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Poziv za prepoved koncerta Thompsona v Mariboru 20. 5. 2017 

  

Spoštovana ministrica 

Pozivamo vas, da preprečite glasbeni nastop hrvaškemu pevcu Marku Perkoviću - Thompsonu, 
ki je najavljen za 20. 5. 2017 v Mariboru. Kolikor je znano, je Slovenija še zmeraj država, ki se je 
borila PROTI nacizmu in fašizmu ter PROTI sodelavcem nacistov in fašistov, skupaj z zavezniki 
ZDA, Veliko Britanijo, takratno Sovjetsko zvezo in drugimi zavezniškimi državami ter mnogimi 
odporniškimi gibanji, ki so za to žrtvovali mnogo življenj. 

Dovolj žalostno je, da Slovenija vsako leto dovoljuje, da se preko njenega ozemlja podijo horde 
ustaških privržencev, z ustaškimi zastavami v avtomobilih, z ustaškimi pesmimi na ustih. Živimo 
leto 2017 in končno bi enkrat morali reči STOP ustaškim, nacističnim, fašističnim in drugim njim 
prijateljskim ideologijam, ki so Evropi in svetu prinesle zgolj smrt in trpljenje. 

72 let po ZMAGI nad nacifašizmom nasprotujemo obujanju in poveličevanju zločinskih 
ideologij  in zato nastopu kontroverznega pevca, ki s svojimi nastopi spodbuja poveličevanje 
Neodvisne države Hrvaške, zaveznice nacistične Nemčije in fašistične Italije in ustaštva in 
njihovim simbolom, kar počne Thompson na svojih nastopih in vas pozivamo, da to v imenu 
Republike Slovenije in njenih državljanov storite tudi vi! 

Tako so storili že v nekaterih drugih evropskih državah ter mu preprečili nastope, ponekod tudi 
vstop v države, in zagotovo boste tudi Vi našli tisti člen v Ustavi RS, ki prepoveduje širjenje 
sovraštva in na osnovi katerega bomo lahko državljani še nadalje verjeli, da je bil boj naših 
prednikov proti nacistom in fašistom in njihovim pomagačem uspešen. 

 

 

 



                                                 

 

 

 

Ne pozabite: razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti ni 
svoboda govora! 

Hana Arendt je nekoč šokirana ugotovila, kako banalno vsakdanji so ljudje, ki so  bili obsojeni 
najhujših zločinov proti človeštvu. Kako "banalno je zlo". Thompson je morda "zgolj" popularni 
izvajalec", čigar glasba je ljudem všečna. In nekateri, kot recimo organizator koncerta in lastnik 
dvorane, želijo zgolj "delati biznis" in se ne ozirajo na to, ali njihovi partnerji počnejo kaj 
nesprejemljivega. Spet drugi se lahko, kot načelnica UE Maribor, tolažijo s tem, da se bo sporni 
koncert odvijal v zasebni dvorani in "oni na to nimajo vpliva". In tretji (najbrž) z olajšanjem) 
povedo, da koncerta na javni površini ne bi dopustili. Ampak nimajo moči.  
 
Vendar, banalnost zla je ravno v tem, da nas prepriča, da lahko delamo razliko med Markom 
Perkovićem, ljubečim očetom, sinom ... in Thompsonom, zagovornikom ustaštva, ki kriči "Za dom 
spremni!" in poje pesmi kot je Jasenovac i Gradiška Stara.   
 
Zato, spoštovana ministrica, vas še enkrat pozivamo, da ustavite in preprečite koncert 
Thompsona v Mariboru 20. 5. 2017! 
 

Lep pozdrav 

  

Lara Jankovič l.r., predsednica Društva gibanje za trajnostni razvoj Slovenije –TRS 
 
 
 
 
 

Violeta Tomić, l.r., predsednica Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS 

 

 


