Tovarišice in tovariši,
najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za povabilo in pozdravila vse prisotne, ki se zavedamo
problema neofašizma, ki tudi pri nas v Sloveniji sloni na potvarjanju zgodovine ter sovražnem govoru.
Predvsem zaradi nesankcioniranja le tega smo priča naraščanju njihove moči. Večina ostalih, tudi aktualna
oblast, si na žalost le zatiska oči in se noče sprijazniti z dejstvom da je moč desnega ekstremizma,
nacionalsocializma in klerofašizma, (tudi medijska), vse večja.
Sedaj, ko praznujemo 60. obletnico Zveze veteranov Rusije ter glede na to, da smo lani praznovali
častitljivo 70-to obletnico zmage nad fašizmom, z grozo ugotavljamo, da ga morda nikoli nismo zares
premagali, temveč smo ga le ustavili ... ga samo zamrznil za nekaj desetletij! Trenutno je fašizem močnejši
kot kadarkoli po koncu 2. sv. vojne. Prav zato je današnje srečanje tako zelo pomembno in posebna čast
zame, da kot povabljena lahko sodelujem v aktivnem delu tega dogodka.
Vsaka gospodarska, politična in tudi begunska kriza prinaša s seboj dvig nestrpnosti. Po vsem svetu so
neonacistične in neofašistične skupine dvignile svoje glave in ponovno stegujejo svoje kremplje po naši
krvavo priborjeni svobodi. Svetovni kapital jih pri tem podpira in odobrava v enaki meri kot v letih pred
drugo svetovno vojno. Mnogi se počutimo kot da živimo sredi konca 30-tih let prejšnjega stoletja.
Če se sprehodimo skozi kratko 25. letno slovensko zgodovino, lahko brez zadržka rečemo, da ekstremna
desnica nadaljuje svoj pohod in boj ter je pri tem zelo uspešna, saj ji, z zagovarjanjem neoliberalizma in
njegovih metod ter nadvlade kapitala, pri njenem delovanju večji del politike tudi pomaga. Siromašenje
prebivalstva, krčenje pravic delavcev, večanje moči in pomena cerkve, ustvarjanje lastnega medijskega
prostora, (v Sloveniji smo celo priča desničarskim oboroženim skupinam in formacijam), so trden dokaz
njihovega stalnega in dobro načrtovanega dela. Želja po prepovedi rdeče zvezde, ki sem jo v parlamentu s
ponosom nosila, klanjanje Vatikanu in klerofašizmu, spreminjanje šolskih programov kjer se poveličuje
domobranstvo in zaničuje upor proti okupatorju, želja po financiranju zasebnega, torej krščanskega
šolstva, ekstremno nasprotovanje beguncem in širjenje laži, vse to je na dnevnem redu parlamentarnih
zasedanj, saj je žal desnica, s stranko SDS na čelu, v DZ največja opozicijska stranka, po raziskavah pa je
večino časa na 1. mestu, kar seveda pomeni tudi to, da na naslednjih volitvah lahko zmaga!
Četudi smo mi, kot del koalicije Združena levica s svojimi šestimi poslanci prav tako v opoziciji, je naš glas
veliko manj slišan. K temu v veliki meri pripomorejo mediji. Vsi, tudi nacionalni o nas komajda
spregovorijo, desničarji pa imajo v dnevnih novicah rezerviran svoj čas. Navkljub temu še vedno trdijo,
(ravno na zadnji seji smo bili priča temu), da je program neuravnovešen in da je njihovih tem v medijih
premalo. Imajo pa tudi svoje časopise, celo svojo televizijo… ; mi pa svoje volivce in simpatizerje o svojih
akcijah obveščamo preko Facebooka. Kot zelo vroč, pereč in aktualen primer lahko navedemo, da se o
tem, da se je več stoglava množica zbrala v centru Ljubljane in protestirala proti tajnim trgovinskim
sporazumom CETA in TTIP, v naših mediji sploh ni govorilo. Nikjer niti besede!
Obtožujejo nas takoimenovanega »levega fašizma«. Žaljenje partizanskega boja in vrednot NOB je postalo
del državne politike, ne le desne, ampak žal tudi takoimenovane sredinske politike in tudi glavne vladne
stranke. Predsednik države, predsednik vlade in predsednik parlamenta se udeležujejo maš, kjer cerkveni
dostojanstveniki in predstavniki Vatikana govorijo o morali in krščanskih vrednotah ki jih je potrebno
braniti. Na uradnih partizanskih proslavah se rdeče zvezda komajda kaj prikaže. Na zadnji partizanski
proslavi sta imela govor celo veleposlanik ZDA in veleposlanica VB. Predsednik države se je odpovedal
druženju s partizani in odhitel na srečanje krščanske mladine, kjer je predal poverilno pismo za obisk
papeža pri nas. Socialni demokrati, nasledniki Komunistične partije v Sloveniji so z nami glede socialnih
programov in idej v neprestanm boju. Njihovi poslanci niso dvignili roke za naš, celo moj, predlog o
povečanju cenzusa za brezplačna kosila v osnovnih šolah. Še več, na predlog se sploh niso odzvali. In
mediji so o tem tiho.

Ker imajo svoje ministre vsak naš predlog izmaličijo in ga pkasneje predstavijo za svojega, reveži, ki jih je
vsak dan vse več, pa od tega nimajo nič. Žal so bili več kot 20 let edina takoimenovana »levica« in vsled
temu je bila možna vsa razgradnja socialne države, razprodaja družbenega premoženja in vse prej našteto.
Seveda se neoliberalci vseh barv bojijo nove levice, zato nas skušajo onemogočiti na vse načine.
Mogočna vloga slovenske in jugoslovanske partizanske vojske ter zavezniške, tudi Ruske Rdeče armade je
v svetovno zgodovino zapisana kot sestavni del velikih zmagovalk nad nacizmom in fašizmom. Evropa, ki
je nastala na temelju antifašizma, zdaj odobrava vsa neofašistična gibanja, tolerira jih celo v svojih
parlamentih, ter se proti njim niti ni pripravljena boriti. Domnevam da po diktatu ZDA in NATA.
Pred 25 leti smo v Sloveniji, preko kulturnega in civilnodružbenega gibanja prišli do lastne države, na kar
smo seveda ponosni. Ne moremo pa biti ponosni na to, kaj je iz te države nastalo, še manj pa na dejstvo, da
je RKC preko denacionalizacije in svoje vpletenosti v družbo ponovno dobila velik vpliv. In če ima vpliv
cerkev, potem do prirejanja zgodovine, zagovarjanja kolaboracije in uničevanja družbe nismo več daleč.
Cerkev ima seveda veliko zaledje v slovenski politični desnici in na žalost tudi na sredini. To dokazuje tudi
njihovo vpletanje v aktualne dogodke, trenutno je to bilo najbolj vidno pri referendumu o enakosti
družine, saj ostro nasprotujejo istospolnim skupnostim ... Ponovno želijo prepovedati abortus, vpeljati
plačljivo kontracepcijo… .skratka, želijo nam vzeti vse pravice, (predvsem ženske populacije), ki so bile
krvavo priborjene v socializmu.
Desnica že od vsega začetka sebe rada poimenuje za »slovensko pomlad«, medtem ko vse ostalo zmerja za
»naslednike starega režima«, sile kontinuitete, komunajzerje ipd. Tako se prikazuje za prenovitelje, v
bistvu pa je jasno, da vsi izhajajo le iz ene sredine.
Že od vsega začetka je desnica za svojo osnovo vzela polpreteklo zgodovino s samo vojno in povojnimi
dogajanji; (kjer ji je ob strani zvesto stala tudi katoliška cerkev pri poveličevanju »premagancev« in
zagovarjanju kolaboracije), s čimer je čistila in opravičevala tudi svojo vlogo v drugi svetovni vojni. Jasno
je, da je imela katoliška cerkev že stoletja moč in željo ter lastne interese, ki se jim je z dejansko ločitvijo
cerkve od države po drugi svetovni vojni bistveno zmanjšala. So pa takoj videli novo oslombo v »strankah
slovenske pomladi« in sedaj
skupaj ustvarjajo močno desnico, ki zagovarja takoimenovane
»tradicionalne« vrednote in postavlja cerkev nazaj tesno ob bok državi.
Moč slovenske desnice se je poznala tudi v prvih vladah, v katerih so sodelovali takratni Krščanski
demokrati in Slovenska ljudska stranka. Tako so skupaj, kadar se je šlo za njihovo moč in korist zagovarjali
moderni slovenski neoliberalizem, s katerim je državno premoženje vidno kopnelo. Če je na začetku naše
samostojnosti državno premoženje bilo vredno okrog 90 milijard dolarjev je trenutno v okviru
Slovenskega državnega holdinga približno 11 milijard EUR, pa se kljub tem danem in preverjenem dejstvu
naša razprodaja ni ustavila. Celo Banka Slovenije priznava, da je bilo preko tranzicije in privatizacije v
davčne oaze prenesenega več kot 50 milijard dolarjev. Močno se zavedamo, da ima del tega denarja v
rokah tudi slovenska desnica. Le – ta si je dokazano svoj vzpon omogočila že s prodajo orožja v prvih letih
slovenske samostojnosti, Obstajajo verodostojni dokumenti, da je šla prodaja preko rok Janeza Janše,
vendar sodnega epiloga ali kakršnega koli drugega procesa na to temo še ni bilo. Tako si je desnica pri nas
uspela vzpostaviti svoj položaj in predvsem svojo mrežo, saj je kar nekaj dejavnosti, recimo Slovenske
železnice, pod nadzorom Slovenske demokratske stranke, ki je, kot že večkrat povedano, ena vodilnih
strank, ki širijo sovražni govor in nestrpnost ter poveličujejo domobranstvo. Svojo neofašistično idejo
širijo tudi preko skupin ekstremistov in navijaških skupin. Novinarji so že odkrili, da se v Sloveniji
organizirajo desničarska srečanja skupin iz Evrope; da je stranka SDS povezana z Hervardi, z množičnim
morilcem Brejvikom, ki je na Norveškem v ubijalskem pohodu postrelil otroke na kampu SD, vendar se je
o tem še prehitro prenehalo govoriti.

Raziskovalnemu novinarju Eriku Valenčiču, ki je o tem posnel celo dokumentarni film, pa pogodbe o
zaposlitvi na javni RTV niso več podaljšali. Desnica, ki je izgubila moč v programskem svetu nas sedaj
obtožuje, da smo si podredili nacionalni radio in TV ter celo pozivajo k neplačevanju obveznega
mesečnega prispevka s čimer se predsednik največje opozicijske stranke tudi javno hvali. Pa vendar RTV
proti njim ne ukrepa, ostale državljane pa sodno toži če nimajo poravnanega mesečnega prispevka za par
mesecev.
V času njihove vlade v letih 2004 – 2008 smo doživeli velik gospodarski polom, saj so s spodbujanjem
načrtnega kupovanja majhnih podjetji in ustvarjanju velikih gospodarskih projektov v gradbeništvu
državo dodatno zadolževali, vendar so z izdajanjem obveznic poplačevanje in obveznosti premaknili v
prihodnost in se tako sedaj hvalijo o velikosti (umetno ustvarjenega) obsega gospodarstva v času njihove
vladavine.
V tem času se je začel pohod tajkunizacije, uničevalo se je skupno premoženje in se ga prelivalo v roke
posameznikov, (seveda z blagoslovom politike), ki jo je vodila SDS. Tudi katoliška cerkev se ni branila
privatiziranja v svoje dobro, ... ki se je z gospodarsko krizo klavrno končalo. Ker so bila izdana posojila in
državne obveznice z zamikom, sebi prepisujejo odlične gospodarske rezultate, nadaljnje vlade, ki so bile
k temu prisiljene ravno zaradi njih, pa obtožujejo uvajanja »nepotrebnih« varčevalnih ukrepov. Večina
državljank in državljanov, ki živijo pod robom revščine, jim žal še verjame; saj jim sporočajo tisto, kar si v
tem trenuku želijo slišati; hkrati pa za krizo, ki so jo povzročili sami spretno obtožujejo druge. Ker imajo
na svoji strani populistične medije jim to žal dobro uspeva. Zelo prikladno uporabljajo tudi krilatico, da so
vsega komunisti, čeprav že več kot 20 let nobenega nismo srečali, jih pa žal precej najdemo danes v
njihovih vrstah.
V svojem drugem mandatu, ki so si ga prikradli preko parlamenta v letu 2011-2013, so v bistvu naredili
državni udar; ukinili so samostojno Ministrstvo za kulturo in tako jasno in nazorno pokazali koliko jim je
do narodnega bogastva in kulturne dediščine. Užaljeni so, ker smo jim z uporom, (zaradi mojega aktivizma
obtožujejo uporništva tudi mene), prekinili mandat. To je vzrok da vztrajno trdijo, da sem preko ulice in s
prevaro državljank in državljanov prišla v parlament. Še ena izmed mnogih laži.
Desnica si je v teh 25 letih ustvarila svoje medije, celo svojo lastno televizijo, ki jo sedaj finančno podpira
madžarski predsednik Orban, veliki vzornik Janeza Janše. Tako lahko še naprej širijo svoje desničarske in
sovražne ideje, hkrati pa te medije izrabljajo za diskreditacijo vseh, ki nismo na njihovi strani. Tako smo
glavne zvezde njihovih časopisov, tam o sebi in svoji družini izvemo marsikaj, za kar še sami nikoli nismo
slišali.
Še ena izmed posebnosti, s katero si desnica utrjuje položaj, so tudi razna takoimenovana civilna gibanja;
sofinancirana s strani države, katerih stav je popolnoma jasen, saj zagovarjajo domobranstvo in tradicijo v
stilu fašizma in nacizma. Še več, zasebna primorska univerza z Evropsko pravno fakulteto je v rokah
desnice, ki ima tako možnost širjenja svojega pogleda na zgodovino na mlade izobražence.
Res je tudi, da na levem političnem polu neke organiziranosti nikoli ni bilo. Večina strank se je raje
opredeljevala za sredinske, ker so tako lahko lažje izvajali svojo pohlepno in uničevalno politiko s
predznakom neoliberalizma in moči kapitala. Na levici so si svoj monopol ustvarjali Social demokrati, ki ta
politični pol zasedajo že od časov osamosvojitve dalje, čeprav jim imena levice ne moremo priznavati
predvsem zato, ker so sodelovali v večini vlad, ki je uničevala državno premoženje. Tako so se vsi ti
procesi; prav tako kakor tudi moč desnice, ki je spretno izkoristila ta čas zase; dejansko izvajali zakonito,
saj je v večini primerov bila celotna politika pri tem početju zelo enotna.

Od ustvarjanja javnih skladov na katere se je prenašalo in kasneje iz njih izgubilo državno premoženje, do
omogočanja kupovanja podjetij pod ceno in dajanja posojil brez ustreznega kritja ter velikih gospodarskih
projektov, za katere je vsem bilo jasno, da so zgrešena in premnogo preplačana investicija.
Zaradi uničenega gospodarstva in ugrabljenega državnega premoženja smo zelo nepričakovano pričakali
tudi samo krizo, ki je prišla koncem preteklega desetletja. Sama kriza je desnici zgolj v dodatno pomoč, saj
lahko tako še »verodostojneje« širi svoje laži ter hujskaški besednjak in sovraštvo; zaradi krize pa na
svojo stran dobiva vse več in več posameznikov, predvsem mladih, ki zaradi brezposelnosti trenutno
nimajo nobene prihodnosti.
Tako smo vse pogosteje priča spreminjanju zgodovinskih dejstev in zaničevanju Narodno osvobodilnega
boja. Pod črto lahko rečemo le to, da glede te teme ne bo miru, dokler desnica ne bo priznala vrednosti
Narodno osvobodilnega boja, ne glede na stran na kateri so se njihovi stari očetje in očetje borili. Levica bi
morala jasno povedati, da sta izdaja in kolaboracija nedopustna in da tega nikoli ne bomo rehabilitirali, saj
je nam kristalno jasno, da ne glede na to kar storimo, desnica nikoli ne bo pripravljena na dejansko
spravo.
Jasno je, da je politični prostor razdeljen na dva dela, ki dejansko predstavljata protislovja in ne enakosti
ter skupne svobode. Medtem ko se desnica zavzema za prepoved nošenja burk, na levici nošenje
zagovarjamo kot dokaz sprejemanja različnosti. Medtem ko desnica nasprotuje sprejemanju beguncev in
zahteva njihovo zavračanje ter širi strah ter laži o islamizaciji, je na levici slišati zgolj govor o sočutju.
Našega konkretnega in skupnega boja proti vse večjemu širjenju laži, izkoriščanju sistema, posmehovanja
drugim, žaljenju in zmerjanju političnih nasprotnikov, sploh ni. Dokler vse te laži toleriramo, le-te vse lažje
in lažje postajajo splošna resnica, ki ji očitno vse več posameznikov tudi verjame. Tako si desnica utrjuje
svoj položaj in povečuje svojo moč. Iz sebe znajo delati žrtve, levica pa na takšna dejanja premalo aktivno
reagira.
Z vstopom Združene levice na slovenski politični parket so se po dolgem času v slovenski besednjak vrnile
besede socializem, tovarištvo, delavsko soupravljanje in podobno. Smo tudi eni redkih, ki si upamo glasno
zagovarjati vrednote in doprinos Narodno osvobodilnega boja in partizanstva, ter se ne sramujemo rdeče
zvezde. S tem lahko do sedaj imenovani »levici« postavljamo ogledalo. Ker delujemo kot koalicija treh,
precej razglašenih strank; trenutno žal le dveh političnih strank ter civilne družbe; seveda desnica v nas
vidi le nekajposameznikov, ki pred njimi ne ne bodo enostavno pokleknili.
Tovarišice in tovariši, na kratko sem poskušala predstaviti, kako je uspelo desnici zgrabiti svoj pol
političnega prostora, pol , ki ga še dandanes trdno drži v svojih rokah. Moramo si priznati ... če bomo še
naprej pohlevno tiho, če bomo še naprej njihova dejanja mirno sprejemali in se jim zgolj medlo upirali jim
bomo s tem omogočili, da se bodo še bolj utrdili in povečali.
Neofašizmu in nevarnemu nacionalizmu je potrebno napovedati stalen boj in ga tudi voditi. Povezan boj.
Situacija, ki sem jo opisala, ni le situacija pri nas v Sloveniji, temveč se v takšnih in drugačnih oblikah
pojavlja tudi po drugih evropskih državah, kjer oboroževanje desnice, napadi na posameznike in
dvigovanje neonacionalizma ni le začasni pojav, ampak kruta resnica in realnost.
Naša dolžnost je stopiti skupaj, moramo najti rešitve, da se bomo še bolj povezali, moramo povečati naše
stike in se organizirati v močno antifašistično fronto, ki bo stalno aktivna in stalno pripravljena primerno
reagirati na njihove provokacije in laži!

Neoliberalni kapitalizem namreč ogroža človeštvo tako z ropanjem in siljenjem v revščino večine
prebivalcev planeta kot tudi z uničevanjem okolja z izrabljanjem naravnih danosti in virov za doseganje
čim večjih dobičkov tudi preko tajnih trgovinskih sporazumov. V ta namen uporablja lokalne vojaške
spopade, povzroča reke beguncev, brez zadržkov uničuje skupno okolje ter naravno in kulturno
dediščino. In če vse skupaj sestavimo kot enoten mozaik se nam prikaže svetovn vojn, ki jo bijejo
korporacije in finančne oligarhije pod zastavo fašizma proti človeštvu in planetu.
Zahtevamo, da sami odločamo o svoji prihodnosti! Ta mora temeljiti na spoštovanju zgodovine in
zgodovinskih dejstev! V njej ni prostora ne za neonacizem, sovražni govor, klarofašizem in niti za
revščino! Naše skupno in aktivno povezovanje je najboljše orožje za uničenje fašizma!
Tovarišice in tovariši, za preživetje človeštva in planeta moramo izkoreniniti neonacizem in klerofašizem.
Zaupajmo vase in stopimo skupaj. Zganimo se, dokler ne bo prepozno. Vzemimo revolucijo v svoje roke in
še enkrat ter večkrat poudarimo – SMRT FAŠIZMU IN SVOBODA NARODU!.

