Drage »TRSke«, dragi »TRSi«,
Drage tovarišice in dragi tovariši v društvu Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS in Stranki za
ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS!
Pred petimi leti so nas imeli za čudne vizionarje, ki smo prvi spregovorili o trajnostnem razvoju in
pomenu skrbnega ravnanja z našim planetom. Pa vendar smo uspeli zaplesati po političnem
parketu in s tem obili možnost, da našo idejo razvijamo naprej. V civilni sferi je to uspelo Gibanju
TRS z izdajo knjig: Kam plujemo ter Ekosocializem ali barbarstvo ter z akcijami, kjer smo sodelovali
z ostalimi istomislečimi kolegicami ter kolegi iz drugih društev in organizacij; tako v okviru Plana B,
kot tudi v okviru plaforme Sloga ter na drugih področjih.
V letu 2014 smo bili kot stranka, v skladu z našo odločitvijo na konvenciji marca leta 2013 v
Mariboru, kjer smo prvič spregovorili o ekosocializmu, vodeči soavtorji koalicije Združena levica. S
ponosom lahko ponovno ugotovimo, da nam je uspelo v okviru koalicije prebuditi pogum socialno
čutečih volivcev, ki so v aktivnostih za pravičnejši družbeni ustroj ter ekosocializmu in
trajnostnemu razvoju prepoznali skupne ideje o boljši in pravičnejši prihodnosti, saj smo kot
koalicija Združena levica postali skoraj četrta najmočnejša parlamentarna stranka s šestimi
poslanci. V okviru poslanske skupine koalicija Združena levica naše programske in volilne zaveze
tako neposredno udejanjamo v hramu demokracije in z zakonitimi sredstvi vplivamo na izvršilno
vejo oblasti, četudi nam to marsikdo v parlamentu z glasovalnimi in ideološkimi stroji preprečuje.
Neposredno sodelujemo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope ter v poslanski skupini Evropske
levice. In še več ko to! Oktobra bi naj bilo na srečanju Evropske levice v Budimpešti članstvo
Stranke TRS v tej evropski povezavi tudi dokončno potrjeno.
Ko se nas je na ustanovitvenem zborovanju TRSa 1. oktobra 2011 zbralo skoraj 500 tovarišic in
tovarišev, si nismo mogli predstavljati, da bomo čez pet let lahko pod naše delo in aktivnosti
potegnili tako bogato črto. Zato vsem še enkrat hvala za ves vaš doprinos in s tem skupni uspeh.
Neprestano stremimo k temu da skrbimo za uresničevanje naih ciljev in smo aktivni na vseh
področjih, kjer lahko dosežemo, da postavimo človeka pred kapital.
Brez dvoma je k uspehu prispevala vaša požrtvovalnost in podpora, veliko dela, (predvsem
prostovoljnega), med posamezniki in skupinami ljudi v vaših sredinah; Vsi pogovori in razgovori
ter predstavitve našega programa so velik doprinos k skupnemu uspehu. Imeli smo dobra orodja,
s katerimi nam je uspelo vključiti koncept trajnostnega, sonaravnega razvoja v širšo
ekosocialistično vizijo družbene ureditve. V našo sredino smo v boju in želji, da našim zanamcem
pustimo boljši planet od trenutnega, počasi vrnili besede kot so socializem, tovarištvo in
solidarnost
Naj zaključimo z avantgardnimi ritmi in besedilom, ki dokazuje da seštevek vseh majhnih
prispevkov vsakega od nas lahko ustvarja boljši svet. Zgolj godrnjanje in apatičnost pa sta
nasprotno vzpodbuda uničevalcem, ki plenilsko želijo nas in naš planet še bolj vkleniti v svoje
kapitalistične kremplje in primež totalnega izkoriščanja.
Pankrti so zapeli: Iz slabosti delaš vrlino/pr dvejstih iščeš sivino/noben s tabo ne soglaša/sej nima
s čim.
In opozorijo: Če se ti vse jebe/boš enkrat opazu/da so drugi žvel/namesto tebe.
Ne dajmo se jim, spodbudimo drug drugega, da ob naši obletnici z ramo ob rami pogumno
zakorakamo naprej po začrtani poti v ekosocialistični in trajnostni boj za nas in naše zanamce.
V Ljubljani, 01.10.2016
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