
TIK PRED VOLITVAMI: SVOJE ŽIVLJENJE ZAHTEVAMO 

NAZAJ: NAŠA DRŽAVA NI ENA STRANKA, KI ODLOČA O 

VSEM  

 

“Svoja življenja zahtevamo nazaj. Upanje in prihodnost. Za to smo se pripravljeni boriti. Brez 

anonimnih prijav, lažnih profilov in groženj: z imeni in priimki in jasno vsebino. Tudi zato vlado 

zaradi kršenja volilne zakonodaje prijavljamo na Računsko sodišče in Inšpektorat RS za 

notranje zadeve.”  

- Nika Kovač  

 

Naša generacija ni pasivna: vemo, kaj želimo  

 

Generaciji milenijcev in generaciji Z pogosto pripisujejo pasivnost, neodločenost in lenobo. 

Politika jih naj ne bi zanimala, njihova prioriteta naj bi bilo samo njihovo udobje. Tovrstne 

izjave smo v zadnjih dveh letih poslušali tudi od predsednika vlade. “Današnja tiskovna 

konferenca je dokaz, da je to laž. Smo aktivni, razumemo delovanje neoliberalne družbe in 

smo kritični do obstoječega stanja. V zadnjih dveh letih nam je avtoritarna oblast odvzela 

prihodnost, mi jo zahtevamo nazaj,” je povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. 

“V ta namen smo pripravili manifestt 10 znakov, da so nam ukradli prihodnost, in 10 

razlogov, da si jo bomo ponovno izborili,” dodaja Maja Koražija, koordinatorka terenske 

mreže Inštituta 8. marec. 

 

10 znakov, da so nam ukradli prihodnost:  deli in vladaj, generacija brez doma, 

uničevanje javnega zdravstva, tiranija strahu, izgubljena leta mladosti  

 

V Inštitutu 8. marec so v sodelovanju s široko mrežo vrstnikov in vrstnic pripravili manifest, v 

katerem jasno predstavljajo 10 razlogov, da jim je oblast ukradla mladost. Med njimi 

nenehno vračanje v polpreteklo zgodovino, predsednik vlade, ki se obnaša kot kapriciozni 

šef, namesto javnih medijev trobila oblasti in tiranija strahu. “Oblast nam je ukradla mladost, 

med 20. oktobrom 2020 in 12. aprilom smo bili zaprti v stanovanja zaradi policijske, šole so 

bile zaprte najdlje v Evropi. Naraščale so duševne stiske in samomori. Če ne bomo ukrepali, 

bodo izgubljena leta mladosti, postala izgubljena leta življenja,” je povedala Anaia Alliwoski 

Žagar. Ob tem Mojca Lukan dodaja: “Številni izmed nas nimamo stanovanja in lastnega 

doma. Čeprav smo odrasli, smo zaradi visokih cen nepremičnin prisiljeni v najemniško 

življenje. Ne vemo, kje bomo živeli, ker se moramo neprestano seliti.” Tanja Matijašević pa 

izpostavi: “Cene ogrevanja so se podražile za več kot 70 %, višajo se tudi cene hrane. Ne 

želimo živeti v družbi, kjer se morajo ljudje odločati med plačilom položnic in nakupom 

mleka.”  

 

Prijava vlade zaradi kršenja volilne zakonodaje na računsko sodišče  

 

Ob tem pa so predstavniki in predstavnice izpostavili, da se kraja prihodnost dogaja 

premišljeno, preko institucij in državnih organov. “Največja vladna stranka se obnaša, kot da 

je samo ona država. To je znak preteklih režimov in enoumja, tega pa nočemo,” dodaja Tija 

Jakič. V Inštitutu 8. marec so zato na Računsko sodišče podali prijavo. “Prijavo so podali, 

ker največja koalicijska stranka SDS izrablja komunikacijsko infrastrukturo vlade za lastno 



propagando v obdobju predvolilne kampanje. To pomeni, da jim kampanjo finaciramo kar 

davkoplačevalci. Na plakatih kot svoje projekte predstavljajo projekte zgrajene z občinskega 

denarja.” Opozorili pa so tudi na spletno strano Vse za volitve stranke Konkretno, ki se 

pretvarja, da je objektivna stran za informiranje o volitvah, odkrito pa promovira stranko 

Konkretno, zato so podali prijavo tudi na Inšpektorat RS za notranje zadeve v zvezi z 

domnevno kršitvijo 7. člena ZVRK. 

 

 


