Tako ste se odločili in to bomo skupaj naredili!
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Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, Slovenke in Slovenci, demokrati, zavedni,
lojalni in delujoči državljani Slovenije, spoštovani tujci na začasnem delu pri nas in naši
dragi rojaki na tujem, ki veste, kaj se dogaja v vaši matični domovini Sloveniji!

V tem članku oziroma kar nagovoru za ukrepanje vam predstavljamo rezultate vseh anket, ki
smo jih opravili in v katerih ste morda nekateri glasovali:

ANKETA ŠT. 1 je potekala od 19. julija do 20. avgusta. Rezultati govorijo:

Ali ste za to, da se končno razčisti delovanje in vloga UDBE in njenih sodelavcev in
partnerjev?

DA 135

89.4%

NE 16

10.6%

Število glasov : 151
Prvi glas : Ponedeljek, 19 Julij 2010 09:51
Zadnji glas : Petek, 20 Avgust 2010 09:29
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Kot ste opazili (nekateri ste morda tudi sodelovali v nekaterih anketah na naši spletni strani),
smo vas povprašali ali si želite, da bi končno razčistili vse razsežnosti zločinske organizacije
UDBE oz. SDV. Pokazalo se je (sicer bo morda kdo oporekal in dejal, da je bilo število
udeležencev v anketah premajhno, da bi bile lahko legitimne, a vseeno ne more nihče reči, da
je številka preko 150 majhna, zanemarljiva številka), da je velika večina (89,4%) izrazila željo
razčiščenja te pod preprogo pometene teme, ki je očitno v Sloveniji postala strogo varovan
TABU.

Po razlagi titoistov je dovolj, da o tako pomembni temi, kot je bil ljudem podtaknjen referendum
o arbitražnem (ne)sporazumu s Hrvaško za določitev meje, odloči zgolj nekaj malega več kot
21% volilnih upravičencev. Torej je tudi ta anketa popolnoma legitimna. Je pa res, da bi bil
rezultat podoben tudi, če bi nek bolj javen medij objavil enaka vprašanja in bi enako pošteno
štel glasove za in proti, kot smo to počeli mi, oz. kar računalnik sam. Naj poskusijo, če si upajo
oz., če jim bodo nadrejeni dovolili.

Leta 1992 je gospod Mihael Brejc, ki je znan po tem, da je tudi na seznamu UDBA.NET -dosje
SDV- 0000198 - 18472
(ni mogel vsakdo postati politkomisar zloglasne zaščitne enote v Gotenici v prejšnjem režimu.
To je bil svoj čas gospod Brejc vrsto let, vse do konca in od tod najbrž oznaka UDBE, ki jo
nosijo preverjeni kadri). Še posebej znan je po tem, da je od predhodnika Ertla prevzel vodenje
SDV (najbrž povsem po naključju???), ki so jo po osamosvojitvi preimenovali v VIS
(Varnostno informativno službo), in je v TV kamere dejal, da bodo dosjeje UDBE zaprli, ker so
zdaj varnostno informativna služba, ta pa naj ne bi imela z UDBO ničesar.

Tako se je po tem tudi zgodilo. Od takrat, ko so bile izrečene te besede, se o UDBI kot
organizaciji in njenih pripadnikih v Sloveniji ni kaj dosti govorilo. Razen takrat, ko je gospod
Dušan Lajovic, tudi označen kot pripadnik UDBE, dal objaviti sezname. Znano pa je tudi, da so
bili mnogi pripadniki, sodelavci in njeni poslovni partnerji formalno predčasno upokojeni, a so
mnogi delovali naprej v smislu ustanavljanja svojih varnostnih služb, detektivskih agencij in še
česa.

Očitno (kot je nesporno videti iz ponovno objavljenih dosjejev na CAE UDBA.NET) so bili tisti
najbolj pozorno izbrani, razporejeni v mnoge politične skupine, civilna društva, združenja,
gospodarske družbe in druge družbenopolitične in gospodarske subjekte tako v Sloveniji kot v
tujini. Še posebej so v tujini zanimiva izseljeniška društva in organizacije izseljeniške matice.
Očitno je tako tudi danes, s tem, da so nekateri medtem postali tudi uspešni podjetniki, seveda
predvsem tisti, ki poslujejo z državo ali z njeno pomočjo.
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A o tem imamo v pripravi zanimivo analizo, da ne bomo govorili na pamet. Lahko pa le
omenimo, da je prejemnik milijonske nagrade (1 mio eur) ob odhodu iz NLB gospod Kramar, ki
je na lepe oči razdeljeval tajkunske kredite našega denarja, prav tako označen kot sodelavec
UDBE. Komu jih je dajal, je že iz tega podatka najbrž razumljivo.

Res bi bil že skrajni čas, da se tema o UDBI odpre, da si pogledamo v oči in se nehamo
sprenevedati. Saj je sprenevedanje vseh odgovornih že tako prozorno, da presega že vse
razumne meje. Vprašati se moramo ali ni dokaz, da UDBA deluje tudi danes, že to (ker so
očitno tako močni), da uspejo obvladati vse, ki bi utegnili o UDBI pisati, o njej in njenih
pripadnikih govoriti, to temo uvrstiti v kakšno dokumentarno oddajo, morda zgolj prispevek o
Gibanju OPS, ki se s to temo ukvarja že leto dni in o tem obvešča in osvešča slovensko in
mednarodno javnost? Za naše, tudi senzacionalistične medije, ni tema niti to, da smo pripravili
poimenski seznam oseb, ki so kakorkoli bile in so še povezane z UDBO, SDV, ZKS, MAFIJO, in
javnosti predstavili, katera mesta so zasedali pred in so jih in jih zasedajo po osamosvojitvi?

V normalni demokratični državi oz. njenih neodvisnih medijih bi bil to prvovrsten škandal, pri nas
to ni tema niti za strani rumenega tiska. Pišejo pa o vsaki pasji procesiji in vsaki anonimki, ki se
o kom pojavi na njihovi mizi. Ampak vse pride slej kot prej na vrsto tudi v medijih, ki so trenutno
še pod kontrolo, saj smo prepričani, da nekateri novinarji ne bodo več dolgo prenašali takšne
cenzure in medijske blokade.

Morda delujejo, kot že neštetokart do sedaj, po sistemu "psi lajajo, karavna gre naprej"? Možno,
a žal jim stvari ne gredo na roke, saj je internet nemogoče cenzurirati in bodo te teme v različnih
oblikah še prihajale na dan in se kot zdajšnja poplavljena voda, širile v zavest ljudi. To pa bo
nezadržno vodilo do tega, da bo tudi za to "poplavo" enkrat potrebno počistiti nesnago. Prej ko
bomo to naredili, manjše bodo negativne posledice. Kajti v 20-ih letih se je pokazalo, da bi to
morali narediti takoj po letu 1990, da bi se končalo (kar smo tudi mnogi pričakovali) s podtalnim
delovanjem, kar je bilo stalnica enopartijskega režima do leta 1990. Mnoge države, kot je
znano, so ta korak naredile, zadnja v nizu pred tremi meseci, Romunija.

So se prikrili in delujejo naprej, a samo še bolj na skrivaj? Odgovor je nedvomno pritrdilen, saj,
če ste pozorno brali zapise na teh straneh in prejšnjih, predno so bile ukinjene, ste lahko opazili,
da skušajo na različne načine onemogočiti posameznike, ki vemo, za kaj gre in o tem tudi na
glas govorimo in jasno pišemo. Na veliko našo srečo in njihovo nesrečo se Gibanju OPS
pridružuje vse več osveščenih ljudi, ki razumejo, da razmere ne dopuščajo le opazovanja,
ampak se zavedajo, da je nujno in skrajni čas za odločno delovanje.
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Varuje nas tudi mednarodna javnost, institucije iz tujine, saj smo jih striktno seznanjali in jih še
vedno seznanjamo, kaj počnejo zlorabljeni organi, da bi nas prestrašili in odvrnili od začrtanih
poti resnične demokratizacije Slovenije. Očitno se je nekaj premaknilo, ker imamo za zdaj mir.
Zdaj se zanašajo samo še na striktno ignoranco, a s tem samo še bolj kažejo vsem, kako imajo
vse pod kontrolo, na ves glas pa razglašajo doma in v tujini in striktno zavajajo, kako je
Slovenija oh in sploh demokratična in svobodna država.

Zato se naš glas iz dneva v dan vse bolj širi po Sloveniji in tujini. Mnogi so nam sporočili, da ne
bodo mogli ta hip pomagati drugače, kot širiti internetni naslov na vse možne načine. In to
očitno tudi res počnejo, saj je naša spletna stran vse bolj obiskana (tudi do 2900 obiskovalcev
smo imeli v enem dnevu) in mnogi se nanjo vračajo, da se vedno znova seznanjajo z
razkrivanjem ozadij delovanja naših oblastnikov in njihovih pomagačev. Seveda pa tudi z
napotki, kaj je potrebno narediti, da bomo v Sloveniji končno vzpostavili resnično demokracijo in
zaživeli v normalni srednjeevropski državi.

Da si tega želite oz. ste to željo izkazali vsi tisti, ki ste dali svoj odgovor v naslednji anketi, ki je
potekala od 20. avgusta 2010 do 20. septembra 2010 in so pri naslednjem vprašanju odgovorili
z DA:

Ali ste za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo od vzvodov odločanja umaknila vse kadre
bivše UDBE in PARTIJE in jim odvzela vse neupravičeno pridobljene privilegije?

DA 143

NE 11

92.9%

7.1%

Število glasov : 154
Prvi glas : Petek, 20 Avgust 2010 09:37
Zadnji glas : Ponedeljek, 20 September 2010 06:59
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Tudi tukaj je sodelovalo preko 150 ljudi, kar je relevantna številka, ki pa tudi daje pričakovan
rezultat. Tudi sami smo prepričani, da bi na državnem nivoju (če bi bil Zakon OPS pravilno
predstavljen in pravilno pojasnjen) zanj glasovala velika večina ljudi - iz ankete računamo
najmanj 80% volilnih upravičencev. Treba je vedeti, da je morda do 20% ljudi, ki jim takšno
stanje kot je, povsem ustreza, ker so navajeni loviti v kalnem, imajo morda udobne službe v
glomazni in povsem neučinkoviti in zbirokratizirani in celo koruptivni javni upravi, upokojenske
privilegije ali pa so zgolj sorodniki, prijatelji ali znanci privilegirancev in že zaradi tega ne bi
hoteli sprejeti tako imenovane lustracijske zakonodaje.

Ampak kakorkoli obrnemo in obračamo, prasila ali pa BOG, če hočete, bo obrnil, je dejstvo, da
ne bo v tej državi nikoli drugače (lahko in predvidoma le še slabše), če ne naredimo tega
prepotrebnega koraka, ki mu lahko rečemo kar očiščenje ali katarza. Seveda smo zamudili 20
let in od takrat je nastala velika in celo neizmerljiva škoda, a žal smo bili očitno naivni, preveč
potrpežljivi, premalo odločni, ne dovolj pazljivi ali pa smo se bili prisiljeni boriti za preživetje ali z
mlini na veter, ko je šlo za posledice razdejanja, ki so jih nam povzročili.

Tako smo morda premalo pozornosti namenili tistim pravim vzrokom, ki so in te negativne
posledice še vedno iz dneva v dan povzročajo. Tudi pri teh poplavah se nazorno vidi, kaj je
posledica in kje so pravi vzroki, da se je to v takšnem obsegu zgodilo. Neodgovorni posegi v
naravo, neurejeni ali neustrezno regulirani hudourniki, neurejene in neustrezno
regulirane struge rek, odlašanje z izgradnjo zadrževalnikov, morda jezov, neočiščena,
nevzdrževana in nedograjena kanalizacija, odvodnjavanje, prezrtje izdelave načrtov in izvedbe
infrastrukture vključujoč možnosti prihoda stoletnih voda so druga plast vzrokov za poplave
takšnih razsežnosti. Prva so neodgovorni ljudje, ki so plačani od davkoplačevalcev, da bi bila ta
problematika že davno tega primerno urejena, in seveda politiki, ki še vedno kadrujejo po svoji
meri, namesto strokovnjakov, sebi pripadne ljudi brez znanja in ustreznih kompetenc.

Potem pa namesto infrastrukture in sanacije ter vzdrževanja obstoječega gradijo spomenike, ki
si jih glede na obubožanost gospodarstva, ki so ga tudi sami uničili, sploh ne moremo privoščiti.
Razen po sistemu najbolj nerazvitih balkanskih enklav, ko se nek projekt zasnuje brez
zaključene finančne konstrukcije, potem pa, ko je narejeno na pol, izsiljujejo denar od že tako
obubožanih davkoplačevalcev.

Skrajni čas je, da se zavemo, da tako več ne gre, saj se na vseh nivojih naše družbe kaže
popolna deprofesionalizacija. Temu pa je botrovala dolgoletna, leta 1945 začeta negativna
kadrovska selekcija. Zato smo dolžni ukrepati in postaviti stvari tako, da do tega ne bo več
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moglo prihajati. To je možno narediti samo na en način. In ta je, da se odpokliče najprej vse
tiste, ki so desetletja pri vzvodih odločanja in so glavni krivci, da se ta praksa nadaljuje tudi
danes in se jim najmanj za 20 let prepove možnost zasedbe položajev, s katerih se odloča o
usodi naroda.

To je projekt Gibanja Osveščenih Prebivalcev Slovenije, ki ga bo skupaj z drugimi
organizacijami in posamezniki tudi uresničilo, kajti brez tega odločnega reza ni možno, da bi
prišli do korenitih prepotrebnih sprememb, ker si tega ne želi nobena politična opcija, saj le
čakajo svojo novo priložnost, ker okoli oblastniškega korita tako in tako že sedijo.

Poglejte še enkrat, kaj bo prineslo sprejetje predlaganega zakona TUKAJ in ostale elemente
tega nujnega projekta za drugačno, prerojeno Slovenijo.

Vsem se iz srca zahvaljujemo, ki ste glasovali v anketah in vsem, ki boste tudi v drugih, ter
vsem tistim, ki že ukrepate za boljšo Slovenijo v skladu z našimi navodili.

Ekipa OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!
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