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(Ne)dialog

B olj ko se bližamo končnici 
letošnjega leta, bolj zapletene 
razmere se zdijo na 
notranjepolitično-družbenem 

parketu. Vlada ima odprte vsaj tri fronte 
– z zdravniškim cehom, unifromiranimi 
predstavniki države in občinami. Če je 
vlada po doseženem sporazumu z večino 
sindikatov javnega sektorja o prihodnji 
plačni politiki menila, da je uredila težave 
s »svojimi« uslužbenci, se ne bi mogla bolj 
motiti. Množica policistov pred vlado in 
stopnjujoče grožnje zdravnikov, ki odkrito zahtevajo odstop 
ministrice za zdravje, skupnost občin pa je začela zbirati 
podpise za zamenjavo finančnega ministra, jasno kažejo, da je 
v komunikaciji med vlado in omenjenimi skupinami marsikaj 
narobe. Očitno se duh dialoga, ki so ga lani začeli gojiti, letos 
pa nadaljevali štirje predstavniki slovenskih institucij pri 
predsedniku republike, mnogih ni dotaknil.

Predvsem ne vlade. Po eni strani ji je uspelo skleniti dogovor 
o plačni politiki s 26 sindikati javnega sektorja od 40, kar bi 
lahko pomenilo, da vladni predstavniki znajo, če hočejo. A na 
relaciji med policijo in vlado je šlo veliko narobe že od začetka. 

Še danes ni popolnoma 
jasno, zakaj se je 
predsednik vlade Miro 
Cerar, ko je bil konflikt 
še v začetni fazi, tako 
ostro odzval na običajna 
sindikalna izsiljevanja 
in policistom povprek 
očital nedržavotvorno 

in neodgovorno ravnanje, ker stavkajo v času biblične evropske 
preizkušnje – migracijskih tokov. Premier je nato svojo izjavo 
poskušal omiliti, a besede so bile izrečene, užaljenost policistov, 
ki so bili v preteklih mesecih pod izjemnim pritiskom za (pre)
nizke plače, pa je bila toliko večja. Prav tako je nerazumljivo, 
da se ministrica za notranje zadeve s svojo pogajalsko skupino 
v preteklih tednih ni uspela s policijskima sindikatoma 
dogovoriti o ničemer. Namesto tega je odgovornost zvračala na 
ministrstvo za finance, češ da noče razvezati državne mošnje.

Policisti (pridružili so se jim tudi vojaki) v tem primeru 
nastopajo v dvojni vlogi. Po eni strani so podaljšana roka 
države z vsemi civilnimi in represivnimi aspekti, po drugi 
strani so uniformiranci tudi socialna kategorija, z vsemi 
strahovi in tegobami preživetja. Včerajšnji protestni shod 
stavkajočih policistov pred vladno stavbo je bil kot način 
sindikalnega boja popolnoma normalen dogodek, a po drugi 
strani ekscesen iz dveh razlogov. Pogled na dva ali tri tisoč 
uniformirancev s širokimi zakonskimi pooblastili pred vlado 
ni bil prijeten. Še posebno po tem, ko voditelji policijskega 
sindikata na improvizirano govornico potegnejo prvaka 
Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča Plemenitega, 
jim ta nameni nekaj besed, policijska grla pa ga s huronskim 
vpitjem navdušenja naslavlja po imenu. Taistega politika, ki 
so ga policisti večkrat procesirali zaradi vinjenosti, sumov 
kriminalitete, pred desetletji pa je celo prestajal zaporno 
kazen. Ko predstavniki represivnega dela države kličejo slavo 
razvpitemu politiku z bogato policijsko kartoteko, se je treba 
vprašati, kdo je tu nor. Policijski sindikat, stavkajoči policisti, 
slovenska vlada ali pa kar celotna slovenska družba. Zato ne 
bi bil odveč poziv vsem stranem v socialnem (ne)dialogu, še 
posebno pa vladi, da je več kot očitno vrag odnesel šalo in naj 
vsi skupaj začnejo ravnati odgovorno.

Ko stavkajoči policisti 
kličejo slavo politiku 
s policijsko kartoteko, 
se vprašamo,  
kdo je tu nor.

Zoran Potič 
 o težavah vlade 

s sindikati

Formula za obstoj

Č eprav je negotovost v življenju Mirka 
Tuša postala normalno stanje duha 
in bi bilo že čudno, če bi se o njegovi 
trgovini nehali pogovarjali kot o 

podjetju, ki visi na nitki, je novica, ki so jo 
objavili mediji, prinesla olajšanje. Trgovec in 
banke upnice, ki s krajšimi premori že pet let 
iščejo formulo za obstoj, so na miklavževo 
menda dosegli načelni dogovor o že tretjem 
reprogramu dolgov.

Novica je iz »neuradnih, a zanesljivih virov«. 
Kot tako rekoč vse iz tovrstnih zgodb, ko mediji iz dolžnika 
lahko iztisnemo samo hvalisanje, kako se situacija načrtovano 
izboljšuje, medtem ko drugi vpleteni molčijo ko grob, po kuloarjih 
pa sejejo parcialne, interesno usmerjene »resnice«.

Nekateri torej že slavijo, drugi pa so skeptični. »Načelni« 
dogovor se lahko uresniči ali tudi ne. Je pa še kako pomembno, 
da se v teh s prazničnim optimizmom prežetih dneh, ko dobi 
nakupovalna mrzlica epidemične razsežnosti, pomiri potrošnike 
kralje (Kupujte, Tuš obvlada, je naš in večno bo!), še posebno pa 
domače dobavitelje, da bodo do vrha in čez napolnili police in 
trgovcu pomagali napolniti blagajne (Bo že plačal, saj vendar v 
povprečju zmanjšuje obveznosti do dobaviteljev!). Dokler posel 

teče, obstaja upanje.
Pa recimo, da gre 

iz medijskih zapisov 
v božja ušesa in Tuš 
izpolni zahtevne pogoje 
ter dobi reprogram do 
leta 2018. Ali je to zanj 

dokončna rešitev? Ni. Ne reši ga niti reprogram do leta 2018, ne 
do 2020 ali 2025. Ne glede na to, kako dober je sporazum, ki zgolj 
odlaga plačila dolgov v prihodnost, se račun, upoštevaje trenutno 
poslovno kondicijo dolžnika, ne izide. Priznamo, podatkov, s 
katerimi bi podprli tezo o poslabševanju njegove tržne pozicije, 
ni. Ker jih Tuš še vedno ni objavil na Ajpesu. Zakaj, najbolje ve 
sam, a če bi bili spodbudni, bi se vsaj s ključnimi gotovo pohvalil.

Slišati pa je, da je bilo lansko poslovanje trgovskega dela 
skupine še slabše kot leto prej, dobiček iz poslovanja pred 
amortizacijo – evro gor ali dol – je bil alarmantno nizek. Letos 
se je menda obrnilo na bolje, a konkurenca v trgovini je huda in 
Tušu še vedno kradejo kupce diskonti ... Kakor koli, Tušev donos 
je preprosto prenizek za odplačilo enormnega dolga. Zasluži 
komaj za obresti, kje pa je še glavnica, da o vlaganju v razvoj, 
ki je prvi pogoj konkurenčnosti, ne govorimo. Vse to se izraža v 
dolgih plačilnih rokih in nezadovoljstvu dobaviteljev. Ki Tušu 
vrnejo v obliki slabših nabavnih pogojev in dodatno znižajo 
zaslužek. Spirala navzdol.

Do dolgoročno vzdržne strukture družbe vodijo le radikalni 
rezi: upnice bi se morale sporazumeti o odpisu vsaj polovice 
dolga, potem bi za drugo polovico terjatev nemara le našli 
kupca. Še del preostalega dolga bi bilo nujno treba konvertirati 
v lastniški delež in kapitalsko okrepiti družbo ter doseči boljšo 
pogajalsko pozicijo pri dobaviteljih. Koliko bi »pogoltnila« 
posamezna banka in ali bi del bremena prevzeli tudi dobavitelji, 
pa je stvar dogovora (kakršnega deležniki očitno še niso sposobni 
doseči). In šele potem bi zadeva postala zanimiva tudi za 
potencialne zadružnike.

Tušev donos je 
preprosto prenizek  
za odplačilo 
enormnega dolga.

Božena Križnik  
o usodi Tuša

Skrita in prva 
proriteta novega družinskega 
zakona so posvojitve otrok
Ljudje smo lahko enakopravni, ne 
moremo pa biti enaki in to celo na 
račun otrok. Zakon, ki iz pravic iz-
vzema pravico otrok, je nehuman. 
Sodobna embalaža človekovih 
pravic, ne more skriti bistva, da 
odvzema varstvo otrokom, torej 
najbolj ranljivim in nemočnim, če-
prav bi moral prav otroke najbolj 
zaščititi in v zakonu predvideti za 
njih vsaj približno najboljšo vzgoj-
no okolje. To okolje so starši obeh 
spolov in ničesar na tem svetu ni, 
kar bi to lahko nadomestilo. 

Teorija poljubne izbire spola je 
reakcionarna in protinaravna iz-
bira. Ne more dati mačeha država, 
kar ni dala mati narava. Probleme 
registracije istospolnih, rešujmo z 
izboljšanjem tega zakona (ZRIPS), 
za velikansko večino prebivalstva 
pa naj velja dosedanja ureditev, 
ki tej večini po naravi pripada. 
Večina se ne more in ne sme 

podrediti ozki skupini, ki diktira 
vsem drugim, kaj je prav in kaj ni. 
Ne glede na njeno kapitalsko in 
politično moč jo je treba zavrni-
ti. Odvzem spolne identitete ob 
sklenitvi zakonske zveze je od-
vzem dostojanstva človekovi osebi 
in človeškemu bitju kot takemu. 
Ljudje ne moremo biti številke. 
Človek brez spolne identitete ni 
človek. Ne dopustimo, da postane-
mo številke.

Slovenija z zanikanjem spola v 
zakonski zvezi stopa korak nazaj. 
Motor napredka v zgodovini so 
vedno bile razlike, njih prizna-
vanje in upoštevanje. Zato je ta 
zakon reakcionaren ter narodno 
in razvojno velik zdrs. Vedno v 
zgodovini, ko se je človek odrekal 
naravnim danostim, je potegnil 
kratko. Narava je slepa za človeške 
zmote, njih težo si bomo nalo-
žili sami.  Žal so prav človekove 
pravice – pravice otrok paravan 
za njihovo največjo kršitev, ki se 
nam obeta s posvojitvami otrok. 

Vsaka družba mora zaščititi svoje 
najšibkejše, svoj podmladek in 
svoj razvoj. Ukrepajmo, dokler nas 
neodgovorneži ne potegnejo za 
sabo. Politične ideje in ideologija 
nimajo nič skupnega s človekovi-
mi pravicami.
Vili Kovačič 
DavkoPlacevalciSeNeDamo
Na Straški vrh 26, Ljubljana

Ustavimo iztirjence,              
za otroke gre
Slovenci na žalost še nimamo 
celovitega etimološkega slovarja, 
zato lahko včasih samo ugibamo 
o izvoru nekaterih besed. Od kod 
izhaja beseda iztirjenost. Ali to 
pomeni, da je nekaj ušlo iz tira, da 
se nekaj ne giblje v običajnem, v 
naprej določenem tiru?

Če to drži, kdo so potem spolni 
iztirjenci, glede na izvor besede? 
So to tisti ljudje, ki jim spolno 
življenje ne poteka po normalnem 
tiru, ljudje, ki imajo drugačno 
življenje kot večina? Kdo živi 

drugačno spolnost kot povprečen, 
normalen ali običajen človek? Kdo 
ni nikoli imel partnerja nasprotne-
ga spola in ob tem še dva otroka? 
To so na primer zapriseženi samci, 
redovnice, lezbijke, katoliški 
župniki, homoseksualci, menihi in 
podobni. Globoko verujoči mislijo, 
da je razlog njihove drugačnosti 
božja volja, za druge pa je razlog v 
naravnih zakonih. Ali tem ljudem, 
ki živijo drugače kot mi, lahko 
dovolimo stik z našimi otroki ali 
vzgojo naših otrok? Strokovnjaki 
pravijo, da lahko, vsakemu od njih, 
brez skrbi, razen če gre za pedofila, 
ljudomrzneža, fanatika katere koli 
vrste ali kaj podobnega.

Ne smemo pa otrok in samega 
sebe prepustiti vplivu hudobnih 
ljudi, škodoželjnežev in sociopa-
tov. Ne smemo se prepustiti vplivu 
ljudi, ki jih oblivajo solze sreče, ko 
vidijo na grmadi goreti domnevno 
čarovnico.
Peter Brodarič
Turkova 29, Novo mesto

Vse za narod!
Sreča in smola na življenjski poti 
vladanja. Prav veliko jih ni, ki bi 
zares vladali in se žrtvovali v dobro 
ljudstva. Kar pravzaprav zatrjujejo 
vsi vladarji! V samostojni Sloveniji 
tega ni počel še nihče (izjema je bil 
Drnovšek, sploh v času bolezni; pa 
morda malo tudi Alenčica).

Zagotovo je vladanje zahtevna 
naloga, ki ne zavisi zgolj od (ne)
sposobnosti. Velik delež prinesejo 
tudi okoliščine: Ivančku so evrop-
ski velemožje, severna veležena v 
roke potisnili taktirsko paličico, 
Mirčiju so na hrbet naložili kolo-
barje bodeče žice. Vmes nekje je 
Borči v dar dobil kamelo (ampak 
na jugu, v Afriki). Kar pa se ni 
obneslo – to je poskušal popraviti 
s skakanjem na edvropske vlake. 
Vse za svoje ljudstvo! Pomanjševal-
nice imen bom uporabljal, dokler 
ne bodo politično in vladarsko 
dozoreli!
Marjan Weisseisen
Golnik 142, Golnik

Pisma bralcev in odmevi  pisma@delo.si

Taborišče Slovenija

Kolpe se spominjam iz 
idiličnih poletnih tabor-
jenj in čofotanju v topli 
vodi. Kaže, da bo vse zelo 

kmalu obdano z bodočo žico. Boste 
vladne uradnice »upravnika tabo-
rišča« še poslale otroke v Center 
šolskih in obšolskih dejavnosti v 
Gornje Radence na Kolpi, če se 
bodo namesto ob Kolpi lahko spre-
hajali ob bodeči žici? Kakšno škodo 
bo ta bodeča žica naredila lokalne-
mu prebivalstvu ob Kolpi, verjetno 
ni nihče vprašal v Ljubljani, kjer 
vedno razmišljajo »centralistično«. 
Za turizem so storili že dovolj, če so 
zapisali »I feel sLOVEnia«. Auuuu ... 

Tudi Bambi pije vodo, mar ne? 
Koliko živali se bo ranilo in se 
bodo zapletle v žice ter poginile v 
mukah, ni očitno razmišljal nihče. 
Pogrešam glas domoljubnih nara-
voljubov. Pa so to očitno 
samo na svojih vikendih 
v TNP? Pričakoval sem 
bolj humano in modro 
rešitev trenutnih globalnih 
problemov. 

Take odločitve o posta-
vitvi žice bi pričakoval 
od plemenitega ali od 
univerzalnega politika, ki 
ne ve niti, kam se postavi 
pralni stroj. Ko pa to stori nekdo, 
ki je vse svoje življenje predaval na 
pravni fakulteti in je morda tudi 
že obiskal kakšen spomenik, kot 
je Auschwitz, postaja pa zadeva 
skrajno skrb vzbujajoča. Je bila ta 
odločitev sprejeta iz obupa ali ob 
temeljitem premisleku? 

Kaj žica sploh lahko prepreči?
Sramotno je zavajanje, da bo taka 
žica preprečila tavanje in stampe-
do beguncev v hladne valove rek. 
Dejansko, če bo nekdo zabredel 
v reko ponoči, ga bo množica za 
njim potisnila ob žično ograjo. Če 
pa bodo ljudi vodili tihotapci, bo 
dobro poskrbljeno tudi za klešče, 
s katerimi prestrižeš tri žice in 
prehod je prost. Čez žico se da tudi, 
če čeznjo vržeš volneno odejo, 
vsaj tako so nas učili v JLA.  Torej 
kakšna je korist od žične ograje, 

razen da se delamo butce in nabi-
ramo populistične volilne glasove?

Med vojno tudi takratnim ilegal-
cem žica ni preprečila prehajanja 
v Ljubljano in iz nje. Tragično pa 
je, da uporabljamo enaka sredstva, 
kot jih je takrat okupator, in to 
samo zato, ker bolje od Madžarov 
ne znamo. Za ceno žice in njenega 
postavljanja (in upajmo čim-
prejšnje demontaže) bi storili že 
marsikaj mnogo bolj humanega in 
koristnega. 

S frontalnimi linijami so se tako 
borili pred sto leti na Soški fronti. 
Danes je vojskovanje globalno; ni 
več front in ni več varnih v zaledju, 
kar je pokazal tudi Pariz in vsi 
napadi pred njim. Če se zravsata 
dva mulca, učitelj vpraša, kdo je 
prvi začel. Po tej logiki so začeli 
Mezopotamci, Perzijci, Aleksander 

Veliki, Grki, Rimljani, križarji pa 
nadaljevali Turki, pozneje Angleži, 
ne pozabimo na Sadama in povra-
čila koalicije, ki je uničila stabil-
nost v regiji. V Siriji že v zadnjih 
štirih letih testirajo orožje vsi.

Teroristi niso nič novega. Tako 
so se odcepljali na Irskem in v 
Španiji, dokler niso spoznali, da z 
nasiljem ne gre. Mučeniki, ki so se 
pripravljeni razstreliti na tržnici, so 
kot kamikaze, samo brez letala in z 
manjšo količino brizantnih snovi. 
Tudi včasih so se prostovoljci šli 
bojevat v Španijo, kot danes hodijo 
v Sirijo muslimani od povsod. Prvi 
»upravnik« obljublja nadaljnje že 
pripravljene korake. 

Kaj bo naslednja stopnja zaščite 
po žičnih ograjah? Morda strelski 
jarki ali minska polja?

Naša »uprava« si je zgled poiska-
la na Madžarskem. Če jim je tako 

všeč bodeča žica, zakaj pa niso 
prevzeli tudi izvrsten madžarski 
cestninski sistem. Res je, bolj 
spominja na »Cesarjeva nova obla-
čila«; poveš registrsko številko na 
zadnjem Petrolu, plačaš cestnino 
in dobiš račun. Kako učinkovito 
deluje nadzor, ne vem. Vem pa 
zagotovo, da ni polepljenih stekel, 
da ni treba praskati odsluženih 

vinjet in da je sistem precej 
cenejši; pa ne samo zaradi 
prihranka etiket, ampak 
tudi zaradi verjetno nepo-
trebnih kontrolnih patrulj 
– in ni ponarejanja vinjet, 
ker jih ni.

Madžarom je bolj kot bo-
doča žica pomagal dogovor 
s Hrvati, da so ti transporte 
preusmerili na slovensko 

mejo. Nemci uvajajo kvote in bodo 
vračali transporte beguncev nazaj. 
Kaj pa če bi Nemci organizirali 
prevoz, kot so ga včasih, in ne bi 
mučili množice z žičnimi ovirami 
in peš kot pred 2000 leti. 

Problem rešiti pri izvoru
Kakorkoli je bil krvav in nasilen 
dogodek v Parizu, nam daje vedeti, 
da je tako dejanje plod popolnega 
prepričanja akterjev, in so za tak 
učinek potrebne zelo majhne 
investicije. Oprema na črnem trgu 
verjetno stane le nekaj stotakov. 
Fanatizem je mogoče privzgojiti, 
prav tako nasilništvo in brutalnost. 
Ena zelo »dobra« oblika take vzgo-
je so računalniške igre. Večletno 
igranje takih iger lahko izkrivi 
osebnost in oblikuje psihopata, ki 
kjerkoli na svetu, tudi v ameriški 
šoli ali na Norveškem, odigra svojo 

igro mrtvaškega plesa. Gledano 
strateško po Sun Cuju (Umetnost 
vojne) je bil napad zelo uspešen, saj 
je z majhnim vložkom nasprotni-
ku povzročil zelo veliko škodo. 

To je, kot da bi uporabil zobo-
trebec in bi zbadali soseda, ta pa bi 
za vsak vbod na nas vrgel voz drv; 
ne glede kako velik gozd bi imel, je 
nesorazmerje stroškov tako veliko, 
da bi kmalu ostal brez vsega gozda. 
Govorimo o milijardah dolarjev, 
ki jih bomo spet vložili v svetovni 
uničevalni vojaški stroj. Spet bo 
zagon dobilo maščevanje in spet 
se je začel nov ciklus nasilja in 
uničevanja. Najlepše pri vsem tem 
je, da imajo vsi velik vojaški stra-
tegi sedaj sirski vojaški poligon, 
brez vseh omejitev, in da nihče ne 
bo oporekal porabi denarja, ker 
se pač vsi bojimo za svoje lastne 
ritke.

Tudi izum dronov je dvorezen 
meč. Po eni strani se elegantno 
izognemo domačim žrtvam, po 
drugi strani pa zelo verjetno spod-
budi obup in fanatično maščevanje 
ljudi, ki so jim v zaradi napačne 
informacije s terena, napake v 
komunikaciji ali tehniki, razstre-
lil hišo, šolo ali bolnišnico. Kar 
se je dogajalo, se dogaja in se bo 
dogajalo. Droni so tudi zmotljivi in 
zavedeni, kot je prikazano v tisti 
legendarni TV-reklami za časopis 
The Guardian, kjer iz treh različnih 
točk gledanja vidimo popolnoma 
drugačno zgodbo. 

Dejstvo je, da obstaja konflikt in 
različni interesi in da zelo verjetno 
ni edini razlog verski fanatizem, 
ampak ekonomija sile, kjer se bije 
boj za prevlado na ozemlju, pod 

katerim je še nekaj vse bolj iskanih 
zadnjih kapelj nafte.

Razseljevanje celih držav ni 
rešitev za reševanje konflikta. 
Problem je treba rešiti na izviru, 
ne pa v njegovi delti, kjer je precej 
širši. Koliko ljudi se bo moralo 
učiti drugih jezikov, kakšne bodo 
travme ljudi, ki so bili potegnjeni 
iz svojih socialnih okolij? Koliko 
bo ekstremizma in povečanega 
kriminala? Težava bodo nezado-
voljne množice in povečevanja 
nacionalizmov. Kakšno ceno bo 
na koncu plačala Evropa? Pametni 
»upravniki« predvidijo dogodke in 
so nanje pripravljeni. 

Nikoli še nismo bili zgodba o 
uspehu, ampak vsaj taborišče – 
razen Piskra, Ljubelja, Teharja, 
Kiričevega, Begunj in še katerega 
– nismo bili. 

Dobro taborišče mora imeti 
urejeno tudi preskrbo, ki bi v času 
porajajočih se novih mej in ograj 
in pričakovanih dolgih kolon na 
mejah, če bodo sploh še odprte, 
zelo oteženo. 

Oskrbo bo v prihajajočih 
časih mogoče zagotoviti samo na 
temelju samooskrbe in ne samo 
kot reklamni slogan »domače 
slovensko – zelo verjetno tujega 
izvora«, kar se zdaj lahko kupi v že 
čisto tujih trgovinah. Žica nas ne 
bo rešila, svet je med tem že davno 
na optičnih in brezžičnih komuni-
kacijah. Komunikacija med sosedi, 
pokrajinami, državami in celinami 
je lahko rešitev problema, gotovo 
pa ni rešitev vojaška akcija in 
uničenje vse infrastrukture, kamor 
se begunci sploh ne bodo mogli 
vrniti. 

Bodimo modri in strpni. Sloven-
ci smo bili že večkrat begunci in to 
lahko tudi zelo hitro spet postane-
mo. To ni nikoli prijetna izkušnja. 
––––––
Prispevek je mnenje avtorja  
in ne izraža nujno stališča uredništva.

Za ceno žice in njenega 
postavljanja (in upajmo 
čimprejšnje demontaže) 

bi storili že marsikaj 
veliko bolj humanega.

Žica na meji  Tragično je, da uporabljamo enaka sredstva, kakršna je med vojno okupator

Gostujoče pero
Andrej Čufer 
u. d. i. a. MBA
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