Cestnik: “Rasizem, sram me
je” Jelinčič: “Zdravstveni
problem”
Po ostri kolumni, v kateri je duhovnik Branko Cestnik posvaril
pred rasizmom ob reakcijah na spletnih omrežjih na fotografijo
ženske, ki se oblečena kot zahteva njeno islamsko prepričanje,
kopa v Termah Vivat, je ministrici za zdravje prvo poslansko
vprašanje poslal šef nacionalistov Zmago Jelinčič, ki meni, da
je dilema zdravstvena varnost ljudi, če se v bazenih kopajo
oblečene osebe. Jelinčič zahteva pojasnila o možnih tveganjih.

Cestnik: Sramotni rasizem rojakov
“So trenutki, ko te je sram biti Slovenec. Eden takih je te
dni, ko prebiram komentarje »nacionalno osveščenih« rojakov,
verjetno sovernikov, glede one arabske gospe, ki se je v
prekmurskih Termah Vivat kopala po svojih navadah, oblečena v
skladu s svojimi prepričanji in vestjo. Zgražajo se nad njo,
imenujejo
jo
»rjuharica«
in
se
ob
tej
zbadljivki naslajajo toliko bolj, ker je fran.si ne pozna.
Problem ni beseda, ki bi bila v kakšnem drugem kontekstu
hudomušna, problem je rasizem, ki besedi daje zalet.” je v
komentarju na svojem blogu, ki je sprožil veliko pozornosti in
številne polemike, zapisal teolog Branko Cestnik, ki je dodal
celo: “Da, rasizem. Zdi se, da ne gre več za rasistične namige
iz šal, niti za famozne »rasne predsodke«, ki so sad urbane in
ruralne zaplankanosti, temveč da zadeva pri nekaterih že zori
v nekaj bolj tehtnega, bolj temnega – v rasizem kot
prepričanje.” Celoten komentar je dostopen tukaj.

Na spletnih omrežjih je bilo k tej ostri kritiki odzivov nekaj
pripomb, denimo, da ni problem rasa. Kritike niso šle čez raso
ženske, ampak način oblačenja in da proti isti osebi v
normalnih kopalkah ne bi bilo nobenih ugovorov. Tudi če bi
bila nuna. Cestnik je namreč ob komentarju objavil sliko
katoliških nun na morju v svojih tradicionalnih oblačilih. Ne
gre, po logiki teh ugovorov, za rasne, gre za predsodke, ki so
povezani z načinom oblačenja zaradi religioznih prepričanj in
politik držav. Fotografija, ki je bila povod za Cestnikov
komentar, je kazala žensko, ki je bila oblečena kot od nje
zahteva religija, ki ji pripada, v številnih državah na vzhodu
pa države ostro kaznujejo nespoštovanje teh njihovih verskih
pravil, ki so nam tuja. Pri nas veljajo drugačna. Sami trdimo,
da bolj liberalna, a takšne samohvale so včasih samoprevare.
Pravila so lahko enako ostra, le da so drugačna in na drugačen
način tudi sankcionirana.

Jelinčič: To je ogrožanje zdravja
V polemiko se je zdaj čisto vključil še predsednik nacionalne
stranke Zmago Jelinčič, ki je poslal prvo poslansko vprašanje,
kar je poslanec, v.d. ministrici za zdravje Milojki Kolar
Celarc. Vprašal jo je: “kaj bodo njene službe storile v
primeru kopanja, v črno blago zavite osebe verjetno ženskega
spola, v Termah Vivat v Moravskih toplicah?” Jelinčič
poslansko vprašanje nadaljuje tako: “Gre namreč za ogrožanje
zdravja ostalih kopalcev, saj kopanje oblečenih osebkov z
obutvijo na nogah v evropskih, tako tudi slovenskih javnih
kopališčih, naj ne bi bilo dovoljeno. Zdravstvene inšpekcije
ministrstva po dolgem in počez preverjajo zaposlene v firmah,
kjer imajo stih z strankami in podobno, jemljejo brise rok,
preverjajo prostore in omarice zaposlenih, ter tudi prostore v
katerih se izvajajo določeni procesi. tudi v bolnišnicah si
osebje stalno umiva roke, prav tako pa so v bolnišničnih
prostorih, kjer je fluktuacija obiskovalcev velika, nameščena
razkužilna sredstva. res je, da kopališki redi striktno ne
nevajajo tipa oblačila za kopanje, vendar pod besedo kopalke
razumemo za kaj gre. Nekatera kopališča imajo v svojih redih
celo zapisano da je vstop v bazen v tako imenovanih boksarkah
prepovedan. Glede na to, da kopalka prihaja iz krajev, kjer je
struktura bolezni, pa tudi njih razširjenost, popolnoma

drugačna kot v kontinentalni Evropi, je možnost okužbe s pri
nas neznanimi agensi zelo možna. Že samo pomanjkanje vitamina
D vodi do motenj uravnavanja količine kalcija v krvi in je
povezano s številnimi hudimi motnjami, vključno s
kardiovaskularnimi boleznimi, diabetesom tipa 1, multiplo
sklerozo in revmatoidnim artritisom in še s čem. Če pa vzamemo
v obzir prenosljive, oziroma infekcijske bolezni Afrike, ki
jih povzročajo bakterije, virusi, paraziti in glive in se
lahko širijo direktno ali indirektno z osebe na osebo, sta
ravnanje in odgovor Term Vivat zaskrbljujoča.”
Jelinčič je svoje prvo poslansko vprašanje ministrici za
zdravje v odstopu končal tako: “Skrb za zdravje slovenske
populacije je prva, zato sprašujem kaj bo storila ministrica
in njene inšpekcijske službe, kako bo reagirala v odnosu do
Term Vivat v Moravskih toplicah, kjer zadevo jemljejo zelo
zlahka in jo opravičujejo?”

