
Spoštovani poslanci, 

vaše delo, vaše odločitve, vaša dejanja, vaša razmišljanja spremljamo vsi državljani Slovenije, 

tudi mladi. Priznam, da nisem ravno izvedenka za politična dejanja in politične vsebine, 

vendar je vaše delovanje tako močno preplavljeno v medijih, da me na nek način usmerja k 

temu, da razmišljam o blaginji v naši državi. Zavedam se, da ima vsaka država svoje vrednote, 

svoj začetek, svojo vojno. Zavedam pa se tudi, da je odgovornost vsakega posameznika, da 

tvorno prispeva k dobrobiti državljanov in državljank in drugih prebivalcev. Le kolikšna je šele 

odgovornost vas poslancev, ki vas ljudje z volilno pravico delegirajo za pomembne naloge? 

Mladi smo običajno prepoznani kot populacija, ki kritično razmišlja o družbenem dogajanju. 

Prepoznani smo kot populacija, ki stvarno, a hkrati drzno in smelo komentira dnevne 

dogodke. Ideje mladih se starejšim velikokrat zdijo naivne, iluzorne, nerealne. Vendar mladi 

menimo, da je napredek družbe ravno v prestopanju meja, v preizkušanju tistega, česar do 

zdaj še nihče ni preizkusil. V tem je temelj inovativnosti in blagostanja.  

Poslanci morate biti ljudje s pokončno držo, ljudje s pravo mero empatije in razumnosti. 

Ljudje, ki moč uporabljajo za dobrobit vsakega človeka, še posebej tistega malega, ki nima 

družbene moči, ki nima dovolj denarja, ki morda niti nima družine ali celo doma ne. Življenje 

je paleta različnih barv ljudi. Kakšno pa je vaša barva, dragi poslanci? Je črna? Je siva? Ali je 

pisana in se spreminja glede na potrebe ljudi? Ali je vaša barva čista? Ali se je morda umazala 

z napuhom za lastno dobrobit? Koliko poznate življenja ljudi, ki so vam zaupali vaše naloge in 

poslanstvo? Ali dejansko slišite zgodbe o nasilju v družinah? Ali poznate razdejanja v 

družinah v katerih so žrtve prometnih nesreč? Ali se vas dotaknejo zgodbe družin, kjer je 

bolezen ali zasvojenost? Ali poznate tihe, vsakodnevne borbe preživetja enostarševskih 

družin? Ali se vas dotaknejo zgodbe osamljenih otrok, katerih starši trdo garajo in s svojo 

otopelostjo ne znajo pristopiti k malim in osamljenim dušam? 

Poslanci ste tisti, ki s sprejemanjem zakonov krojite življenja posameznikov, družin, lokalne 

skupnosti in celotne družbe. Vi ste tisti, ki določate, kaj je pravna država in kaj to ni. Poslanci 

ste tisti, ki dajete sporočilo državljankam in državljanom Slovenije in vsem drugim 

prebivalcem, kaj je prav in kaj ne, kaj se sme in kaj ne. Vi dajete varnost, da bodo naše 

pravice uresničene in voljo, da bo vsak izmed nas s ponosom izpolnjeval dolžnosti do sebe, 

do sočloveka in do celotne družbe. 

Ko prebiram članke o dogajanju v naši družbi, najdem veliko nestrpnosti, nadutosti, 

arogance, dojemanje večvrednosti nekaterih ljudi do drugih. Ob tem se mi kar vsiljuje 

vprašanje, ali smo se zdrava in pravična družba. Poslanci morate glede na izkazano zaupanje 

ljudi do vas izbrati držo pravičnega in močnega človeka. Le tako lahko poslanec brani in 

utrjuje integriteto slehernega človeka v naši družbi. 

Ljudje lahko v medijih veliko beremo o ideoloških bojih med poslanci. Trdno verjamem, da 

ima lahko prav vsak- ne glede na ideološko opredeljenost- svoj pozitiven doprinos k družbi. 



Verjamem v povezovanje in sodelovanje. Ne verjamem, da je napadanje in žaljenje drugega 

lahko dobro za ljudi in napredek družbe. 

Cenjeni poslanci in poslanke, z vsem spoštovanjem vam nagovarjam k temu, da razvijate 

držo najbolj pravičnih ljudi na Zemlji. Želim vam držo dalajlame, želim vam držo Mahatme 

Gandhija. Oba nam sporočata, da so spremembe na bolje možne brez orožja smrti, brez 

orožja strupenih besed. Le z globoko in karizmatično prepričanostjo v dobro v sebi in drugih 

ljudeh lahko ozdravimo našo družbo napuha, korupcije, laži, sprenevedanja in brezbrižnosti. 

Postanimo vsi skupaj čuteča, blaga družba z veliko odprtimi možnostmi za dobrobit v 

življenja. 

Zala Bratkovič 
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