Našemu komisarju Klemenčiču
je
spodletelo,
izvoljena
Mijatovićeva
Pravosodni minister Goran Klemenčič ne bo komisar za človekove
pravice Sveta Evrope. V prvem krogu je med tremi
kandidati zbral najmanj glasov, zato je pozneje predlagal
poslancem, da glasove, namenjene njemu, namenijo kandidatki
BiH. Kandidatka Bosne in Hercegovine Dunja Mijatović pa je
bila za komisarko na koncu tudi izvoljena.
Klemenčič je v izjavi, ki jo v celoti predstavljam na koncu
članka, med drugim zapisal:
“Žal je Slovenija glede tega ponovno pokazala, ne samo pri
moji kandidaturi, da še nismo dosegli ustrezne stopnje
demokratične zrelosti, da bi enotno podprli svojega kandidata,
kar sta vzorno zmogli tako Francija kot Bosna in Hercegovina.”
Rezultat prvi dan je predsednik odbora za pravosodje Jan
Škoberne (SD) opisal tako:
Glasovi

za

komisarja

prešteti,

oddanih

248,

francoskih

kandidat 105, kandidatka BiH 76, Goran Klemenčič 67. Drugi
krog jutri. Blizu. Škoda ker je zmanjkalo enotnosti. Naše.
— Jan Škoberne (@Jan_Skoberne) January 23, 2018

Le napaka ali fake poročanje?
Da Klemenčiču ne kaže najbolje, se je pokazalo že decembra, ko
je o kandidatih glasoval
pododbor za človekove pravice
parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Ljubljanski Dnevnik je
takrat poročal, da je bil Klemenčič drugi, šef največje
opozicijske stranke Janez Janša, ki s Klemenčičem ni v
najboljših odnosih, pa se je odzval, da se je za Klemenčiča
izšlo še slabše kot je pisal časopis.
Zdi se, čeprav časopis Dnevnik svoje zgodbe pozneje ni umaknil
in se opravičil, da je bolj držalo, kar je trdil Janša. in tak
je bil razplet tudi danes.
Po razlagi Dnevnika je prejšnji mesec največ glasov prejel
francoski kandidat, nekdanji poslanec v nacionalnem in
evropskem parlamentu Pierre-Yves le Borgn‘. Klemenčič ter
kandidatka Bosne in Hercegovine Dunja Mijatović, naj bi v
seštevku dobila manj glasov kot Francoz, a Klemenčič več kot
Mijatovićeva.
Janša se je odzval tako:
Spet #FakeNews @Dnevnik_si – Na pristojnem odboru PACE je
Dunja Mijatović iz BiH dobila 5, Pierre-Yves le Borgn
(Francija) 15 ter #HikMinister Klemenčič (sramota Slovenije)
le 4 glasove.https://t.co/xEBu5zlh08
— Janez Janša (@JJansaSDS) December 14, 2017

Danes je Janša razplet komentiral tako:
Spet osramotil
– #hikminister Klemenčič izpadel že v prvem
krogu glasovanja za komisarja SE. Celo kandidatka BIH je
dobila več glasov. #STOPglobokadrzava
— Janez Janša (@JJansaSDS) January 23, 2018

(
Vlada je Klemenčiča za
komisarja
predlagala
oktobra lani. Letos se
bo namreč iztekel madat
sedanjemu
komisarju
Nilsu
Muižnieksu (Latvija), ki je Komisar za človekove pravice Sveta
Evrope od 1. aprila 2012. Pred njim sta to delo opravljala
Thomas
Hammarberg
(2006-2012)
in
Alvaro
GilRobles (1999-2006).
Več lahko preberete v komentarju, ki je nastal ob odločitvi
vlade
za
kandidaturo: https://spletnicasopis.eu/2017/10/22/veliki-inkvi
zitor-clovekovih-pravic-klemencic/

Klemenčič: Premalo enotni
Celotna izjava ministra Gorana Klemenčiča je takšna:
“Odločitev Vlade Republike Slovenije, da me kandidira za
komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, sem od vsega
začetka štel kot veliko čast in priznanje mojemu, zdaj že
dolgoletnemu strokovnemu delu na področju varstva človekovih
pravic.
Da je moja kandidatura utemeljena in strokovno verodostojna,
so s svojim glasovanjem potrdili tudi v odboru namestnikov
veleposlanikov držav članic Sveta Evrope, ki so me med
sedmimi kandidati uvrstili v najožji krog, kar štejem tudi
kot priznanje Republiki Sloveniji in njeni vlogi v ugledni
mednarodni organizaciji Svetu Evrope.
V odločilni fazi, glasovanju na plenarnem zasedanju
parlamentarne skupščine Sveta Evrope pa so ob strokovnih
referencah enako ali še bolj pomembna tudi politična razmerja
in, nenazadnje, tudi enotna podpora domače države. Žal je

Slovenija glede tega ponovno pokazala, ne samo
kandidaturi, da še nismo dosegli ustrezne
demokratične zrelosti, da bi enotno podprli
kandidata, kar sta vzorno zmogli tako Francija kot
Hercegovina.

pri moji
stopnje
svojega
Bosna in

Ker se mi zdi pomembno, da tudi kandidati iz jugovzhodne
Evropa zasedejo vplivna mesta v evropskih ustanovah in glede
na včerajšnji izid glasovanja, ko nihče izmed finalne trojice
ni dobil potrebne večine, sem se odločil predlagati
poslancem, da glasove, namenjene meni, odstopijo kandidatki
BiH.
Delo gospe Dunje Mijatović že dolgo cenim in spoštujem,
pomembno je tudi upoštevanje enakopravnosti spolov.
V tej luči se mi zdi posebej pomembno poudariti, da je moja
odločitev povsem osebna in je v nobenem primeru ne gre šteti
kot politično oziroma kot nasprotovanje kandidatu Republike
Francije.”

Če vam je članek všeč, ga priporočite v branje drugim:
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