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Na spletu se je pojavila nova peticija proti poveličevanju nekdanjega jugoslovanskega diktatorja in
njegovega zločinskega sistema.
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V njej podpisniki zahtevajo prepoved vseh kulturnih, umetniških in političnih poveličevanj in
čaščenj kriminalca Tita in njegovega sistema: »Zahtevamo omejitev vseh razstav, pobud in zahtev
za glorifiriranje tega vojnega in fašističnega režima v Sloveniji, slovenskih medijih in javnih
ustanovah.«
»Zahtevamo prepoved izvajanja igre Kod Tita v raju, 9. 4. v Termah Čatež in 10. 4. v Ljubljani.
Zahtevamo prepoved projekcije filma Houston, imamo problem!, ki ima premiero na despotov
rojstni dan in lahko pričakujemo precejšnjo medijsko podporo, kot vedno, kadar gre za
poveličevanje tega režima,« piše v peticiji.
»V zadnjem času, dejansko že od razpada bivšega sistema, opažamo porast nostalgičnega
spominjanja in poveličevanja Titovega kriminalnega in fašističnega sistema. Čeprav je
jasno dokazano, da je Tito storil zločin nad Slovenci, smo tukaj še vedno izredni ljubitelji tega
kriminalca.«
»Ne samo, da trenutna vladajoča stranka in njene koalicijske partnerice niso sposobne obsoditi Tita
in njegovega režima, zaskrbljujoče je dejstvo, da imamo v vladi skrajno komunistično stranko
Združena levica, ki ne skriva svojih simpatij do bivšega sistema. Opažamo tudi povečanje kulturnih
dejavnosti in umetniških del ustvarjenih za poveličevanje Tita in njegovega fašističnega sistema.«
»Tako npr. pri gledališki igri Kod Tita v raju, filmu Houston, we have a problem!, knjigi Tito in
tovariši Pirjevca, različne razstave o Titu (npr. Tito - obraz Jugoslavije, Naj živi življenje). Še
posebej strašljiva je razstava Bankovci Jugoslavije 1945 - 2002, ki trdi, da je Jugoslavija razpadla
šele 2002!!!!!«
»Vsi Titovi trgi in ulice, ki še vedno zaznamujejo številka slovenska mesta ter vedno nove pobude
za preimenovanje Slovenske ulice v Ljubljani nazaj v Titovo.«
Peticijo lahko podpišete tukaj:
http://www.pravapeticija.com/proti_titu_in_titovi_kulturi
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PROTI TITU IN TITOVI KULTURI
PETICIJA PROTI TITU, TITOVI KULTURI IN POVELIČEVANJU BIVŠEGA SISTEMA.

V zadnjem času, dejansko že od razpada bivšega sistema, opažamo porast nostalgičnega
spominjanja in poveličevanja Titovega kriminalnega in fašističnega sistema. Čeprav je
jasno dokazano, da je Tito storil zločin nad Slovenci, smo tukaj še vedno izredni ljubitelji tega
kriminalca.
Ne samo, da trenutna vladajoča stranka in njene koalicijske partnerice niso sposobne obsoditi Tita
in njegova režima, zaskrbljujoče je dejstvo, da imamo v vladi skrajno komunistično stranko
Združena levica, ki ne skriva svojih simpatij do bivšega sistema. Opažamo tudi povečanje kulturnih
dejavnosti in umetniških del ustvarjenih za poveličevanje Tita in njegovega fašističnega sistema.
Tako npr. pri gledališki igri Kod Tita v raju, filmu Houston, we have a problem!, knjigi Tito in
tovariši Pirjevca, različne razstave o Titu (npr. Tito - obraz Jugoslavije, Naj živi življenje). Še
posebej strašljiva je razstava Bankovci Jugoslavije 1945 - 2002, ki trdi, da je Jugoslavija razpadla
šele 2002!!!!!
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K temu zastrašujočem vzdušju pripomore tudi zalega, ki študira na FDV, kjer še vedno poučujejo
doktrino Tita in komunistično-fašističnega režima, s komunistom Žižkom na čelu. Vsi Titovi trgi in
ulice, ki še vedno zaznamujejo številka slovenska mesta ter vedno nove pobude za preimenovanje
Slovenske ulice v Ljubljani nazaj v Titovo.

USTAVIMO TO POVELIČEVANJE KRIMINALCA TITA IN NJEGOVEGA
SMRTONOSTNEGA SISTEMA!
Predlog te peticije je PREPOVED VSE KULTURNIH, UMETNIŠKIH IN POLITIČNIH
POVELIČEVANJ IN ČAŠČENJ KRIMINALCA TITA IN NJEGOVEGA SISTEMA.

Zahtevamo prepoved izvajanja igre Kod Tita v raju, 9.4. v Termah Čatež in 10.4. v Ljubljani.
Zahtevamo prepoved projekcije filma Houston, imamo problem!, ki ima premiero na despotov
rojstni dan in lahko pričakujemo precejšnjo medijsko podporo, kot vedno, kadar gre za
poveličevanje tega režima. Ne bi nas presenetilo, če bi se znotraj obeh del znašle tudi lažnive
navedbe sproducirane s strani udba-mafije in murglskega lobija.
Zahtevamo omejitev vseh razstav, pobudo in zahtev za glorifiriranje tega vojnega in fašističnega
režima v Sloveniji, Slovenskih medijih in javnih ustanovah.

SLOVENIJO SLOVENCEM, TITA NA GRMADO.


