
TANJA FAJON: SPREMEMBE PRIHAJAJO. ČE NE PREJ, NA VOLITVAH. 
 

Janez Janša je ta teden doživljal poraz za porazom. V nedeljo mu je 678.400 
ljudi pokazalo rdeči karton in se uprlo ogrožanju vodnih virov. V ponedeljek je 
Državni svet presenetljivo izglasoval veto na sporni zakon o nalezljivih boleznih. 
V torek je padel njegov kandidat za ustavnega sodnika, ki bi lahko za dolgo časa 
ošibil ustavno varovanje človekovih pravic in premaknil Ustavno sodišče daleč 
na desno. Poraz za porazom, ki bi moral biF kronan v četrtek z verjetno 
zavrnitvijo dveh vladnih zakonov, ki sta doživela ostro nasprotovanje stroke, 
civilne družbe, sindikatov in ljudi.

 

Zato ne preseneča, da je v četrtek Janša potegnil potezo in se odločil, da se 
izogne absolutnemu porazu v parlamentu. Izognil se je priznanju, da njegova 
vlada nima večine za sprejemanje odločitev in da je nesposobna upravljaF 
državo v še vedno zaostrenih razmerah.

 

Ob tem je sprejel še odločitev, da se vlada umika iz akFvnega upravljanja 
epidemije. Potem, ko je vlada leto in pol delala napake po tekočem traku – od 
nabave zaščitne opreme, proFustavnega zapiranja ljudi, kaznovanja in popolne 
zmede pri sprejemanju ukrepov, ko je popolnoma zatajila s pripravami na drugi 
val in z (ne)strategijo cepljenja, nam sedaj sporoča, da je vlada naredila, kar je 
lahko. Konflikt je preselila med ljudi: v prepir med cepljenimi in necepljenimi. V 
pridiganje o odgovornosF, ko je celotna bilanca te vlade ena sama 
neodgovornost.

 

Krivi so vsi drugi. Le vlada ne.

Krivi so vsi drugi. Le Janša ne.

 

Medtem veliko podjeFj, gosFncev in obrtnikov vrača pomoč, ki so je bili 
deležni. To se dogaja zaradi na pamet postavljenih administraFvnih meril, ki 
nimajo nič skupnega ne s prizadetostjo gospodarstva in ne s sFskami 
podjetnikov ter njihovih zaposlenih. Medtem ko se vlada na vse pretege hvali, 



kako je pomagala gospodarstvu, je ne zanimajo življenjske sFske stoFsoče ljudi, 
povzročene z njenimi neživljenjskimi ukrepi. Zadnje dneve odšteva hirajoča 
STA, ki jo vlada izčrpava do konca. Kot izhaja iz javnega protesta njenih 
zaposlenih, vladni predstavniki izplačilo obveznosF do agencije pogojujejo z 
vpeljavo cenzure. Ko bodo Janša in njegovi odločali, kaj je primerno za objavo 
in kaj ne.

 

V zreli demokraciji bi takšna vlada že zdavnaj odstopila. K temu jo poziva 
splošno nezadovoljstvo, v nedeljo jasno manifesFrano z voljo ljudi. K temu jo že 
mesece poziva opozicija. K temu jo sili dejstvo, da je nesposobna peljaF 
Slovenijo skozi ta zahteven čas. K temu jo sili spoznanje, da nima trdne večine 
za sprejemanje odločitev.

 

Ampak ta vlada sama od sebe ne bo odšla. Ima jasno agendo: spreminjanje 
značaja slovenske družbe s podrejanjem insFtucij, gospodarske moči in 
medijev. Na to agendo stavijo vse. Zato bodo vztrajali na oblasF za vsako ceno.

 

V nedeljo zvečer sem ocenila, da je čas za premislek opozicije o novi 
konstrukFvni nezaupnici. Ne zato, da pridemo do nove vlade, ampak zato, da 
pridemo čimprej do predčasnih volitev. Žal pa se je do konca tedna pokazalo, 
da opozicija kljub velikim poliFčnim pretresom še vedno nima 46 glasov. In da 
jih v tej sestavi parlamenta tudi ne bo imela, ker so v njem prevladale osebne 
korisF nad splošnim dobrim. Poslanci Desus bodo očitno še naprej 
podpirali vlado in s tem prevzeli v celoti tudi odgovornost za njeno 
dosedanje in prihodnje ravnanje. Čas za spremembe še torej ni dozorel. 
Ampak pride. Če ne prej, na volitvah.

 

Kot ponavljam že dolgo: v družbi moramo vzpostaviF novo zaupanje in to lahko 
naredijo le ljudje na volitvah. Brez tega zaupanja ne bomo mogli premagaF ne 
epidemije in ne sprosFF izjemnega razvojnega potenciala, ki ga ima Slovenija. 
Nedelja je jasno pokazala, da ljudje sprejemajo dobre odločitve, ko dobijo za to 
priložnost.



 

Poletje je tu. Čas je tudi za razmislek in oddih. Za vsemi nami je naporno leto. 
Zato vam želim, da vroče dni preživite čimbolj mirno, prijetno, predvsem pa 
zdravo.

  

  

Prijazen pozdrav, 

Služba SD za odnose z javnostmi 
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