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Voditeljice in voditelji
partnerjev demokratične opozicije

Spoštovani,

Socialni demokrati se vam zahvaljujemo za vašo pobudo in vse aktivnosti za začetek
predvolilnega koalicijskega povezovanja demokratične opozicije.

Prepričana sem, da je voditeljem opozicije v zadnjem letu uspelo bistveno okrepiti medsebojno
zaupanje in kakovost našega sodelovanja. Eden od dosežkov tega sodelovanja je v javnosti
prevečkrat prezrto dejstvo, da vladajočim v Sloveniji ni uspelo ne razbiti in ne marginalizirati
opozicije, kot se je to zgodilo v državah, ki si jih sedanja vlada postavlja za napačen zgled. Še več:
zaradi našega tvornega sodelovanja se je moč opozicije v Državnem zboru še okrepila, medtem
ko je vlada izgubila svojo koalicijsko večino. A dejstvo je, da tudi opozicija nima večine, s katero bi
lahko škodljivo vlado zamenjala. To in predčasne volitve ostajajo ključni politični cilj Socialnih
demokratov.

Ker verjamem v iskrenost naših odnosov v opoziciji in v našo skupno zavezanost, da Sloveniji
povrnemo mir, konstruktivni dialog, poglobljeno javno razpravo in premišljene odločitve v dobro
sedanjih in prihodnjih generacij, ta odgovor na vašo pobudo pošiljam tudi našim partnerjem v
opoziciji.

V vaši pobudi in poročilih o pogovorih ste izčrpno opisali model predvolilnega povezovanja.
Socialni demokrati se strinjamo z oblikovanjem skupne predvolilne zaveze, da skupaj
oblikujemo vlado na temelju skupnih programskih obljub. V tem vidimo odlično priložnost, da
skupaj dokažemo, da je mogoče Slovenijo voditi drugače od sedanje vlade in tudi drugače od
premalo učinkovitega reševanja problemov in uresničevanja priložnosti pred ljudmi in državo v
obdobju pred tem.

Predlagamo nekaj dodatnih predlogov, o katerih si želimo vašega odziva in stališč naših
partnerjev.

1. Skupna ambicija

Socialni demokrati smo prepričani, da potrebujemo močno skupno ambicijo: revitalizacija
Slovenije z inovativnejšim gospodarstvom, pravičnimi in ustvarjalnimi ekonomsko socialnimi
razmerji, okrepljenimi javnimi storitvami, s pospešenim prehodom v nizkoogljično družbo in
enakimi možnostmi vseh za kakovostno življenje. V času do leta 2030 nas čakajo obsežne
prilagoditve in modernizacija, krepitev sposobnosti za boljše obvladovanje evidentnih tveganj in
sprostitev vseh razvojnih potencialov družbe. To vidimo kot ambiciozen, ampak nujen cilj, da
Slovenijo učinkovito pripravimo na prihodnost. Da bomo pri tem uspešni, moramo vzpostaviti



drugačno politično, odločevalsko in operativno kulturo vladanja, kot so je bile sposobne pretekle
levosredinske vlade.

2. Iskrenost partnerstva

Partnerstvo pomeni zaupanje, skupno vizijo in skupne cilje ter solidaren napor za njihovo
doseganje. Ne zanima nas partnerstvo le pro forma, medtem ko se bodo stranke medsebojno
odkrito ali prikrito napadale in šibile. Nujno je razumevanje, da uspemo ali pademo skupaj.
Skupni uspeh dela koristi vsem. Skupni neuspeh škodi vsem. Kot kaže sedanja izkušnja, to še
najbolj škoduje Sloveniji.

3. Razreševanje konfliktov in nesoglasij

Zato vidimo kot nujen dogovor o vzpostavitvi medsebojnega mehanizma za razreševanje
konfliktov in nesoglasij. Želimo si partnerstvo z visoko notranjo kohezivnostjo. Konflikti so v
politiki neizogibni, zato predlagamo skupno razpravo o mehanizmu dogovarjanja na vseh
ravneh sodelovanja, da bodo rešitve usklajene, plod medsebojnega sodelovanja, prepričevanja in
popuščanja, da se preprečijo javni konflikti pred kamerami in razgradnja partnerstva.
Verjamemo, da je mogoče večino razlik uravnavati z iskrenim dialogom v koaliciji, za skrajne
primere pa velja premisliti tudi o mediatorski vlogi uglednih javnih osebnosti, kot ste tudi
pobudniki koalicijskega povezovanja.

4. Javnost alternative

Strinjamo se z oceno, da je javni diskurz o pomembnih družbenih vprašanjih postal preplitek,
kar onemogoča kakovostno, vključujočo in produktivno razpravo o strateških izzivih pred
Slovenijo. Zato predlagamo, da se partnerji dogovorimo za redne javne programske in strateške
konference, tako o vsebini skupnega dela kot tudi o najpomembnejših skupnih političnih
korakih, kjer bi sodelovala tudi aktivna civilna družba, ki deli vrednostne usmeritve koalicije. Že v
času priprave alternativnega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost smo partnerji
dokazali sposobnost skupnega strateškega načrtovanja in globino strateških premislekov.
Verjamemo, da je javnost in transparentnost našega povezovanja in vsebinske alternative
priložnost za krepitev javnega zaupanja v projekt, pa tudi dokaz, da smo pripravljeni in sposobni
delati drugače.

Dragi pobudniki,
dragi Alenka, Luka in Marjan,

močno cenim energijo in vztrajnost, ki so ju pobudniki predvolilnega povezovanja opozicije
vložili v ta projekt. Mislim pa, da mora biti naslednji korak naš skupni pogovor, da iskreno in
odprto opredelimo voljo, možnosti in časovnico tega projekta. Socialni demokrati nimamo glede
tega nobenih zadržkov in smo pripravljeni na konstruktivne dogovore. Ker verjamem, da je naš
dogovor najboljši odgovor na zahtevne izzive, ki jih pred Slovenijo postavlja sedanja vlada,
epidemija in velike spremembe, s katerimi se soočamo.

Samo dobro!

Tanja Fajon,
predsednica Socialnih demokratov


