Kako zdaj vidite Slovenijo?
Lady Miloška Nott na RTV centru Maribor - RTV Slovenija, 27.9.2013
Veste kaj, vi ste bili, to mi je žal, kaj bom rekla sedaj, ali moram reči, kako ste vi imeli
tole tranzicijo, ko ste se osvobodili, ste postali demokratična država. Vi ste bili eni
najboljših. Ta tranzicija je bila ena najboljših. Jaz sem toliko lobirala in moj mož, ko
se je to počelo, da vas priznajo čim prej, ker so tam bili nekateri, ki tega niso želeli,
da razpade Jugoslavija.
A sedaj, na žalost, ste vi eni najbolj pokvarjenih, kolikor čujem. A jaz bom to
razložila, ker ljudje rečejo, da so vsi Slovenci pokvarjeni. To ni res. Čujte, imate vse
stvari. Ljudje tukaj delajo. Slovenci so zmeraj dobro delali. Imate poštene ljudi. Ljudi,
kateri plačajo svoj davek, kateri delajo in pazijo na svojo družino in to vse.
Imate malo, samo malo ljudi, kateri so pokvarjeni.
A veste kaj je žalostno, da vsi ljudje Slovenci, ko greš v Anglijo, Nemčijo
– Ah Slovenija, ti si iz Slovenije, tako so pokvarjeni vsi tam.
To je žalostno, to ne bi smelo tako biti.
In veste kaj, jaz sam sem videla, sem malo raziskovala ta leta, kaj se dogaja tu.
Prvo, jaz se sprašujem, kako ste vi prišli do tega, da imate tako slabo ime.
Jaz mislim, da se je začelo z vašo privatizacijo.
Vaša privatizacija ni bila takšna kot bi morala biti, kakor je bilo drugod, kakor je
bilo v Slovaški, kakor je bilo na Poljskem – oni so bolje napravili kot vi tukaj.
Drugo je vaše sodstvo.
Pa to je neverjetno, jaz si niti ne morem misliti, da to takšno obstaja. Koliko ljudi
je prišlo k meni. Glejte štiri leta že traja, nekdo mi je rekel, da sta se za dva metra
zemlje skregala dva soseda, ker je on hotel imeti ta dva metra, da lahko da avto v
garažo. Kaj se je zgodilo? Štiri leta je šlo in nič se ni končalo. Na koncu sta se ta dva
soseda zmenila sama. Kaj pa tisti z denacionalizacijo? Jaz poznam nekoga, ki
dvajset let še čaka. Še ni rešeno. Jaz bi vam lahko rekla stotine takšnih primerov.
Veste druga stvar so davki. Vi imate sivo ekonomijo. Strašno, kakšna je ta siva
ekonomija. Ste jo sami doživeli? Jaz sem jo tudi doživela. To so izkušnje drugih in
moje. Če ne plačaš davek, če ljudje nočejo plačat davek in hočejo dobiti bolnico,
ceste, socialno skrb. Kje čejo dobiti, ker vlada nikdar nima denarja. Vlada bo samo
imela, kar vzame od vas in mene. In s tem mora ona naprej iti. Potem so ti isti, ki
rečejo, zakaj nimamo boljše bolnice.
Veste kaj, jaz mislim, da ne morete nikoli imeti dobre vlade, če nimate dobro,
pošteno sodstvo.
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Tako kruto in realistično ste nam sedaj nastavili ogledalo, ampak je čisto prav,
da ste nam tako povedali.
Jaz Slovenijo ljubim. Slovenija je lepa. Dva milijona vas je. Kako more biti, da ta
dva milijona ljudi, da se ne more to nekako sčistiti, biti normalni.
Lady Miloška Nott, lepa hvala za ta pogovor.

Odlomek je poslušal in zapisal Zlatko Šehovič
Vir: http://www.youtube.com/watch?v=gynVv0uw4Ik
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