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Objavaljeno v SVET24 v soboto 4.4.2015 s spremnim zapisom v nadaljevanju

"Janez Janša je pred TV-ekrani večkrat izzval Milana Kučana na soočenje, ta pa njegove
pozive vztrajno zavrača. Zdaj se je na omrežju pojavila celo skupina, ki je določila tako datum
kot kraj zgodovinskega dogodka.

Tudi v našem časniku smo pisali o večkratnih pozivih Janeza Janše Milanu Kučanu, da bi se z
njim soočil. Letos je ta poziv ponovil dvakrat: v televizijskem intervjuju na nacionalni televiziji ter
na televiziji Top TV, ki je v lasti Vladimirja Voduška. Ob tem vodja opozicije vztrajno ponavlja,
da Kučana na soočenje vabi že trideset let.
Kučan, ki je te pozive doslej bolj ali manj ignoriral, se je tokrat vseeno odzval. Po slovesnosti ob
25. obletnici odhoda slovenskih delegatov s 14. izrednega kongresa ZKJ je izjavil, da bi se
Janša lahko z njim soočil že vsaj trikrat, ko je kandidiral za predsednika države, vendar nikoli ni
zbral dovolj poguma. Kot je dodal, ga ima očitno zdaj, ko Kučan ni več del političnega
dogajanja. Ob tem je izjavil še: »Prav tako nikakor ne nameravam sodelovati v norosti
slovenske politične srenje, ki s tem odmika pozornost s pravih tem. Vedno sem nasprotoval
slikanju slovenskega političnega prizorišča, ki ga on vztrajno ponavlja: da je politika poligon, ki
je razpet med dva človeka.«
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A gibanje OPS (Osveščeni prebivalci Slovenije) se je odločilo, da do soočenja mora priti.
Določili so datum 1. maj in tudi kraj: Cankarjev dom. Nato so na facebooku ustanovili skupino:
Soočenje KUČAN&JANŠA v živo pred civilno družbo v Cankarjevem domu – KAJ JE ŠLO PO
LETU 1988 NAROBE? (Pomagaj, da se zgodi!). Skupini se je pridružilo že več sto Slovencev, ki
si želijo, da bi do soočenja prišlo. Kot nam je razložil Ladislav Troha, predstavnik gibanja OPS,
oni dogodka ne mislijo organizirati, je pa ustanovitev facebook skupine v resnici poziv RTV
Slovenija, naj tak dogodek pripravi, saj zanj vlada veliko zanimanje javnosti. Ob tem poudarja,
da bi, ko bi bil enkrat dogodek organiziran, vabila obema politikoma poslana in vprašanja
pripravljena, bilo čisto vseeno, če bi na soočenje prišla oba. »Tudi prazen stol bi v takem
primeru veliko povedal,« nam je razložil Troha.
Si soočenja v resnici želimo?
Ladislav Troha ima v nečem zagotovo prav: tako soočenje bi Slovence zagotovo zanimalo in za
naš mali politični peskovnik bi bil to zagotovo dogodek stoletja. Kup nerazčiščenih zamer iz
polpretekle zgodovine in osamosvojitvenih časov obremenjuje skoraj vsako pomembnejšo
politično odločitev pri nas. Če bi tak dogodek pomenil, da se bo to potem končalo, bi bilo to
nekaj najbolj očiščujočega za celoten narod. A to so zgolj pobožne sanje in večja verjetnost je,
da bi s »soočenjem stoletja« dobili le še več nerazrešenih vprašanj, dodaten kup nepotrebne
ideološke navlake in poceni zabavo na ravni resničnostnih šovov, ki ne bi bila v čast ne enemu
ne drugemu politiku."
Podlaga za to pisanje Svet 24 je bila naša objava na Facebooku in sicer si jo lahko ogledate T
UKAJ
Moramo povedati, da to kar so zapisali pod podnaslovom "Si soočenja v resnici želimo?" ni
povedal gospod Ladislav Troha kar bi se morda dalo razumeti, saj ne misli, da bi bilo
namenjeno soočenje za poceni zabavo oziroma resničnostni šov, ker so to preveč resne stvari
in prihaja čas, ko bi se o nakaterih nerazčiščenih celo travmah slovenkega naroda morali
pogovoriti, trezno, iskreno in pošteno. Gospod Kučan in gospod Janša sta dva ključna akterja,
ki sta krojila in usmerjala tok slovenske politične srenje vsa ta leta. Kot so v Svet 24 pravilno
zapisali, da nerazčiščene zamere iz polpretekle zgodovine in zamere iz osamosvojitvenih časov
obremenjujejo skoraj vsako pomembnejšo politično odločitev pri nas, ravno za to bi bilo čiščenje
pometenih travm pod preprogo nujno in potrebno, če hočemo kdaj iz te države narediti kaj kar
bo koristilo večini naorda.
Gospod Milan kučan pravi, da ne bi sodeloval pri norosti politične srenje, ko je bil povprašan
pred časom ali bi se soočil z gospodom Janšo. Da bi to negirali smo pripravili nekaj vprašanj na
katera bi oba akterja morala brez dlake na jeziku odgovoriliti pred obličjem slovenske javnosti.
Nikakor ne gre za "norost" cpolitične srenje, saj smo pobudniki takega zgodovinskega srečanja
pripadniki organizirane cvilne družbe.
Vprašanja si prosim preberite v nadaljevanju, ko vas prosimo, da predlagate še vprašanja, ki bi
jih vi želeli postaviti in ta zapišite v komentarje tega zapisa. Ob tem vas vabimo, da odgovorite
na anketno vprašanje ali ste tudi vi za to, da se tako srečanje in soočenje organizira. Do ankete
Gibanja OPS pridete TUKAJ
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VPRAŠANJA:
* Za ogrevanje, ker bo dogodek v Cankarjevem domu, kako je umrl naš največji pisatelj Ivan
Cankar in zakaj se je zavzemal v svojih političnih govorih ter zakaj v slovenskih šolah še vedno
razlagajo, da je vinjen padel po stopnicah?
* Ali je leta 1945 v Sloveniji zasijala svoboda?
* Padec berlinskega zidu in kako se je na spremembe pripravljala Zveza komunistov Slovenije;
* Afera JBTZ in vloga UDBE in ZKS v zvezi z njo;
* Spravna slovesnost v Kočevskem Rogu in vloga RKC pri tem dejanju;
* Uničenje 80% arhivov OZNE in UDBE leta 1990;
* Množične predčasne upokojitve pripadnikov UDBE in KOS;
* Kateri so bili privilegiji pripadnikov ZKS, UDBE in KOS, ki jih še vedno uživajo, in katere
privilegije so nekateri pridobili po letu 1990 do danes?
* Zakaj nismo ukinili neupravičenih privilegijev v demokratični državi, pridobljenih v
totalitarizmu?
* Trikratni mandat predsednika predsedstva in predsednika države g. Kučana?
* Je partija v resnici sestopila z oblasti?
* Zloraba žrtev množičnih umorov za poglabljanje delitve slovenskega naroda in opustitev
pregona zoper tiste, ki so ta zločin izvršili oziroma ga naročili;
* Delitve in razdor naroda na ideoloških podlagah;
* Neizvedba lustracije in kdo opušča dolžna ravnanja, da se ta ne izvede po zakonu Pučnikovem amandmaju iz leta 1993?
* Majniška deklaracija in koraki za uresničitev, česar nismo imeli. Zakaj?
* Načrti za nadgradnjo dobrega, narejenega do leta 1990, ustvarjenega s strani delovnega
ljudstva in ukinitev, kar je bilo v socializmu slabega, zakaj tega ni bilo?
* Kdo se je najbolj okoristil z stanovanjskim zakonom r+3, če so delavci, ki so jih gradili z
udarniškim delom, jih morali odkupiti?
* Priprava na vojno za Slovenijo, razorožitev TO in dogovor Miloševič – Kučan za izhod
Slovenije iz Jugoslavije;
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* Ilegalna trgovina z orožjem in zakaj ni bilo nobene resne preiskave kljub pričam in
dokumentom, celo napisanim knjigam z dokazi?
* Smrt Ivana Krambergerja;
* Razpad DEMOS-a;
* Vstop dveh pomladnih strank leta 1992 v vlado naslednikov komunistov – Drnovškovo vlado
* Ustava, politični sitem, vloga posameznika in civilne družbe v Sloveniji;
* Neposredna demokracija, koliko jo je in ali je sploh možna glede na spodbude šole, politike in
medijev?
* Šolski sistem, laži v učbenikih in nespodbujanje k aktivnemu članstvu v družbi
* Mediji v demokratični družbi, diskriminacije, ignoranca civilnih iniciativ ter diskreditacije
drugače mislečih, kdo ukazuje RTV SLO;
* Divje pri(h)vatizacije in zakaj je zatajila pravna država, kdo je opuščal dolžna ravnanja, da ni
revizij?
* Forum 21 in kdo je nasploh glavni nosilec kapitala v RS?
* Oropane slovenske državne banke in odgovornost Banke Slovenije, nadzornih svetov bank in
uprav bank;
* Kadrovanje v državna podjetja in negativna kadrovska selekcija nasploh, tudi v strankah;
* Kdo so strici iz ozadja, kdo tvori rdeče monopole, kako so organizirani, kam sežejo njihove
lovke in kako se finančno vzdržujejo?
* Pravična pravna država kot osrednji steber demokracije;
* Zloraba sodne veje oblasti za obračun s političnimi nasprotniki pred in po letu 1990;
* Privatizacije da, privatizacije ne v pogledu, kako ravna skrben gospodar in uspešen gospodar,
kdo je do sedaj kadroval v državna podjetja uprave in nadzornike in kako uspešna so ali bi
lahko bila ta podjetja;
* Spoštovanje do mrtvih in živih državljank in državljanov, prekop mrtvih po predhodnih
ugotovitvah DNK, izdaja mrliških listov, odgovornost za množične umore in sprava oziroma
narodna pomiritev;
* Resnica o očetu Janeza Janše, ali je res, da je kot domobranec pobegnil iz Kočevskega
Roga?
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* Zloraba NOB za povzpetniške cilje boljševikov in na drugi strani zloraba mladih fantov in
organizacija v domobransko vojsko, ki je prisegla Hitlerju;
* Ločitev poštenega partizanskega boja od boljševistične revolucije;
* Moderni podtalni genocid nad slovenskim narodom;
* Pogoji, katere smo morali sprejeti za vstop v polnopravno članstvo v EU;
* Uspešnost življenja Slovenije in Slovencev v sistemu Evropske unije, pozitivne in negativne
izkušnje;
* Potenciali Slovenije in možnosti samostojnega in neodvisnega življenja v Evropi brez
polnopravnega članstva v EU.
* Perspektiva otrok, mladih, starejši, bolni, revni in hendikepirani, invalidi;
* Ali menita, da sta glavna akterja delitev in razdiranja sloge med narodom, ki je bila v na novo
postavljeni državi ključnega pomena;
* Bosta končala ta razdor tukaj pred slovensko javnostjo in se bosta umaknila iz delovanja na
politični ali pa izza kulisni sceni?
Ne gre samo, da bi morali ta vprašanja razčistiti na soočenju med gospodm Kučanim in
gospodom Janšo, ta in še druga vprašanja bi morali razčistiti zaradi zdravja slovenskega
naroda, če hočemo resnično odpreti nov list v svoji zgodovini, da bi zadihali polnih pljuč. Kako
pa drugače lahko pridemo tudi do dogovora za naprej, če se ne bomo odprto in iskreno
pogovarjali. Zato smo predlagatelji tega srečanja, da bosta dala pomembna politika slovenske
zgodovine zgled v smislu odkritosti, iskrenosti in odločnosti. Potem bo veliko lažje taka in
podobna srečanja organizirati tudi z drugimi akterji iz slovenske politike in širše kateri so krojili
usodo našega naroda. Neverjetno bi bilo, da ne bi hotela na srečanja in soočenje, ker sta oba
močno soodgovorna za stanje v državi, ki je daleč od dobrega. Pogovor in razprava ter nizanje
rešitev pa nas bo pripeljalo v preteklost brez nasilja, saj poglabljanje krize lahko pripelje ravno
do tega, da bi eskaliralo na koncu še med medsebojno fizično obračunavanje.
Povejte tudi vi svoje mnenenje, ker je mnenje vsakogar zelo pomembno.

Ekipa OPS
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