Janko Veber izstopil še iz
stranke SD
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Po izstopu iz poslanske skupine pred novim letom je nekdanji
predsednik državnega zbora, obrambni minister, od zadnjega
kongresa pa tudi podpredsednik SD Janko Veber danes izstopil
še iz stranke SD.
O izstopu, ki ga je javnosti predstavil na tiskovni
konferenci, je predsednika stranke stranke Dejana Židana
obvestil s pismom, ki ga objavljam v celoti. V njem med drugim
piše: “V stranko SD sem vstopil z namenom, da pomagam ljudem,
občinam, gospodarstvu, da bodo živeli in delali v socialni in
pravni državi. Ocenjujem, da v stranki Socialni demokrati tega
ni mogoče doseči.”
Prav tako pa v celoti objavljam tudi odziv glavnega tajnika SD
Dejana Levaniča, da izstop obžalujejo, se Vebru za sodelovanje
zadnja leta zahvaljujejo in da se kot stranka tudi krepijo z

novimi člani.

Izstop, da bi ostal zvest zavezam
Pismo Janka Vebra Dejanu Židanu je takšno:
“Spoštovani predsednik, mag. Dejan Židan
Obveščam te, da z današnji dnem izstopam iz stranke Socialni
demokrati in posledično tudi kot podpredsednik stranke.
Razlogi za izstop so vsebinske narave, saj se ne morem več
poenotiti z usmeritvami stranke, ki s tem, da se ne postavi
proti nadaljnji razprodaji naše skupne zasebne lastnine, ki
so jo ustvarjale in se zanjo borile generacije naših ljudi.
Posledice so strahotne, izgubljajo se proizvodna podjetja in
proizvodni viri. Posledično gre seveda za izgubo kvalitetnih
delovnih mest, stiske mnogih ljudi so vse večje. Na drugi
strani nastajajo elite, ki ne ustvarjajo, neizmerno pa
bogatijo na naš račun. Vse to se omogoča z odločitvami v
Državnem zboru. Sprejet je bil sklep o prodaji 15 podjetij,
obdavčevanje in rigorozno kaznovanje malih ljudi z uvedbo
davčnih blagajn in mnogo drugih zakonskih aktov. Na drugi
strani pa ni nikakršnega posluha za obdavčitev nakazil v
davčne oaze. Edini od poslancev stranke sem takrat glasoval
proti. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin bo z
vrednotenjem domov in kmetij na podlagi tržne vrednosti
pomembno posegel v socialni položaj ljudi in na drugi strani
razbremenil kapital. Najbogatejši bodo na tej podlagi
plačevali nižje povprečne davke, za revnejše pa bo povprečni
davek huda obremenitev. Manj premožni bodo torej plačevali
davke za bogatejše. Vse to bo pripeljalo do razlastitve,
izgube domov in kmetij in kopičenje lastnine pri elitah, ki
te lastnine niso ustvarjale z lastnim delom. Tako bodo poleg
skupne zasebne lastnine prišli še do zasebne lastnine ljudi.
Organiziranost in delovanje družbe Slovenski državni gozdovi
kaže na veliko tveganje korupcije pri nadzoru posekanega lesa
in preprodaji lesa. In še veliko je področij, ki bi jih lahko
tako izpostavil. V stranko SD sem vstopil z namenom, da

pomagam ljudem, občinam, gospodarstvu, da bodo živeli in
delali v socialni in pravni državi. Ocenjujem, da v stranki
Socialni demokrati tega ni mogoče doseči. Poskusil sem
spremeniti delovanje s kandidaturo za podpredsednika stranke
in za predsednika države.Tudi to ni bilo dovolj, da bi
spremenil delovanje stranke, zato izstopam, ker želim ostati
zvest zavezam, ki sem jih na volitvah dal volivkam in
volivcem.
S spoštovanjem
Janko Veber
Mahovnik, 8. januar 2018”

Levanič: Obžalujemo in se zahvaljujemo
Iz stranke SD se je glavni tajnik Dejan Levanič na izstop
odzval tako:
“V stranki smo danes prejeli izstopno izjavo podpredsednika
Janka Vebra. Njegovo odločitev, da je najprej izstopil iz
Poslanske skupine SD, zdaj pa tudi iz stranke, obžalujemo, jo
sprejemamo in z njim o razlogih, ki jih je navedel za izstop,
ne želimo polemizirati, čeprav menimo, da je v stranki vedno
bilo in vedno bo dovolj prostora za vse ideje in
argumentirano razpravo, ki tvorno prispeva k boljši politiki
socialne demokracije. Ob tej priložnosti se Janku Vebru
zahvaljujemo za njegovo dosedanje dolgoletno delovanje v
stranki in v Poslanski skupini SD ter mu želimo vse dobro v
prihodnje.
[sociallocker id=”10707″] [/sociallocker]Ne glede na vse pa
želimo jasno poudariti, da se Socialni demokrati zelo
intenzivno pripravljamo na prihajajoče državnozborske in
lokalne volitve. Tako s pripravo kvalitetnega programa, kot
tudi z odlično ekipo ljudi, ki bodo skupaj s predsednikom SD
mag. Dejanom Židanom nastopili na volitvah, na katerih želimo
zmagati. Ob tem smo se kot stranka v zadnjem obdobju precej

okrepili z novimi člani in osvežili mrežo stranke na terenu.
Kar pa zadeva odstop s podpredsedniške funkcije, bodo organi
v stranki postopali po določilih statuta stranke SD.”

