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Na množičnem zborovanju opozicijskih Socialnih Demokratov v Slovenj Gradcu je strankin
prvak
Borut
Pahor
optimistično napovedal dobro uvrstitev na bližajočih se parlamentarnih volitvah. Stranka naj bi
bila pripravljena na prevzem oblasti, kjer bo vladala po drugačnih načelih, kot trenutna oblast.
Veljake stranke je pričakala množica članov ter simpatizerjev iz vse Koroške.

V Slovenj Gradcu se je v soboto zbralo staro in mlado iz vse Koroške, da je pozdravilo
bodočega mandatarja slovenske vlade, Boruta Pahorja. V senci prvaka Socialnih demokratov
so bili preostali strankini težkokategorniki, tri obskurne stranke, ki jih poznamo le največji
politični entuziasti in
Klinči, ki na žalost
očitno le ni glasbeno mrtev.
Obdobje pred volitvami zna prepoznati še tak politični analfabet. To so slavnostni trenutki
odkrivanja novih presežkov v spoliranih govorih, brisanja prahu iz starih obrazov, ki se po
nekem »čudnem« naključju znova znajdejo med »ljudstvom« in navidez brezplačnih gostij, ki se
jih tako ali drugače plača po volitvah. Pravzaprav mi je tokrat na zborovanju Socialnih
demokratov pivo moral plačati prijatelj Marči, čevapi po tri evropske dinarje pa me zavoljo suhe
denarnice v kateri trenutno domujejo le molji niso uspeli pritegniti.
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Tukaj smo se zbrali
Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami si je trenutno najbolje rangirana politična stranka
privoščila novo spletno skupnost. Poimenovali so jo Red Book, rdeča knjiga. Produkt
profesionalnega političnega marketinga, ki bi mu veliko boljše možnosti za uspeh pripisovali v
kakšni večji državi, je zgledno narejen portal v stilu FejstBuka (
FaceBook
) križanega z Mojplacom (
MySpace
).
Na žalost sta na njem ob objavi dogodka za zborovanje v Slovenj Gradcu umanjkali dve glavni
informaciji: prostor in čas dogajanja. Ne le svoji neumnosti se torej lahko zahvalim, da sem
zopet zamudil (če ne bi bilo kolega Luke pa bi najbrž videl samo čevape).
Po moji (nestrokovni) oceni je približno petsto ljudi za razliko od mene dobro vedelo čas
pričetka dogodka. Pahorja je najbrž kateri izmed njih slišal govoriti že nekaj ur prej na Polani ( č
lanek tukaj
), brez dvoma pa se je ob šotoru Socialnih demokratov ustavil še kakšen presenečeni
mimoidoči. SDjevci so namreč zborovali na nivoju: poleg velikega šotora, v katerem je bila
množica stolov in klopi z velikim odrom, so ob strani postavili še en oder, na katerem so igrali
muzikanti. Mlada sekcija stranke v Slovenj Gradcu je pripravila turnir v ročnem fuzbalu, še
mlajše je pričakalo pravo malo zabavišče s trampolini, vse skupaj pa je opazoval velik zaslon s
sporočili stranke. Zabava za vsakogar torej in videti je, da so se v stranki predčasne kampanje
lotili resno.
Volili bomo
Kvalitetno pripravljeno osrednjo prireditev je povezovala simpatična Bernarda Žarn, ki je bolj
poznana po svojem delu na RTV Slovenija, ob nastopih ostalih govorcev pa je kar nekaj časa
namenila tipkanju po mobitelu. Prvi je oder zavzel
Jurij Šumečnik
, predsednik slovenjegraških Socialnih demokratov. Po zanesljivih virih bo prav on v tem okraju
peljal stranko na volitve, česar Borut Pahor v pogovoru za Bajto (
glej tukaj
) ni hotel potrditi.
Resno vprašanje je ali je Šumečnik s svojim govorom nepristranske poslušalce navdušil. Kot
retorik ni ravno najbolje podkovan, tudi z vsebino govora pa ni pretirano navdušil. Poudarjal je
socialno pravičnost, ki jo imajo v tem času v železnem repertoarju vsi resni politiki, najbolj pa si
gre zapomniti stavek »Mi smo vi in brez vas nas ne bi bilo«. Zaradi zatikanja ni izpadel ravno
prepričljivo, kar se je odrazilo tudi na medli reakciji drugače precej aktivnega občinstva.
Šumečnika čaka na volitvah peklenska konkurenca, zato je modro poudarjal predvsem katero
stranko se izplača voliti in ne samega sebe.
V Slovenj Gradcu naj bi znova kandidiral Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je prav ta dan poleg
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Pahorja bil viden na Polani in ki ima zaradi ne čisto znanih razlogov v tem mestu nepredstavljivo
veliko bazo volivcev. Na listi (po imenih močne) Slovenske ljudske stranke pa naj bi kandidiral
aktualni župan,
Matjaž
Zanoškar
.
Rock Partyzani in koroški slavček Sašo Hribar
Prvemu govoru je sledil nastop glasbene skupine Rock Partyzani. Nočem biti nesramen do Al
eša Klinarja
in njegove kompanije, vendar Klinči tudi po desetletju in več ne zna delati kvalitetne glasbe.
Človek pa ob vsem dobi še neprijeten občutek, da gre za strankarski bend, podobno kot gre pri
'Slovenskem tedniku' za
ad hoc
strankarsko trobilo. Vseeno bi bilo zelo krivično primerjati Partyzane z bednim
izgovorom
za tiskani medij.
Sledili so nastopi kardinala doktorja Franca Rodeta, Vlada Kreslina, Zorana Predina,
Marijana Smodeta, Branka Đurića - Đura, Andreja Šifrerja
in presenetljivo tudi aktualnega premierja
Janeza Janše
. Tokrat jih je namesto Bernarde Žarn v prireditev uvedel kar
Sandi Čolnik
.
Kulturni del strankarskega zborovanja je zaključila jazz zasedba Fake Orchestra, ki je bila proti
Partyzanom zares prijetna.
Pragmatična predvolilna koalicija
Moram priznati, da sem ob nastopih naslednjih treh govorcev bil pošteno presenečen. Socialni
demokrati so namreč pred volitvami sklenili sporazum o sodelovanju s tremi mikro-strankami,
kar mi je ob malce površnem spremljanju slovenske strankokracije očitno uspelo uiti. Poleg Krš
čanskih socialistov
, ki so stopili v partnerstvo že praktično takoj, ko so po dolgih letih pravdanja po sodiščih končno
dobili pravico za uporabo imena, so se v njem znašli še
Slovenski demokrati
in
Stranka ekoloških gibanj
.
Podobno presenetljivo se mi je zdelo, da so vsi trije predsedniki majhnih strank dobili nekaj
minut za svoje govore. Najprej je za Demokrate o nujnosti sprememb spregovoril Mihael Jurak,
predsednik socialistov
Andrej Magajna
je tovarišicam in tovarišem spregovoril med drugim o klerikalizmu, na koncu pa je za SEG
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spregovorila še
Marinka Vovk
. Ne gre dvomiti, da gre pri obeh straneh za politični pragmatizem, vseeno pa je pozitivno, da so
v stranki vsaj na deklarativni ravni vzeli sporazum resno.
Uspeh ali vesoljni potop
Ob bučnem aplavzu je nato na govorniški piedestal stopil še prvak stranke, Borut Pahor. V
inspirativnem govoru je govoril o povezovanju, spremembah, alternativi in nujnosti, da ljudje
pridejo na volitve ter se borijo proti malodušju, ki je za vse najslabša popotnica. Ni veliko
manjkalo, da bi začel govoriti o slovenski inačici ameriških sanj ... Ali pa sem morda samo
odplaval v mislih k nekim drugim volitvam .
Pahor je za razliko od Američanov posebno pozornost namenil tudi solidarnosti in blaginji, ki naj
bo blaginja za vse, ne le za nekatere. Znova je poudaril strokovnost in sposobnost pred
politično pripadnostjo, kar bi znal biti lajtmotiv letošnje kampanje. Odločno je zatrdil, da bodo v
stranki zadovoljni le z zmago in da so pripravljeni prevzeti odgovornost za slovensko
prihodnost.
Pahor je izvrsten retorik, ki ima potrebno osebnost, karizmo in smisel za javno nastopanje. A v
zadnjem času se včasih zdi kot slon v trgovini s porcelanom, kar je dokazal tudi s tokratno
izjavo o vesoljnem potopu ... »Tovarišice in tovariši, prijatelji. Zdaj smo sredi maja, volitve pa
bodo konec septembra. Če ne bo vesoljnega potopa, potem je danes že mogoče, kot sem
rekel, napovedati uspeh na letošnjih parlamentarnih volitvah.«
Ko
se je nazadnje na glas govorilo o tej nemogoči možnosti vesoljnega potopa je slovenska
reprezentanca z igralcem več v nekaj minutah trikrat pobrala žogo iz svoje mreže.
Slaba karma. Disciplinirana Slovenija si je z le nekajminutno dezorientacijo in paniko začela
zabijati skoraj avtogole, Igorju Evgenu Bergantu pa mnogi za to izjavo zamerimo še danes.
Morski psi so na mreži.

Več fotografij lahko najdete v Albumu .
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