IZBRUHI IN ZABLODE MARŠALA TWITA
protestna razstava tvitov predsednika vlade RS
Vsi prebivalci in prebivalke Slovenije, predvsem pa tisti, ki
zastopajo ljudstvo v parlamentu, smo pred ključno odločitvijo:
Bomo dopustili, da neuravnovešen posameznik, ki povsem očitno
izgublja stik z realnostjo, narekuje in usmerja slovensko zunanjo in
notranjo politiko?
Ali hočemo graditi prihodnost države na manipulacijah, paranoji,
teorijah zarote, napadanju medijev in vseh drugače mislečih, na
podžiganju strahu, sovraštva in razdora?
Ali bomo zmogli pogum, da kot družba stopimo skupaj in ustavimo
drsenje v pobezljani post-resničnostni totalitarizem Maršala Twita,
preden bo prepozno?
UPOR SE NADALJUJE IN TA STRAHOVLADA BO PADLA!

Kulturni marksizem postavi na
ogled svoje izdelke.
Men's Fashion 2020 Collection
Is Finally Here!

J anez J anša
Predsednik SDS

15. 1. 2020
V svojem zaposlenem urniku je predsednik največje opozicijske stranke našel čas, da
je sredi delovnega dne s svojega uradnega profila komentiral visoko modo. Seveda so
v njegovi bujni domišliji tudi modni trendi del velike mednarodne komunistične
zarote.

Na neki FB strani javne
hiše ponujajo poceni
usluge odsluženih
prostitutk Evgenije C in
Mojce PŠ. Eno za 30
evrov, drugo za 35 evrov.
#ZvodnikMilan.
Janez Janša
Predsednik SDS

21. 3. 2026

Gre za eno najbolj znanih Janševih del, v katerem napada in žali novinarki RTV SLO.
Omemba prostitucije je tipični primer toksičnega šovinizma, ki bi želel emancipirane
profesionalne ženske potisniti nazaj v kuhinjo, spalnico, porodnišnico ali na cesto.
Hkrati avtor v zaključku ponovno razkriva svojo paranoično obsedenost z Milanom
Kučanom in okultnimi silami vseprisotne organizacije t.i. „udbomafije“.

Beri: namesto gasilcem,
Karitas in kulturnim
društvom bodo denar še
naprej namenjali vsem, ki
se norčujejo iz Slovencev,
naroda, vere in države,
predvsem pa LGTB sceni.
Janez Janša
Predsednik vlade RS

19. 5. 2018
Netenje sovraštva in razdorov je ključno orodje vsakega pravega diktatorja. V
komentarju na izjavo stranke SD o „nevladnih organizacijah, ki so ključne za razvoj
demokracije in aktivnega državljanstva“ Janša povsem očitno razkrije, kdo so po
njegovem mnenju sovražniki pravih slovenskih vrednot. Ukrepi njegove strahovlade
v letu 2020 njegov načrt marginalizacije in demonizacije vseh drugače mislečih
manjšin, subkultur, organizacij in posameznikov že povsem jasno udejanjajo v
praksi.

Ne širite laži, @InfoTVSLO
Plačujemo vas za to, da v
teh časih informirate, ne pa
zavajate javnost. Očitno je
vas preveč in ste predobro
plačani. @RTV_Slovenija
Janez Janša
Predsednik vlade RS

20. 3. 2020
Napadi na svobodo medijev, grožnje novinarkam in novinarjem z odpuščanjem in
nižanjem plač so del diktatorskega repertoarja že vsaj od časov Adolfa Hitlerja, ki je
populariziral izraz „Lügenpresse“ oz. lažnivi tisk. Od prevzema oblasti se (v času
najhujše zdravstvene krize) Janez Janša in njegovi pribočniki obsedeno ukvarjajo z
medijskim poročanjem, kadrovskimi čistkami na RTV SLO, represivno medijsko
zakonodajo in širitvijo lastnega medijskega aparata, ki neusmiljeno in načrtno
napada vse nasprotnike Janševe strahovlade.

Pokola v Srebrenici ne bi bilo,
če bi na ozemlju bivše
Jugoslavije po njenem razpadu
počistili s komunistično
ideologijo in obsodili povojne
poboje v Sloveniji in drugod.
#Srebrenica25
Janez Janša
Predsednik vlade RS

11. 6. 2020

Na dan, ko je svet sočustvoval z žrtvami Srebrenice in razmišljal o nesmiselnosti
vojne in politično podžganega sovraštva, je Janša izkoristil priložnost za politično
provokacijo in ustvarjanje razdora. Absurdni napad na „komunistično ideologijo“
(ki ni imela nikakršne povezave z nacionalistično motiviranimi množičnimi poboji),
je popolnoma po nepotrebnem nasul soli v rane vsem prizadetim in udeleženim.
Kljub ogorčenim reakcijam domače in tuje javnosti se za svojo objavo ni opravičil.

Of course,
Mr #antifa boy.
As you said.
We know you.
Janez Janša
Predsednik vlade RS

11. 6. 2020
Tako slovenski premier komunicira s spoštovanim raziskovalnim novinarjem ugledne
nemške revije Der Spiegel. Vsi, ki se ne strinjajo z Janšo, so pripadniki udbomafije,
“levnuharji”, Sorosevi plačanci, privilegiranci, prostitutke in v zadnjem času tudi člani
Antife. Ta grozovita mednarodna levičarska teroristična organizacija naj bi bila ena
izmed največjih groženj današnjega časa, čeprav ni izvedla še niti enega samega
terorističnega napada. Hkrati v zadnjih letih dejansko narašča število skrajnodesničarskih terorističnih napadov in množičnih pobojev, kar pa se avtorju seveda ne
zdi pretirano zaskrbljujoče ali vredno tvitanja.

Baje se je oglasilo tudi
drugo največje gojišče
medijske prostitucije
@24ur_com in njihov
specialist za medijske
umore.Tu so cene še
nižje.
Janez Janša
Predsednik SDS

23. 3. 2016
Za Janeza Janšo pripadniki medijev niso le prostitutke temveč tudi profesionalni
morilci. V svojih preganjavicah se vidi kot povsem nedolžna žrtev, ki ji strežejo po
življenju plačanci in sile podzemlja. O povsem izkrivljeni samopodobi pričajo tudi
ogorčene tožbe o plačanih novinarjih ob dejstvu, da je SDS edina slovenska stranka,
ki ima v lasti televizijsko postajo in večje število spletnih novinarskih portalov ter
tiskanih medijev, ki pišejo po direktnem naročilu stranke.

Ker se velik del romske
skupnosti kljub 100 letnemu
življenju v Sloveniji ni
integriral. Levaki pa blejajo o
hitri integraciji ilegalnih
migrantov iz tujih civilizacij
in zanje trošijo vaš denar.
#upor2019

Janez Janša
Predsednik stanke SDS

4. 10. 2019

V odgovor na članek o zaskrbljenih prebivalcih Kočevja je Janša namesto treznega
premisleka raje prilival olje na ogenj in ponudil pravo minimalistično mojstrovino
sovraštva in razdiralnosti. V samo enaintridesetih besedah je napadel Rome,
levičarje in migrante, omenil trošenje „našega denarja“ in hkrati pozval k uporu.

Krti in medijske
prostitutke pri državnih
koritih so v soboto
dobili komando in se
ponavljajo kot papige.
Janez Janša
Predsednik stranke SDS

6. 4. 2016
Razčlovečenje nasprotnikov je še ena izmed klasičnih totalitarističnih taktik.
Prostitutke, prašiči, podgane, krti, papige in ovce si zagotovo ne zaslužijo istih pravic
kot pošteni in zavedni Slovenci. Hkrati nam mešanica podob razkriva Janševo notranje
doživljanje. Resničnost se mu kaže kot groteskne podobe na sliki Hieronimusa Boscha
ali pa serija vulgarnih panjskih končnic. Mogoče gre celo za opis lastnihnočnih mor.

#Soros

Janez Janša
Predsednik vlade RS

26. 5 2020
Teorija zarote, ki v Georgeu Sorosu vidi skrivnega financerja vseh svetovnih levo
usmerjenih gibanj, prihaja povsem iz antisemitističnih in skrajno desničarskih
organizacij. Strašljive pripovedke o bogatih židih, ki spodbujajo notranji razdor za
doseganje nekakšne zlovešče globalistične agende, so najbolj učinkovito uporabili
ravno v času nacistične Nemčije.

#STA je nacionalna
sramota, eklatantna
zloraba imena, ki ga
nosi @STA_novice
Janez Janša
Predsednik vlade RS

15. 10. 2020

Narcisoidna patološka potreba po pozornosti se jasno kaže v zgornjem izbruhu, ki
ga je sprožilo dejstvo, da je STA namenila članku o novi plošči Zlatana Čordića 307
besed več kot pa poročilu o njegovemu srečanju z madžarskim mentorjem
Orbanom. Glede na Janšev celotni opus lahko s precejšnjo gotovostjo
predvidevamo, da ga enako dolg članek o Janu Plestenjaku, Modrijanih ali drugemu
„avtohtonemu“ glasbeniku najbrž ne bi tako prizadel in razbesnel.

@SparSlovenija ni niti prvi niti edini,
ki s takšnim oglasom krši #ustavaRS,
je pa prva velika trgovska veriga, ki z
dragim oglaševanjem sama na veliko
odganja kupce iz svojih trgovin.

Janez Janša
Predsednik vlade RS

18. 5. 2020
Avtorja je očitno razbesnela oglaševalska kampanja z glasbenikom, ki se v svojih delih
občasno navezuje na svoje „južnjaško“ poreklo. Janševo predvidevanje, da bi kampanja
z Magnificom lahko odgnala opazno število kupcev, jasno kaže na izgubo stika z
resničnostjo in čedalje bolj patološko ksenofobijo. Objava je nastala v ponedeljek ob
deseti uri dopoldne sredi najhujše zdravstvene krize v zgodovini Slovenije.

Yes. @tedcruz A true picture is
this:

Janez Janša
Predsednik vlade RS

6. 7. 2020
Novodobni totalitaristi zaenkrat še tajijo svoje zgodovinske vzornike, čeprav
uporabljajo identične metode in strategije. Zgornja grafika je absurden poskus
enačenja dveh popolnoma nasprotnih gibanj, ki obupano skuša prikriti, kdo so pravi
fašisti in proti komu se bori antifašistično gibanje. Kot se je povsem jasno pokazalo
tudi v primeru Rumenih jopičev, pa resnica prej ali slej vedno pride na dan.

It’s pretty clear that American people
have elected @realDonaldTrump
@Mike_Pence for #4moreyears.
More delays and facts denying from
#MSM, bigger the final triumph for
#POTUS. Congratulations @GOP for
strong results across the #US
@idualliance
Janez Janša
Predsednik vlade RS

4. 11. 2020

Janez Janša se bo zapisal v zgodovino kot edini evropski voditelj, ki je svojemu
velikemu vzorniku Donaldu Trumpu hlapčevsko čestital že pred zaključkom volitev.
Tudi po tem, ko so tako v ZDA kot po celem svetu sprejeli konsenz o Trumpovem
porazu, Janša v naknadnih tvitih še vedno širi teorije zarote, sramoti Slovenijo v
mednarodnem prostoru in hkrati jasno nakazuje, kako si predstavlja demokratične
volitve: vsi rezultati, ki ne prinesejo zmage, so nelegitimni. Za doseganje želenega
cilja pa so dovoljena vsakršna sredstva, tudi če rušijo same temelje demokracije.

