Šarec o kulturi in dediščini,
Janša
o
družinah
in
migracijah
Predsednik na parlamentarnih volitvah druge najuspešnejše
stranke LMŠ Marjan Šarec, ki bo vodenje vlade prevzel, ko mu
bo državni zbor potrdil še ministre, je bil danes v Kamniku,
ki ga začasno vodi podžupan Igor Žavbi. Na tradicionalni
povorki narodnih noš je imel donedavni župan Kamnika Šarec ob
začetku nagovor, so sporočili iz LMŠ. Predsednik največje
stranke v državnem zboru Janez Janša (SDS) pa je bil v Lenartu
na družinskem dnevu, ki so ga organizirali slovenska
demokratska mladina, ženski odbor in klub seniorjev.

Janša: Ne obrne se čez noč, pred
nami še en polčasu

Marjan Šarec s podžupanom Igorjem
Žavbijem (levo), ki začasno vodi
občino in Tomažem Simetinger, ki
začasno vodi Zavod za turizem, šport

in kulturo v Kamniku Foto: Matej
Špehar
Na tradicionalnem srečanju stranke, ki je posvečeno družinam,
na katerega so prišli tudi evropski poslanci Milan Zver,
Patricija Šulin in Romana Tomc,
se je Janša zahvalil za
“velike napore v zmago 3. junija” in nadaljeval: “Se je pa
treba zavedati, da se stvari ne obrnejo čez noč, da je bila to
le zmaga v prvem polčasu in da je pred nami še en polčas, ko
bo treba zmagati tekmo. Bo pa drugi polčas drugačen od prvega,
šlo bo pa za iste stvari, zato moramo biti še močnejši.«
Pred tem je Janša na srečanju, ki je posvečeno družinam
opozoril: “Slovenija ima deveto najstarejšo prebivalstvo na
svetu, ne v Evropi, na svetu. Povsod drugod bi ta problem in
načrt, kako se tega problema lotiti, moral biti v ospredju. V
vsaki vladni stranki, instituciji bi se morali pripravljati na
to, da nas bo v prihodnje več in ne manj.” Janša je ocenil, da
pa pri nas stranke odgovorov na to vprašanje nimajo in dodal:
»V veliko strančicah pa so odgovori napačni.« Temeljna zabloda
po Sloveniji in v velikem delu Evrope je, je ocenil, da se bo,
če bo rojstev premalo, ljudi uvažalo. »To je neka temeljna
zabloda, češ da je človek številka in da ni pomembna
tradicija, kultura, identiteta, da ni pomemben način
življenja, civilizacija. Ideja, da smo vsi na enem planetu in
da je vse mogoče pomešati, je … Kdor pozna svetovno zgodovino,
tisočletja le – te ve, da je takšno razmišljanje vedno
pripeljalo do zelo hudih katastrof.« Po oceni Janše, kot so
sporočili iz SDS, lahko različne civilizacije, kulture, ljudje
z različnimi načini življenja, živijo v miru, če so vsak na
svojem. Ocenil je, da vse pametne države in povezave ter
celine nadzorujejo migracije in tokove in dejal: »Če povemo po
domače: če grem v drugo državo, kulturo, sem dolžan spoštovati
njihovo kulturo, če pa nekdo pride k nam v Slovenijo, pa je
dolžan spoštovati našo kulturo. Vsak drugačen pristop, kar se
je dogajalo in se še dogaja z ilegalnimi migracijami,
nekontroliranimi prihodi, z nerazumljivi socialnimi mrežami,

pa predstavlja pot v katastrofo.«

Šarec: Pomembna kultura in dediščina
V nagovoru pred začetkom mimohoda narodnih noš v Kamniku,
dogodek je pritegnil 30.000 obiskovalcev, pa je mandatar
Marjan Šarec ocenil – kot so sporočili iz LMŠ – da je narod,
ki ne spoštuje svoje kulture in dediščine obsojen na propad.
Šarec je dejal: »Zato se je slovenski narod ohranil skozi vsa
stoletja, ker je znal ceniti tisto, kar je njegovo. Tudi danes
v 21. stoletju to ne sme biti zastarelo, ampak moramo še
naprej ohranjati našo dediščino, kajti to je tisto, česar nam
nihče ne more vzeti.”

