
Dragi Borut, Uroš, Metka, poslanke in poslanci SD!

Po  zelo  dolgem,  težkem in  tehtnem premisleku  sem se  odločila,  da  izstopim  iz 
stranke  Socialnih  demokratov.  Ta  odločitev  po  dolgih  letih  sobivanja  s  stranko, 
najprej v njenih prejšnjih fazah in končno v zadnji letih Socialnih demokratov, ni lahka 
in tudi ne zaletava. Nasprotno, sprejela sem jo po dolgem obdobju nezadovoljstva z 
našim delovanjem.  Z  izstopom iz  stranke sem namenoma počakala  do razpusta 
Državnega zbora zato, da ne bi v delo poslanske skupine vnašala nemir in razdor in 
zato, da sem do konca korektno izpeljala svoje delo. Če bo do volitev še kakšna 
izredna seja, lahko poslanska skupina računa na moje sodelovanje in podporo.

Zato, ker je bil prav Borut tisti, ki me je pred petimi leti pozval, naj se ponovno aktivno 
vključim v stranko in me tudi povabil, naj se potegujem za poslansko mesto, se ti 
Borut zahvaljujem za priložnost, ki si mi jo dal pred dobrimi tremi leti, da sem lahko 
kandidirala na parlamentarnih volitvah. Tudi sama nisem pričakovala, da bom takrat 
dosegla tako dober rezultat – peti najboljši v državi in tretji najboljši v stranki. S tem 
sem se oddolžila stranki za dano priložnost. Prepričana sem, da sem v naslednjih 
treh  letih  s  svojim  predanim  poslanskim  delom,  delom  na  terenu  in  še  zlasti  z 
vodenjem  Odbora  za  zunanjo  politiko  opravičila  tudi  podporo  večine  članov 
poslanske skupine pri tem.

Verjetno za vse, ki vam pišem, moja odločitev ne bo presenečenje, saj ste poslušali 
moje pripombe in kritike vsa leta našega sobivanja in soustvarjanja. Z njimi nisem 
nikoli hotela nikogar osebno napadati ali mu škodovati, ampak opozarjati, da včasih 
kaj delamo narobe in da se s takšnim ravnanjem oddaljujemo od bistva političnega 
delovanja – to pa so ljudje. Tisti, ki so nas izvolili in tudi tisti, ki nas niso. 

Za malce daljše pismo sem se ob odhodu odločila zato, da poskušam analizirati tisto, 
kar  me  je  pripeljalo  do  odločitve  o  odhodu.  Mimogrede,  po  mojem  trdnem 
prepričanju, je analiza nasploh slaba točka te stranke. Če se boste spomnili, sem na 
to opozarjala večkrat.  Tudi na eni zadnjih sej predsedstva SD. Ko smo leta 2008 
zmagali na volitvah, nismo analizirali, zakaj smo zmagali in niti tega, kako se bomo 
lotili upravljanja države. Nismo analizirali tudi slabega rezultata na lokalnih volitvah, ki 
je  že  nakazoval  sedanji  položaj  in  nikoli  nismo  poglobljeno analizirali  ves  čas 
padajoče podpore volivcev.   

Ko smo nekateri poslanci že v prvem letu vladanja opozarjali na nekatere napačne 
kadrovske poteze predsednika stranke (mimogrede, vse so se tako Borutu kot stranki 
debelo maščevale!), si nam Borut odgovoril, naj mi skrbimo za parlament, ti pa boš 
za vlado. In to logiko si vlekel skozi cel mandat. Kako zmotno razmišljanje! Stranka, 
predvsem pa njen ožji del, kamor poslanska skupina zagotovo spada, mora vedno 
delovati kot team. Poslanci v tem mandatu to zagotovo nismo bili. Razumljeni smo 
bili predvsem kot glasovalni stroj, ki bo pridno dvigoval roke za vladne predloge. Pred 
meseci nas je vrh stranke celo opozoril, naj ne vlagamo lastnih zakonskih predlogov, 
čeprav je to naša pravica, pa tudi dolžnost. Na zelo redkih sejah predsedstva SD v 
tem mandatu  se skoraj  nikoli   nismo ukvarjali  z  aktualnimi  vsebinskimi  problemi, 
ampak predvsem s formo. O bistvenih odločitvah vlade,  v kateri  smo bili  socialni  
demokrati najmočnejša stranka, najvišji organi stranke skorajda niso razpravljali. 
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Sama sem odločno podpirala nujnost sprememb družinskega zakonika, odprave dela 
na črno in pokojninsko reformo. A kot sem trdila tedaj, trdim tudi zdaj, da smo se teh 
vprašanj lotili napačno v komunikaciji z javnostjo. Zato so tudi padli referendumi. Ker 
to zadeva mojo stroko, saj sem bila po dolgih letih novinarstva celo desetletje tudi 
svetovalka za odnose z javnostmi, lahko odgovorno trdim, da se je delalo na pamet 
in brez razdelane komunikacijske strategije. V razvitih državah brez komunikacijske 
strategije ne sprejmejo niti novih parkirnih kazni, nam pa je bilo vsa tri leta vseeno,  
kako  ljudi  pripraviti  na  odrekanja,  ki  so  v  teh  časih  nujna.  Kadarkoli  sem na  to 
opozarjala,  sem  doživela  posmeh,  pa  čeprav  imam  poleg  desetletij  izkušenj  in 
diplome novinarstva, v žepu tudi diplomo vladnega komuniciranja v Evropski uniji, ki  
sem jo pridobila na Nizozemskem.  

A naj preidem k bistvu. Vlada je na začetku še sprejemala ljudem koristne ukrepe, ki  
so preprečili izbruh brezposelnosti in ohranili socialno vzdržnost. Takrat je dosegla 
tudi največji dosežek tega mandata - arbitražni sporazum s Hrvaško. V naslednjih 
korakih pa je zavila v smer, ki ni prav socialdemokratska. Na to smo opozarjali tudi  
nekateri poslanci. Bila sem med tistimi, ki smo si želeli uvedbo obvezne udeležbe 
delavcev  pri  dobičku.  Zakon,  ki  smo  ga  predlagali,  bi  spodbudil  delavce  k  še 
boljšemu delu,  saj  bi  imeli  od boljšega dela tudi  več  v denarnici,  managerjem in 
lastnikom pa bi onemogočil ves dobiček spravljati zgolj v lasten žep. Vlada tega ni 
podprla,  tudi  naš  predsednik  ne!  Ni  bilo  tudi  odločnosti,  da  bi  lastnikom podjetij 
preprečili  neplačevanje opravljenega dela in prispevkov delavcem. Pri  kaznovanju 
nezakonitega prilaščanja na račun delavcev in drugih hujših kaznivih dejanj je zatajilo 
tako tožilstvo kot sodstvo. Borut, tvoje zagovarjanje bivše državne tožilke ni ravno 
pripomoglo k pospešitvi  teh procesov.  Zakon o odvzetju nezakonito pridobljenega 
premoženja  smo v  koaliciji  terjali  par  let  in  smo ga na koncu morali  pripraviti  in 
sprejeti  poslanci sami. Še zlasti ne razumem slepega in vnaprejšnjega podpiranja 
tistih, ki so bili osumljeni nečednih ali celo kaznivih dejanj. Če človeku še ni dokazano 
nezakonito dejanje, je pa osumljen, mu ne morejo politični funkcionarji  izražati ne 
vnaprejšnje podpore ne obsodbe. Javnih komentarjev se je pač treba vzdržati.

Javna in znotraj nje državna uprava je drug velik problem. V našem AVP-ju smo se 
zavezali, da jo bomo reformirali. Tega vlada ni naredila, ampak smo namesto tega 
poslušali grožnje z linearnim zniževanjem plač in z odpuščanji, ki niso bile posledica 
predhodnih analiz. Če bi te analize opravili, bi videli, da je v javnem sektorju cela 
vrsta služb, agencij in inštitutov, ki bi se lahko preživljali na trgu. Videli bi, da je dober 
del javnih uslužbencev z nižjimi stopnjami izobrazbe na robu preživetja in linearnega 
znižanja plač ne bi prenesli. Ugotovili bi, da bi nagrajevanje po delu spodbudilo boljše 
delo državnih služb in odplavilo marsikaterega slabega delavca. Da imamo v javnem 
sektorju zaposlenih celo vrsto ljudi  z visokimi plačami,  ki  niso dovolj  zaposleni  in 
zasedajo delovna mesta tistim, ki si želijo delati…. A se tega ni storilo.

Nekateri  poslanci  smo  ves  čas  tudi opozarjali,  kako  nepravična  je  Bajukova 
dohodninska lestvica,  ki  jo  je  ta  vlada ohranila.  V  treh  letih  »socialdemokratska« 
vlada ni hotela najbolj obdavčiti najbogatejših, v ZDA in Franciji pa k temu pozivajo 
celo bogataši sami. Pri nas je najbolj obdavčen najustvarjalnejši srednji razred, ki je 
za svoje znanje in sposobnost s tem kaznovan. Tudi, ko smo nekateri poslanci sami 
spisali  spremembe  tega  zakona,  vladne  podpore  ni  bilo.  Sama  sem  nekajkrat 
pozivala  finančnega  ministra  naj  močneje  obdavči  bogataše  in  obenem  uvede 
davčne olajšave za humanitarne in druge donacije. Morda bi se tako lahko kakšen 
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tisočak  evrov  iz  zasebnih  računov  pretočil  tudi  med  socialno  ogrožene,  ali  pa  v 
kulturo in  šport  in  ne  bi  vse  breme viselo  zgolj  na državnem proračunu.  Takšne 
rešitve poznajo v večini evropskih držav in v ZDA ter z njimi zberejo obilico denarja. 
Smo pa v odnosu do bank ravnali podobno državam z liberalno – konzervativnimi 
političnimi vodstvi. Pustili smo jim, da delajo, kar hočejo. 

Nekajkrat  sem predlagala  posebno obdavčitev  cerkve oziroma vernikov,  ki  naj  bi 
sami  pomagali  financirati  dejavnost  svoje  cerkve  –  po  vzoru  na  Nemčijo  in  še 
nekatere  druge  države  -  a  se  tudi  to  ni  zgodilo.  Vlada  ni  podprla  niti  zakonske 
ureditve verske svobode, kot jo je predlagal njen urad za verske skupnosti, pa smo jo 
zato morali v zakonsko proceduro vložiti poslanci. Še več. Na sejo, kjer smo zakon 
obravnavali,  je prišla obrambna ministrica, ki  je skušala zakon zminirati  v delu, ki 
zadeva versko oskrbo v vojski.  No, podobna neusklajenost se je dogajala tudi pri 
razpravah o postopnem predčasnem odhodu Slovenske vojske iz Afganistana in to 
kljub temu, da ga tako stranka kot njen predsednik podpirata. Borut, zame je povsem 
nerazumljivo tudi tvoje odklonilno stališče do priznanja samostojnosti Palestine, ki ji 
predlagaš zgolj  nadaljevanje pogajanj  z Izraelom.  Problem Palestine je vsekakor 
izredno zahteven in do dokončnih rešitev bo moralo priti s soglasjem obeh strani. A 
Palestinci  in  Izraelci  se  pogajajo  že  več  kot  40  let,  palestinska  ozemlja  pa  so 
zasedena že 63 let in na Zahodnem Bregu se izraelske naselbine, kljub drugačnim 
dogovorom in zavezam, zaradi enostranskih dejanj Izraela,  le še širijo. Kam so torej 
pripeljala zgolj pogajanja? 

No, lahko bi še naštevala, pa bo dovolj. Vse skupaj je povzročilo v družbi večinsko 
nasprotovanje vladi in splošno negativistično vzdušje, ki  je na koncu pripeljalo do 
padca vlade tudi  v  parlamentu.  Takrat  sem mislila,  da  se  bomo v  stranki  zbrali, 
analizirali naše dobre in slabe poteze in si začrtali pot na volitve z novim vodstvom. 
Ne zaradi tega, da bi kogarkoli kaznovali. To bi, po mojem trdnem prepričanju, terjala 
politična kultura. Tako se dela v demokratičnem svetu. Mi pač ne. Da mi ne bi očitali, 
da  govorim  na  pamet,  samo  nekaj  primerov  iz  zadnjega  obdobja.  Po  padcu 
nizozemskega vladnega kabineta, so bile razpisane predčasne parlamentarne volitve 
9. junija 2010. Nekdanji premier Jan Peter Balkenende je pred volitvami odstopil tudi  
kot  predsednik stranke.  Belgija je  brez vlade že skoraj  leto  in  pol.  Premier  Yves 
Leterme je po padcu vlade dal ostavko tudi kot predsednik Krščansko demokratske 
in Flamske stranke. Že 2. aprila 2011  je španski premier Zapatero napovedal, da na 
naslednjih parlamentarnih volitvah ne bo vodil stranke in je hkrati odstopil s položaja 
predsednika Španske socialistične delavske stranke. Predsednik bivše  irske vlade 
Brian  Cowen  in  vladajoče  stranke  Fianna  Fail  je  po  izstopu  stranke  Zelenih  iz 
takratne  koalicije  odstopil  kot  predsednik  stranke  Fianna  Fail,  predčasne 
parlamentarne volitve  pa so bile  25.  februarja  2011 .  V Latviji so bile  predčasne 
parlamentarne  volitve  17.  septembra  2011. Dosedanji  predsednik  vlade  Valdis 
Dombrovskis  po  volilnem  porazu  še  opravlja  posle  predsednika  vlade,  a  je  kot 
predsednik stranke Enotnost odstopil. 

Borut, zavedam se, da si naredil za to vlado in to državo vse, kar je bilo v tvoji moči. 
Vedno sem te doživljala kot poštenega človeka. Globoka finančna in gospodarska 
kriza,  v  kateri  si  se  kot  predsednik  vlade znašel,  težka  koalicija,  a  tudi  tvoja 
nečimrnost in trma pa so te pripeljali do poraza. In včasih je pač treba reči – dovolj je 
in si priznati poraz. Ti in nekateri tvoji najožji sodelavci si ga niste. Jaz sem si ga. V 
stranki, zato pa tudi v širši politiki, nisem uspela uveljaviti marsičesa, v kar še vedno 
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trdno  verjamem.  Nekatera  moja  prepričanja  očitno  niso  tudi  prepričanja  tistih,  ki 
odločajo v SD. 

Ko sem ugotovila, da v stranki kaj kmalu ne bo sprememb, sem se odločila, da je 
najbolje, da odidem. Tako bo lažje meni in tako bo lažje vam, ki ostajate. 

Ker  sem  z  večino  tovarišic  in  tovarišev  sodelovala  dobro,  se  jim  najiskreneje 
zahvaljujem za tovarištvo, podporo in sodelovanje. Upam, da bomo ostali v dobrih 
odnosih  tudi  v  prihodnje.  Posebna  zahvala  tudi  tistim,  ki  smo  skupno  delali  na 
projektih, če pa sem koga kdaj nehote prizadela, se opravičujem. Upam le, da zaradi 
odhoda, v prihodnjih srečanjih na političnem parketu ali pa zasebno ne bom tudi jaz 
deležna neprimernih prispodob iz živalskega sveta, kot smo jim bili priča v medijih ta 
vikend. 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, v prihodnje vam iskreno želim vse dobro! 

Janja Klasinc

Ljubljana, 24. oktober 2011
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