
 
 

 

Sporočilo za javnost št. 2: Neuspelo povezovanje alternative za evropske volitve 

 

V Koaliciji civilne družbe (KCD) ocenjujemo, da prenove slovenske politike ne bo, dokler 

nastopamo na političnem prizorišču razdrobljeni. Zato smo se odločili, da sami ne bomo 

trošili sil in sredstev za nastop na evropskih volitvah, ampak bomo naš trud raje vložili v 

pomoč pri povezovanju večine strank in skupin, ki izhajajo iz vstajniškega dela civilne 

družbe. Do sedaj kljub znatnim naporom pri tem nismo bili uspešni.  

 

Prepričani smo, da bo kmalu prevladalo spoznanje, da lahko samo združeni prekinemo 

politično in upravljavsko agonijo slovenske države. Združevanje političnega dela vstajništva 

ostaja še naprej naša najvišja prioriteta. V pogovorih s potencialnimi političnimi partnerji smo 

se že doslej strinjali, da med našimi političnimi cilji in programi ni bistvenih razlik. Nihče tudi 

načelno ni oporekal nujnosti združevanja. Vse to je dober obet za prihodnost in za 

nadaljevanje procesov povezovanja po evropskih volitvah.  

 

Koalicija civilne družbe je za zdaj še neformalno združenje znatnega števila organizacij, 

skupin ter posameznic in posameznikov, ki večino truda vlagajo v iskanje takšnega načina 

organizacije, ki bi omogočal ohranjanje čim večje avtonomnosti in vpliva civilne družbe na 

politično delovanje, hkrati pa skupno nastopanje in delovanje na političnem prizorišču. Zato 

podpiramo napore naših članic, da bi organizirale trajno interdisciplinarno strokovno 

razpravo o alternativah obstoječi politiki. Nobenega dvoma ni več, da sedanje politične elite 

krizo države in družbe poglabljajo namesto, da bi jo reševale. Z vsako novo potezo nam 

prejšnja in sedanja parlamentarna pozicija in opozicija nazorno kažeta, da delata zgolj za 

zasebne in klientelistične interese. V ta namen so državo in pravo onesposobili in prilagodili, 

da jim služi zgolj še kot sredstvo za ropanje javnih sredstev. Ob tem si celo ne morejo kaj, 

da nam ne bi javno kazali, kako lahko z nami manipulirajo in nas imajo za norce. Posledice 

takega ravnanja so ekonomsko finančna kriza naše države, velika zadolženost in 

brezposelnost, zlasti še mladih.  

 

Od priprav na evropske volitve bi pričakovali predvsem razpravo o vlogi povezave na 

nadaljnji razvoj Slovenije in vlogi Slovenije v evropskih povezavah. Od izvoljenih poslancev 

pa bi pričakovali, da sledijo tem usmeritvam in zagovarjajo interes Slovenije, ne pa da se 

udinjajo vsak svoji odtujeni strankarski EU centrali. O teh temah doslej še ni bilo govora in 

tudi posluha zanje nismo zaznali, zato pri evropskih volitvah ne bomo aktivni. Kot smo 

zapisali na začetku, bomo svoje nadaljnje aktivnosti usmerili k povezovanju političnih sil pri 

razreševanju drugih za Slovenijo pomembnih razvojnih vprašanj. 

 
V Ljubljani, 24.4.2014 
 
Koalicija civilne družbe 
(Koalicija organizacij civilne družbe in neparlamentarnih strank za družbeno prenovo in neposredno 
demokracijo) 


