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Spoštovane članice in člani SMC,
nedavno sem izvršni odbor in svet stranke obvestil, da na jesenskem volilnem kongresu ne bom več
kandidiral za predsednika SMC. Menim, da je prav, da o tem neposredno spregovorim tudi vam.
Navedeno odločitev sem sprejel upoštevaje vse okoliščine, ki so zaznamovale delo in javnomnenjsko
podobo SMC v zadnjem obdobju. Naj izpostavim, da je ključni razlog za to mojo odločitev predvsem
spoznanje, da moram stranki na ta način omogočiti prehod v novo fazo razvoja, z novim vodstvom.
Seveda bom pri tem po svojih močeh pomagal, kot zunanji minister pa bom v vladi še naprej deloval v
dobro Slovenije.
Pet let je v življenju človeka pravzaprav kratka doba, a naša stranka je v tem obdobju doživela za eno
celo življenje dogodkov. Ko smo 2. junija 2014 ustanovili SMC, verjetno niti najbolj optimistični niso
verjeli, da lahko le dober mesec po tem pridobimo zaupanje več kot 300.000 volilcev in volilk, s čimer
smo tedaj osvojili več kot tretjino sedežev v Državnem zboru in prevzeli vodenje vlade. Na tej poti so se
nam ljudje pridruževali in odhajali, zaupanje se je gradilo in rušilo – a temeljna ideja je ostala: nočemo
delati po starem.
Drage članice in člani,
naj bodo ti dnevi, ko se po vsej državi s ponosom spominjamo dogodkov, ki so vzpostavili slovensko
državnost, tudi dnevi, ko si sami ponosno povejmo, da nas v SMC nima biti česa sram. V času naše vlade
je bilo narejenega ogromno. Državo smo potegnili iz krize! Stabilizirali smo politične razmere, okrepili
ugled Slovenije v EU in svetu ter postavili mnoge dobre smernice za naprej – od krožnega gospodarstva
do nedotakljivosti človekovih pravic in svoboščin. Odpravili smo velik proračunski primanjkljaj in zapustili
novi vladi presežek, zmanjšali smo javni dolg, bistveno zmanjšali brezposelnost (predvsem mladih),
zvišali pokojnine, povečali minimalno plačo in poskrbeli, da so skoraj vsi državljani dobili več. Vse to in še
marsikaj so bili pomembni koraki v smeri zagotavljanja večjega blagostanja in bolj urejene države. V
Slovenijo smo pripeljali številne nove, tudi velike tuje investicije. V letih 2015 in 2016 smo brez
resnejšega incidenta varno in humano obvladali skoraj polmilijonski migrantski tok ter bili med glavnimi
protagonisti zaprtja t.i. balkanske migrantske poti.

Dokazali smo tudi, da znamo sodelovati z opozicijo, kar smo opredmetili s sprejetjem zakona o fiskalnem
pravilu, z ureditvijo dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev ter nenazadnje z ustavno določitvijo
varstva pravice vsakogar do pitne vode.
Vse to ni bilo dovolj, saj se v štirih letih pač ne da odpraviti vseh pomanjkljivosti in slabih praks, ki so se v
naši družbi kopičile desetletja. Zato je ključna naloga sedanje vlade, da nadaljuje v smeri izboljševanja
razmer v naši družbi. SMC je in mora biti pri tem prizadevanju konstruktivna partnerka vladne koalicije.
Sam sem tej celotni poti namenil zadnjih pet let svojega življenja. Vlado sem formiral, jo vodil ter v
zadnjih mesecih mandata z mesta predsednika vlade iz načelnih razlogov odstopil. Odstopil sem
predvsem zaradi nestrinjanja z odločitvijo vrhovnega sodišča. Ker se zavedam, da se moramo v
demokraciji sodbam sodišč podrediti in jih izvršiti, ne glede na to, ali se z njimi strinjamo ali ne, nisem
nikogar pozval k protestom pred sodno palačo. Iz protesta sem odstopil sam.
Kljub takšnim posamičnim primerom, ki jih žal doživljajo vse demokratične družbe, še vedno čvrsto
verjamem v vladavino prava. Tako kot verjamem v svobodo medijev, čeprav so prav mnoge neresnične
novice o mojem in našem delu ter nedavni zrežirani medijski linč močno načeli javnomnenjsko podporo
SMC. S to izkušnjo živim ter bolje razumem človeško naravo in vzvode (real)političnega delovanja.
Toda, ponavljam: še vedno nočem delati po starem! Zavračam revanšizem, politični primitivizem,
zrežirane diskreditacije ter ideološko-kulturni boj, ki nas Slovence škodljivo deli na dva pola. Zavračam
tudi vse druge politične igre po starih modelih, ki nas vodijo v neproduktivne konflikte in zavirajo razvoj.
Zavzemam se za moderno slovensko politiko, ki jo morajo predstavljati in usmerjati iskreni in modri
voditelji, ki jim je resnično mar za vse nas, za Slovenijo in za naše bodoče rodove.
Teh pet let nas je v SMC izčrpalo, razredčilo naše vrste in premočno ošibilo našo javno podobo. Zato
moramo s prenovljeno energijo vstopiti v letošnjo politično jesen in v drugo leto našega članstva v vladni
koaliciji. Volilni kongres načrtujemo za 5. oktober. S predlogom dnevnega reda in gradivi bo sklican
najkasneje deset dni prej. Volili bomo predsednika oziroma predsednico stranke. Pravico kandidirati
imate vsi člani in članice, ki imate glasovalno pravico. Podrobnejše informacije o postopku evidentiranja
kandidatov vam bo v tem tednu posredoval sekretariat stranke.
Želim si, da SMC še naprej sledi naši temeljni socialno-liberalni in pro-evropski usmeritvi. V sedanji vladi
moramo biti ključni spodbujevalec uspešnega gospodarstva, z jasnim ciljem, da lahko čim več finančnih
sredstev namenimo za zeleni, trajnostni razvoj in za človeka dostojno življenje: za delovna mesta, za
kakovostno javno zdravstvo in šolstvo, za znanost, za pravičnejše in višje plače in pokojnine ter še
posebej za pomoč vsem, ki si sami ne morejo pomagati. Tudi v sedanji vladi se moramo zavzemati za

enotno, varno, demokratično in razvojno uspešno EU, v kateri lahko tudi Slovenija svojim ljudem
zagotavlja varnost, svobodomiselnost in blagostanje.
Pred evropskimi volitvami nisem uspel s pozivom slovenskim liberalnim strankam, da se povežemo in
skupaj postanemo močnejši. Morda bo v prihodnjem obdobju več razumevanja za takšno stališče, kajti
liberalni blok lahko na slovenskem političnem prizorišču igra vodilno vlogo le, če delujemo čim tesneje
povezani za skupne cilje. V mislih imam partnersko povezovanje in koalicijo. Takšna koalicija bo prej ali
slej nujna ne le za prevlado naših notranjih politik in ciljev, pač pa tudi za okrepitev tistih socialnoliberalnih sil v Sloveniji in EU, ki si prizadevamo, da v Evropi še naprej prevladujejo strpnost, demokracija,
človekove pravice in vladavina prava. Še posebej brez slednje bi bile mnoge manjše evropske države,
vključno s Slovenijo, lahko kmalu izpostavljene retrogradni in revizionistično usmerjeni prevladi politične
moči nad mednarodnim pravom, česar ne smemo dopustiti. Smo del večje zgodbe, zato si bom v
prihodnje prizadeval za poglobljeno sodelovanje in povezovanje modernih, progresivnih sil v Sloveniji,
kot zunanji minister pa za čvrsto in prepoznavno mesto Slovenije v evropski zgodbi.
Dragi prijatelji, kolegi, članice in člani SMC,
v pričakovanju oktobrskega kongresa se vam zahvaljujem za vse, kar ste dobrega naredili za SMC in za
Slovenijo!
Hkrati upam, da bo SMC z vašo pomočjo še naprej ostala pomemben dejavnik na slovenskem političnem
prizorišču ter da bosta v stranki v prihodnje prevladali iskrenost ter pripadnost drug drugemu in našim
skupnim ciljem.
Dr. Miro Cerar,
predsednik
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