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Spoštovana osveščena in demokratična javnost - pomagajte!
V našem načrtu je bilo, da prvi dan po predstavitvi PROGRAMA NARODNE ENOTNOSTI ZEDINJENA SLOVENIJA, ki smo ga predstavili včeraj, 27. aprila 2011, danes 28. aprila 2011
predamo v Državni zbor RS Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in za večino slovenskega
naroda škodljive 20 let trajajoče tranzicije z zahtevo po sprejetju po hitrem postopku.

Ta zakon je eden redkih izmed zakonov, ki so jih do sedaj predlagale civilne iniciative. Je pa v
korist (ko bo sprejet) najmanj 80% deprivilegiranim državljanom. In že zaradi tega bi preko
medijev ljudje morali izvedeti, da je nekdo, pa naj bo to kdorkoli, vložil v Parlament zakon, ki jim
bo, ko bo sprejet, koristil, privilegirancem pa odvzel neupravičene privilegije.
Dopoldan smo telefonsko obvestili medije, da bomo zakon vložili v parlamentarno proceduro ob
13.00 uri. Odzvali so se vsi večji mediji in na izrecno vprašanje enega od vlagateljev tudi zatrdili,
da bodo objavili dogodek in posnete izjave, če jih bodo dobili. Vse so posneli (kot si lahko
ogledate na posnetku, ki smo ga za vsak primer naredili sami), a na naše popolno začudenje
niso o tem pripravili niti najmanjšega prispevka. Očitno so posnetki tako kot pred letom 1990
romali v bunkerje.

To je v času informacijske dobe tega tisočletja nezaslišano dejanje, ki je vredno vsega
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obsojanja in obveščanja slovenske, tako strokovne kot obče javnosti ter množičnega
obveščanja mednarodne, prav tako strokovne in druge javnosti.

Demokratična država, članica EU, ima popolno medijsko cenzuro, ko gre za delovanje od
oblasti neodvisno civilno družbo in to cenzuro dogodka, ko se v Državni zbor vlaga zakon, ki je
pomemben za večino državljank in državljanov in je povsem usklajen z Resolucijo Sveta Evrope
1096, ki je že takrat dajala usmeritve, na kakšen način je nujno odpraviti posledice totalitarnih
režimov v postkomunističnih državah. O tem slovenski mediji ljudstvu ne smejo poročati.
Apeliramo na vse, da zahtevate dosledno poročanje o tem dogodku in po svojih najboljših
močeh na različne načine protestirate proti medijski cenzuri ter o dogajanjih na tem področju
obvestite mednarodno skupnost.

Posnetek (ki smo ga za vsak primer naredili sami, ker smo slutili, da bi šlo lahko tudi kaj
narobe), kaj so zamolčali, si lahko ogledate tukaj:

http://www.youtube.com/watch?v=rcafXaaik6M

Danes, 29. 4. 2011 smo izvedeli, da je posnetek objavila VEST. si, objavljamo bolj kakovosten
posnetek, ki je drugače podoben našemu.

http://www.youtube.com/watch?v=GlnqlVPLWjc

Zakon OPS pa lahko preberete TUKAJ

2/2

