Državljanke in državljani, sestre in bratje!
Že jutri se bo razkadil solzivec, gumijevke bodo utihnile, organi prisile bodo povešenih
glav odšli, že malo pred njimi pa lopovi, ki se jih želimo znebiti. Zmagali smo! Plesalo in
veselilo se bo, vendar bo tudi to minilo in v obraz nas bo zrlo eno vprašanje - kaj zdaj?
Bomo dovolili novim lopovom, da nadomestijo stare?
Bomo dopuščali nove krivice?
Bomo znova ponižani in razžaljeni čakali na drobtine z miz velikih in močnih?
Gotovo se strinjate, da je odgovor glasni

NE!

Zato razmislimo o naslednji rešitvi - majhnem koraku, a nujnem in
uresničljivem - vsi državljani zahtevajmo naslednje:
- Na lokalni ravni se ukinejo funkcije župana in podžupanov. Njihove pristojnosti in odgovornost
dobi mestni oziroma občinski svet. Dokumente podpisuje delovni predsednik, izvoljen na vsaki
seji, odgovornost je kolektivna!
- Na državni ravni se ukine institucija vlade. Njihove pristojnosti in odgovornosti se prenesejo na
parlament. Dokumente podpisuje delovni predsednik, izvoljen na vsakem zasedanju, odgovornost je kolektivna! Ministrstva še naprej opravljajo svoje delo, vendar je njihova funkcija tehnična, ne politična.
- V ustavo naj se zapiše načelo konsenzualnosti - vse odločitve naj se sprejemajo kolikor je
mogoče skupno, namesto z glasovanjem.
- Ukinejo naj se politične stranke. Na volitvah naj kandidirajo najbolj zaslužni ljudje iz nekega
okolja, ne pa partijski funkcionarji s tem ali onim predznakom!
- Vsi sorodniki ljudi, ki so imeli ali imajo pomembno funkcijo na lokalni (župan, podžupan) ali
državni ravni (član vlade ali vladnega kabineta, član parlamenta, član državnega sveta, predsednik republike), naj takoj izgubijo delovno mesto, v kolikor je le-to v javni upravi ali v podjetju v
državni ali občinski lasti.
Dragi sodržavljani, to je le majhen korak, ki bi nam naredil bodočnost nekoliko lažjo. Lahko bi zahtevali
nacionalizacijo, razlastitve, tisoče reči, ki bi zakrpale ranjeno telo naroda. Morda jih kdaj drugič tudi bomo.
Vendar ne danes. Danes zahtevamo, da se zlomi moč političnih botrov, ki omogočajo kraje, korupcijo in
nepotizem. Zahtevamo, da se nam vrne pravna država, namesto da moramo vzpostaviti zakon ulice. Zahtevamo pošteno in odgovorno državo, ki bo malega človeka pazila in spoštovala, ne pa da ga zaničuje in
trpinči. In zahtevamo vzvode, s katerimi bomo lahko pred roko pravice pripeljali še ostale lopove, ki so si
nakradli državno lastnino in se okoriščali z nebrzdanim izkoriščanjem malega človeka.
Pozivamo predsednika republike, da v zvezi z našimi zahtevami v najkrajšem roku razpiše plebiscit, na katerem se bomo v zvezi s tem odločali.

GOTOFI SO!

