Ljubljana 26. 8. 2019

Pismo predsednika Domovinske lige članom
Spoštovani,
Dovolite, da se v vlogi predsednika Domovinske lige na vas kot člane neposredno obrnem in pojasnim
zagatni položaj, v katerem se je po porazu na Evropskih volitvah znašla naša stranka. V zadnjih tednih v
javnih občilih in na socialnih omrežjih lahko zasledite hude obtožbe, podtikanja in laži podpredsednice
DOM Lucije Šikovec Ušaj na moj račun in na rovaš delovanja stranke. Kot predsednik sem se do sedaj
izogibal javnemu obračunavanju z gospo podpredsednico, saj menim, da je nesoglasja prvenstveno
potrebno urejati znotraj organov stranke, zlasti v izvršilnem in nadzornem odboru. Žal moja prizadevanja
za dialog in pomiritev niso obrodila sadov. Javno obračunavanje je začelo resno škoditi stranki, kot tudi
meni osebno. Ker sem še vedno prepričan, da moj javni obračun z gospo Lucijo Šikovec Ušaj stranki DOM
ne bi koristil, se ga bom do nadaljnjega še vedno vzdržal. Potrpljenje je božja mast in menim, da sem z njo
obilno namazan. Njeno delovanje med članstvo vnaša nemir in razdor. Kot predsednik DOM se čutim
dolžnega, da vam, članom, predstavim svoje videnje našega dosedanjega delovanja.
1. Zakaj in kako je nastala stranka Domovinska liga?
Domovinska liga je nastala zaradi nezadovoljstva s slovensko in evropsko politiko. Sam sem dalj časa
opazoval pasivnost strank slovenske desnice. Tri desetletja po slovenski pomladi so se časi spremenili,
spremenila se je Slovenija, spremenila se je Evropa in spremenil se je svet. Tem spremembam se
slovenska desnica ni prilagodila, v svojem videnju sveta je ostala v letu 1989. V svetu prihaja do velikih
sprememb, do idejne in tehnološke prenove. Populizem in suverenizem sta na pohodu, tradicionalne
ljudske in krščansko-demokratske stranke so v zatonu. Konflikt sedanjosti ni več med delom in
kapitalom, ampak med nacionalno državo in globalizmom. Ekonomija postaja manj pomembna, osrednje
mesto prevzemajo vrednotni, kulturni, verski in civilizacijski konflikti. Odgovori slovenske desnice na te
izzive so neustrezni. Točka preloma je bilo sprejetje Marakeške deklaracije, ki dejansko odpira vrata afroarabski invaziji na Evropo in predstavlja pravno podlago za uresničitev velike nadomestitve. Po dveh
spodletelih protestih proti sprejetju Marakeške deklaracije v decembru 2018, sem s somišljeniki sklenil,
da Slovenija potrebuje alternativno domoljubno politično platformo. Rodila se je zamisel o nastanku
Domovinske lige. Od vsega začetka DOM ni bil mišljen kot ad hoc projekt, kot lupina za nastopa na volitvah
za Evropski parlament, ampak kot poizkus prenove slovenske desnice. Stekle se pospešene priprave za
ustanovitev stranke. Marsikdo med vami je bil z moje strani osebno naprošen za pomoč pri ustanovitvi
stranke. Zakon zahteva 200 overjenih podpisov. Ni bilo lahko, marsikoga med vami sem osebno nagovoril
in predstavil 10 programskih točk, ki naj bi oblikovale DOM kot suverenistično platformo alternativne
desnice. V mesecu januarju in februarju 2019 mi je s pomočjo sotrudnikov uspelo prepričati zadostno
število vas, da smo lahko ustanovili Domovinsko ligo – DOM. Še danes imam na te začetke lepe spomine,
brez vas stranka ne bi nastala.
2. Čemu ustanovitev DOM pred Evropskimi volitvami?
Pogosto poslušam očitke o napačni časovnici ustanovitve stranke in trditve, da je DOM nastal zaradi mojih
finančnih interesov po pridobitvi bruseljske sinekure. Razlog za izbiro vstopa na političnih trg v času
evropskih volitev je preprost. Za novo stranko so evropske volitve najpreprostejše in tudi najcenejše.
Volilni sistem za evropske volitve temelji samo na eni volilni enoti, kar pomeni, da organizacija stranke
ni potrebna ne na ravni 8 volilnih enot, še manj na ravni 88 volilnih okrajev. Uspeh na Evropskih volitvah
2019 in posledično pridobljena finančna sredstva bi bili idealna iztočnica za vzpostavitev strankine
infrastrukture in nadaljnji razvoj stranke. Žal so se volivci 26. 5. 2019 odločili drugače. Zagotavljam vam,
da moj osebni motiv ni bila poslanska plača, ker mi moji sedanji dohodki v celoti zadoščajo. Moja
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neizvolitev za evropskega poslanca je bila zame osebno celo blagoslov v preobleki, ker bi se mi v Bruslju
kvaliteta življenja v celoti gledano poslabšala. Skratka, DOM ni bil lupina namenjena nastopu na
Evropskih volitvah s ciljem zagotoviti mojo zaposlitev v Evropskem parlamentu.
3. Evropske volitve, neuspeh DOM.
Na svojih prvih volitvah v Evropski parlament je lista DOM dobila 8.184 glasov ali 1,70 %. Pred začetkom
kampanje sem se zavedal, da je nominalni prag 12,5 % oz. efektivni 8 % za novo stranko visoka ovira. A
še vedno sem prepričan, če bi Slovenija imela uravnotežen medijski prostor, ta ovira ne bi bila
nepremostljiva. Tisti, ki ste spremljali kampanjo, veste, da smo bili deležni tako rekoč popolne medijske
blokade. Ob odsotnosti razvite terenske mreže je rezultat takšen, kot je. Po mojem slab in ne bom prikrival
svojega razočaranja. Danes poslušam, kaj vse smo naredili narobe, da spletna stran ni imela izvedene ti.
SEO optimizacije, da nismo dovolj sestankovali, da nismo imeli strategije. Po bitki je lahko pametovati.
Sam sem prepričan, da se s sredstvi, ki smo jih imeli na razpolago in v političnem okolju, v katerem
delujemo, ni dalo narediti bistveno več. Ker za neuspeh kot predsednik in nosilec liste DOM na evropskih
volitvah nosim objektivno odgovornost, se mi je zdelo pošteno, da skrajšam mandat podeljen na kongresu
6. 4. 2019 na Gospodarskem razstavišču predsedniku in ostalim organom stranke, zato sem na seji
izvršilnega odbora 24. 8. 2019 predlagal sklic izrednega kongresa, ki bo 12. 10. 2019. Takrat se bomo
člani DOM pogovorili, kakšna bo naša prihodnost in s kom jo bomo oblikovali.
4. Vloga SDS in Janeza Janše pri ustanovitvi in delovanju Domovinske lige.
Glavni očitek podpredsednice Lucije Šikovec Ušaj in njenih podpornikov, ki ga lahko zasledite v medijih
je, da je DOM satelit SDS, jaz pa naj bi deloval po navodilih Janeza Janše. Zagotavljam vam, da sem
avtonomna oseba in predsednikujem samostojno. Ne prejemam nikakršnih navodil. Od nikogar. Sam, v
nasprotju z Lucijo Šikovec Ušaj, ki je še do letošnjega februarja bila članica SDS, nikoli nisem bil član
stranke SDS. DOM je in bo edini poizkus mojega političnega delovanja. Nikoli pa nisem tajil, da sem po
veliki napaki, ki sem jo zagrešil 1992 s podporo SNS Zmaga Jelinčiča, v letih 1994-2018 vedno bil volivec
SDS. Po medlem odzivu te stranke na Marakeško deklaracijo in njihovi podpori vrsti odločitev skupine
EPP v Evropskem parlamentu, ki so bile zame nesprejemljive, takšne politike nisem več mogel podpirati.
Izbira je bila pot v abstinenco ali ustanovitev DOM. Z Janezom Janšo sem se zadnjič sestal leta 2014 v vlogi
predsednika sveta inštituta dr. Jožeta Pučnika. Zadnjih pet let z njim nisem bil v stikih. Ravno tako ni
povezav med mano in stranko SDS. Nihče mi ni ukazal ustanoviti DOM in nihče mi ne daje napotkov. Sem
pa vseskozi trdil, da program DOM ne more temeljiti na platformi anti-JJ. Ta je značilnost vseh ostalih
strank slovenske »desnice« in levice. Vedno pa sem poudarjal bistveno razliko med DOM in SDS, t. j. da
smo Domovci dosledni suverenisti, da nikoli ne bomo člani skupine EPP, ne verjamemo niti v
multikulturalizem niti v globalizem.
Očitki Lucije Šikovec Ušaj in njenih somišljenikov so poleg vame usmerjeni v generalnega sekretarja Žiga
Jereba in urednika spletne strani Klemna Laha. Naš generalni sekretar že dve leti ni član SDS, Klemen Lah
pa je ob svoji zaposlitvi na stranki SDS pomagal s svojim znanjem informatike in oblikovanja. Laha
poznam iz časov svojega službovanja v Kabinetu predsednika vlade. Res se okoliščine lahko zdijo komu
nenavadne, a sam do sedaj nisem dobil nikakršnih dokazov, da oba delujeta v nasprotju z našimi interesi.
Sodelavca nikomur v vodstvu DOM nista ničesar prikrivala, s svojim požrtvovalnim delom pa sta bila
ključna pri doseganju sicer skromnega rezultata na evropskih volitvah. Če bi bilo merilo neprimernosti
članstvo v SDS, bi bistveno prej kot Jereba in Laha, iz stranke morali odstraniti podpredsednico Lucijo
Šikovec Ušaj. Ta je, naj vas spomnim, še na zadnjih državnozborskih volitvah kandidirala na njeni listi.
Tisti, ki vas moje zatrjevanje o samoniklosti DOM in avtonomnosti delovanja ne prepriča, uporabite
razum. Zakaj bi v razmerah 12,5 % nominalnega praga in s tem povezanega problema mrtvih glasov Janez
Janša ustanavljal stranko kot je DOM? Hkrati pa oblikoval skupno listo z udbovskimi strukturami SLS. Do
sedaj še nisem slišal racionalnega argumenta. Ustanovitev naše stranke je bila z njegove strani takoj
napadena kot sicer legitimna, a škodljiva. Hkrati so meni začeli podtikati istospolno usmerjenost, ki je vrh
dosegla z izjavo nosilca liste SDS Milana Zvera, da sem pasivni pederast, katamit, t. j. dunajski deček. Dan
pred našim kongresom, 5. 4. 2019, so v Demokraciji prekinili sodelovanje z menoj kot piscem tedenskih
kolumn. Zadnji moj nastop na Nova24TV sega v december 2018. Do danes se nisem več pojavil niti na
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Nova24TV niti v Demokraciji. Če sem res Janšev agent, kot trdi Lucija Šikovec Ušaj, DOM pa satelit SDS, je
to zelo nenavadna politika.
5. Problem Lucije Šikovec Ušaj.
Po mojih izkušnjah je uspešnost vsakega projekta odvisna od ljudi. Seveda so v politiki pomembni mediji,
politična tehnologija, karizma vodilnih in seveda denar. A na koncu dneva so ključni dejavnik uspeha
ljudje. Na začetku sem si prizadeval povezati čim več podobno razmišljajočih domoljubov. Kot eno
najvidnejših nasprotnic Marakeškega sporazuma in ostrojezično kritičarko naše stvarnosti, sem takoj
pomislil na Lucijo Šikovec Ušaj. Zdela se mi je primerna sodelavka za tako zahteven projekt, kot je
ustanovitev nove stranke. Sam v politiki zelo težko karkoli dosežeš. Že v začetku sem bil deležen, danes
ugotavljam, dobronamernih opozoril, da si okoli vratu obešam mlinski kamen. Gospa je res pomagala pri
zbiranju podpisov in je tako kot jaz stranki donirala 11.000 evrov. Hvala ji za to. A cena, ki sem jo jaz
osebno in DOM morala plačati, je bila visoka. Zelo visoka. Danes sem prepričan, da absolutno previsoka.
V času kampanje je želela trikrat odstopiti od kandidature, med drugim zaradi takšnih malenkosti kot je
všečkanje njej neljubih čivkov. Izjemno veliko energije sem porabil za ukvarjanje z njo in vseskozi tehtal,
kaj je huje, njen odhod z liste in pljuvanje po stranki ali nadaljevanje mojega poniževanja. Vedno sem se
odločil za slednje. Trpel sem. Prenašal njeno samovoljo, čivkaške izpade in nepripravljenost podrediti se
skupni komunikacijski strategiji. Naivno sem si obetal, da bo po 26. 5. 2019 bolje. Zmota, šlo je iz slabega
na slabše.
V mesecu juliju 2019 je vrag vzel šalo. Lucija Šikovec Ušaj me je obtožila naslednjega:
1. Da sem prejel dve pisemski ovojnici s 1.000 evri gotovinske donacije DOM, ki naj bi jih pospravil
v svoj žep. Za to naj bi obstajale priče.
2. Da stranki sploh nisem nakazal 11.000 evrov donacije. To naj bi si izmislil, ponaredil izpiske A
Banke, generalni sekretar Žiga Jereb pa naj bi ponaredil izpiske Gorenjske banke. Vse to naj bi
storila z namenom preslepitve in oškodovanja Lucije Šikovec Ušaj.
3. Z generalnim sekretarjem Jerebom naj bi v sostorilstvu ponarejala drugo finančno
dokumentacijo.
Zaradi vsega tega nama je zagrozila z ovadbo policiji in tožilstvu. Zaradi resnosti obtožb je bil takoj sklican
nadzorni odbor DOM, ki je imel 28. 7. 2019 sejo, kjer je preučil finančno dokumentacijo, ki jo je posredoval
generalni sekretar Žiga Jereb. Kljub vabilu se Lucija Šikovec Ušaj seje ni udeležila. Nadzorni odbor ni
mogel potrditi njenih trditev. Nasprotno.
Priznati moram, da me do danes nihče ni tako osebno ponižal in razvrednotil. Petnajst let mojega javnega
delovanja naj bi bilo namenjenih temu, da sem oblikoval socialni kapital, ki je omogočil ustanovitev
stranke DOM. Ta pa naj bi bila namenjena preslepitvi Lucije Šikovec Ušaj in manjših podpornikov za
njihove donacije. Tako norega konstrukta pa še ne.
Ker ji to ni bilo dovolj, je svojo gonjo nadaljevala s pomočjo medijske skupine Martina Odlazka, zlasti
tednika Reporter. S pomočjo novinarja Igorja Kršinarja je skušala izvesti uboj moje osebnosti in stranke
DOM. Kakšni so njeni motivi, lahko samo ugibam. Gotovo pa njeno delovanje ne koristi delovanju stranke.
Razumeli boste, da s takšnim človekom kot je Lucija Šikovec Ušaj, ne morem več sodelovati. Vrč je razbit,
pametnemu je dovolj.
6. Domovinska liga DA, Domovinska liga NE?
Prav je, da o prihodnosti Domovinske lige po neprijetnih poletnih pripetljajih odločite člani stranke. Sam
sem prepričan, da ima suverenistična platforma DOM prihodnost. Ali jo lahko in s kom uresničimo,
morate odločiti člani, zato smo se na IO DOM odločili, da 12. 10. 2019 ob 16h izpeljemo izredni kongres
stranke. Vabljeni!

Bernard Brščič, l. r.
Predsednik Domovinske lige
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