Imamo najslabšo opozicijo na
svetu
Naslov se vam bo nemara zdel tendenciozen, kot da napadam opozicijo, ko je v
resnici moja naloga novinarja, da kritiziram aktualno oblast in iščem njene
napake. A Slovenci in ves svet smo se znašli v stanju, ki nima primerjave. Smo v
sredini globalne pandemije virusa, ki je vzel že več kot milijon življenj po svetu.
Vse vlade se trudijo obvladovati bolezen, za katero ne vemo, kaj točno naredi
našemu telesu, in še huje, kakšne posledice pusti tistim, ki so jo preboleli.
Kot sem že zapisal, se vse vlade sveta trudijo omejiti širjenje bolezni, a druge
vlade imajo nekaj, česar v Sloveniji nimamo. Normalno, demokratično opozicijo, ki
razume izzive časa. Ko je virus izbruhnil v Italiji, so vse politične stranke izrazile
popolno podporo vladi in niso obstruirale njenega dela. Prav tako je bilo v drugih
evropskih državah, ko so vlade sprejemale nepopularne ukrepe, zapirale državo,
regije in gospodarstvo. Opozicija je spodbujala državljane, naj spoštujejo vladne
ukrepe. Vedeli so namreč, da bi se lahko tudi sami znašli v podobni situaciji, ko bi
oni vladali in bi se morali spopadati z virusom. A v eni državi ni bilo tako. Da,
uganili ste, v Sloveniji.
V Sloveniji se je epidemija začela že v času Šarčeve vlade. A takrat smo od tako
imenovane stroke poslušali, da je treba “kihati v rokav”, pa se nam ne bo nič
zgodilo. Šarec in Šabeder nista vedela, kje se ju drži glava. Bil je čisti kaos.
Predvsem zato, ker je predsednik vlade nekoliko pred začetkom krize odstopil.
Danes je jasno, da zato, ker ni imel pojma, kako se spopasti z epidemijo, strici iz
ozadja pa so si mislili: Naredimo tak manever kot leta 2012. Janša naj vlada eno
leto, sprejme vse nepopularne ukrepe, nato pa ga bomo zamenjali. Nekako tak je
bil recept, ki se danes kaže kot resničen.
Menjava vlade je bila namreč pripravljena že za zgodnjo jesen, ko se je pojavil
fantomski kandidat levice za mandatarja Jože P. Damijan. Načrtovali so prevzem
oblasti v oktobru, a je prišel drugi val epidemije. In vsem levičarjem so se spet
zatresle hlače. Nihče si ne upa prevzeti države v teh kriznih časih. Ne
maršalka Tanja Fajon, ne komedijant Šarec, ne šivilja Alenka, še najmanj pa
Levica z Mescem na čelu. A zakaj bi prevzemali oblast, če lahko spet v eni
najhujših preizkušenj slovenskega naroda kuhajo revolucijo?

Ob ustavitvi prvega vala epidemije pričeli kuhati revolucijo
Revolucijo, da spet pridejo na oblast. Začeli so jo kuhati takoj, ko se je zdelo, da je
aktualna vlada uspešno ustavila prvi val epidemije. A ne neposredno. Za svoje
umazane rabote so uporabili posrednike tipa Gale in RTV Slovenija. Spomnimo se
prvih Tarč, ki so spodbijale legalnost vladnih nabav zaščitne opreme. In to le
tedne po tem, ko je zdajšnja vlada dobila prazna skladišča zaščitne opreme, ko
nihče ni dobavljal mask in ventilatorjev, in po tem, ko je naše zdravstvo skoraj
pokleknilo. Mazaške akcije opozicije so se nadaljevale s spodbujanjem
neprijavljenih protestov v času, ko je vlada omejevala gibanje, priporočala nošenje
zaščitnih mask in se borila z epidemijo. Protestov, na katerih so protestniki
odkrito grozili s smrtjo, niso le spodbujali, pač pa so se jih celo udeleževali. Tako
Šarec kot Fajonova in mnogi drugi z leve strani političnega pola so ljudi poganjali
na ulice slovenskih mest in jih spodbujali h kršenju ukrepov.
Nato smo imeli poletje, ko so kaviarsocialisti odšli na svoje vikende na morju in za
trenutek pozabili na politični boj. Potem je prišla jesen. Gospodarstvo se je počasi
pobiralo, prav tako obrt in turizem. Okužb je bilo malo in zdelo se je, da bomo
krizo preživeli z minimalno škodo. V veliki meri so bili za to zaslužni vladni ukrepi,
ki so financirali čakanje na delo, skrajšan delovni čas in turistične bone. Slovenci
smo preživeli prvi val, turizem se je krepil, infrastrukturni projekti so se
pospešeno izvajali, zdelo se je, da smo v novi zlati dobi. A levičarji niso smeli
dopustiti, da bi ljudje živeli v blaginji.
Opoziciji kaos ustreza
Spet je bilo treba vse uničiti. Problematizirati maske v vrtcih in šolah, prepoved
združevanja, zaprtje institucij, pomoč gospodarstvu, aplikacijo za sledenje stikom.
Aktivno pa podpirati proteste kljub vladnim svarilom, da bo to pospešilo širjenje
okužb. Ne pravim, da je opozicija kriva za drugi val. Trdim pa, da so močno
pripomogli h hitrejšemu širjenju bolezni, saj jim kaos ustreza.
V skoraj letu dni niso naredili nič za blažitev posledic epidemije. Za sabo so pustili
propadle bolnišnice, beg možganov v tujino in nesposoben birokratski aparat.
Zdaj bi radi, da ta vlada v dveh mesecih zgradi novo infekcijsko kliniko, pravijo, da
je vlada nesposobna ker ljudje umirajo. Hvalijo voditelje, ki so svoje ljudi zaprli v
stanovanja in poslali vojsko na ulice ter v isti sapi tulijo, da imamo v Sloveniji
diktaturo. Slovenska opozicija je najslabša na svetu, ker je sprevržena do konca.

Hudo stisko naroda že drugič v zgodovini zlorabljajo za hlastanje po oblasti. So
pokvarjeni, amoralni, dvolični in v končni fazi nesposobni. Nesposobni do te mere,
da so svoje koristi pripravljeni postaviti pred koristi svojega naroda. Takšno
opozicijo imamo. Vseh po vrsti je lahko v dno duše sram!
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