Vid Kadunc

Uspeli smo lahko
samo s pokonno
držo

L

ahko pogledamo nazaj, se spomnimo žalostne usode ljudi v nekdanjih bratskih republikah,
koliko časa je pri njih trajalo bratomorno klanje, mi pa smo se temu izognili. Pri nas se je osamosvojitev iztekla tako blago in milo, saj smo šli naprej v osamosvojitev korajžno in hitro.
Za to so zaslužni člani državnega vodstva koalicije Demos, vodstveni ljudje po občinskih odborih
strank koalicije – tako je bilo tudi v Kamniku –, ki so imeli pred seboj jasno sliko, kaj želijo doseči,
imeli so močno hrbtenico, da so šli s pokončno glavo proti moči partije in jugoslovanske vojske. Glavna
trdnjava komunizma v Občini Kamnik je bila prav v Tuhinjski dolini, kjer pa smo kljub temu že leta
1988 ustanovili podružnico Slovenske kmečke zveze. V času pred volitvami, ko smo imeli zbore volivcev po krajevnih skupnostih v Tuhinjski dolini, na katerih smo se trudili za podporo našim kandidatom,
so se nam komunisti smejali. Mi pa smo jim govorili, naj se kar smejijo, saj gremo na volitve zato, da
zmagamo, da se bomo lahko enakopravno pogovarjali. In to se nam je potem uresničilo na občinski
skupščini v Kamniku. Že takrat smo vedeli, da bi marsikdo glasoval za nas, ampak se je bal, kaj bo, saj
se je bal moči partije in vojske. Ljudje so bili zato v dvomih in nas niso podprli.
Uspeli smo lahko zato, ker smo bili pokončni in smo imeli jasne cilje. Kmalu po tem, ko smo začeli
z delom v občinski skupščini, se je zgodilo nekaj nezaslišanega, ob čemer imam še danes grenak priokus.
Predsednik občinske skupščine ni izkoristil možnosti za sklic seje, na kateri bi poiskal podporo delegatov, ko je šlo za vprašanje razorožitve Teritorialne obrambe v naši občini, pač pa je na svojo roko in
odgovornost določenih predstavnikov TO izročil naše orožje. Če bi bil zahteval, da o tem sklepa občinska skupščina, potem orožja ne bi smeli izročiti in ostalo bi v Kamniku. Z našim orožjem je bilo v
nadaljevanju tako, da se ga je nekaj, za kar so zaslužni nekateri pogumni posamezniki, preselilo v varne
roke domoljubov po celotni občini, torej nas jugoslovanska vojska ni uspela v celoti razorožiti.
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