 175 

demokrati pustili preglasiti agresivni manjšini. SDS, najmočnejša politična sila, ki 176 
nadaljuje tradicijo Demosa, si bo tudi v prihodnje prizadevala za utrditev 177 
parlamentarne demokracije, moderne družbe, ki spoštuje človekovo dostojanstvo. 178 
Storili bomo vse, da preprečimo vzpostavitev eko-socialističnega sistema, ki 179 
pomeni v bistvu restavracijo totalitarnega sistema. Ti pa so, zlasti socializem-180 
komunizem, v Sloveniji napravili ogromno škode. Posledice videvamo in čutimo še 181 
danes, med drugim v več kot 700 moriščih po vsej domovini, ki so jih povzročili 182 
predniki ravno tistih, ki sedaj ponujajo alternativo.  183 
 184 
Da, branili bomo ustavne temelje slovenske države, branili bomo svojo domovino! 185 


