Koalicijski poslanci proti
poostritvi nadzora meje proti
Hrvaški

O zahtevi, naj vlada v dveh mesecih postavi ograjo na celotni
meji s Hrvaško, kot jo je že Madžarska, da bi ustavili velike
množice Pakistancev, Alžircev in migrantov iz drugih držav, ki
v vse večjem številu iz Hrvaške vstopajo v Slovenijo, je danes
razpravljal odbor za notranjo politiko, ki ga vodi Zvonko
Černač (SDS). SDS, ki je zahtevala sejo, je predlaga tudi
hitrejše vračanje migrantov, ki so nezakonito že v Sloveniji.
A so iz koalicije (LMŠ, SD, SMC, Desus, SAB) predloge
opozicije o poostritvi nadzora na meji in hitrejšem vračanji
beguncev zavrnili. Ko so iz vladne strani predlagali, da bi
odbor pohvalil vlado, da varuje človekove pravice migrantov,
pa je opozicija protestno zapustila sejo in odbor je
nesklepčen razpadel. Sporen sklep, ki so ga predlagali iz LMŠ,
SD, SMC, Desus in SAB je bil tak:

Tomićeva: Za vse je kriva SDS
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Seja se je že začela z ostrim protestom Violete Tomić, ki je
napovedala obstrukcijo Levice z razlago, da gre za propagandni
predvolilni dogodek SDS, ki skuša krivdo za porazno socialno
stanje v državi sprevreči enkrat na iće, drugič na begunce,
čeprav je po mnenju te poslanske za vse težave kriva prav ta
zadnja leta opozicijska stranka SDS. “Levica pri tej farsi ne
bo sodelovala,” je dejala Tomićeva. Seja se je po odhodu
Tomićeve in Levice nadaljevala, a bilo je burno.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je potrdil
pravilnost številk o povečanem toku migrantov, a zagotovil, da
policija položaj obvladuje in ocenil, da ni razlogov, da bi na
meji ukrepali dodatno kot v sklepih predlaga SDS, torej, da
bi, denimo, povsod postavili ograjo. Na meji uporabljajo tudi
drone, a za zdaj le še vojaškega,
pripravljajo pa tudi
policijske, je povzel minister in dodal, da so ponekod že
postavili tudi dodatne ograje, da bi preprečili prehode, ko so
bili opozorjeni, kje migranti prehajajo mejo.
Po tem pa se je precej zapletlo. Tomićeva je, preden je odšla,
o predstavnikih civilnih iniciativ povedala, da so po njeni
oceni to sdsovi kadri. Ko je predstavnica civilne iniciative

Bele Krajine Maja Kocjan pozneje ugovarjala takšnim
diskvalifikacijam in opozorila, da so neresnične trditve
Tomićeve, da v Beli krajini sploh ni migrantov, je Jani
Möderndorfer (SMC) precej ponorel, da gostje ne smejo
polemizirati s poslanko, ki je tudi več ni, ker je protestno
odšla. Predstavitev stališča gostje je prekinjal tako
vztrajno, čeprav ni imel besede, da je moral predsednik Zvone
Černač (SDS) sejo celo prekiniti, da bi dosegel red. Po odmoru
je Kocjanovi vendarle uspelo predstaviti opozorila, da so
razmere v regiji zaostrene zaradi številnih migrantov,
zahtevala je boljšo zaščito. “Če ne bomo dali signala, da so
meje zaprte, se ta tok nikoli ne bo ustavil,” je ocenila.
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Povsem obratno je pozneje položaj ocenila Tina Heferle (LMŠ),
ki je podobno kot Tomićeva ocenila, da gre za propagandno
akcijo SDS pred volitvami in obratno kot prej Kocjanova
ocenila, da se ljudje na mejnih področjih počutijo povsem
varne in zaupajo policiji. O Kocjanovi pa je pripomnila, da ni

verodostojna, ker je županska kandidatka. Sklepe, ki jih je
predlagala SDS, da bi po vzoru Madžarske onemogočili prehode
meje, pa je Heferlejeva ocenila kot ponižujoče za našo državo,
obliko hlapčevanja Madžarski in napovedala, da bo proti temu z
vsemi štirimi. Černač je opozoril, da Kocijanova civilno
iniciativo vodi že več let in pripomnil, da to, da so
predlagali enako učinkovito zaščito meje kot jo ima Madžarska,
ni podrejanje tej državi. Heferleva pa mu je ugovarjala, da
zlorablja položaj predsednika komisije za polemiziranje z njo
in da si jemlje pravice, ki jih drugim ne da. Jani
Möderndorfer (SMC) je pozneje očital SDS celo, da uporablja
celo nacistične metode, češ da so ti iskali krivce za vse
težave pri drugih rasah in na drugih celinah, ker bi stranka
zaostrila nadzor na meji in hitro vračali begunce. “Begunci
raus”, je ocenil, kaj je po njegovem ideološko ozadje
predlogov SDS. Iz SDS so Möderndorferju ugovarjali, da je
nedostojen z zmerjanjem z nacizmom.
O Kocjanovi, ki je na zadnjih volitvah kandidirala za SDS, a
ni bila izvoljena za poslanko, je bilo še precej razprav z
leve, a ni čisto jasno, zakaj so jo iz vladnih vrst
kritizirali zaradi politične pripadnosti. Nobenega zakona ni,
da v civilnih iniciativah
opozicijskih strank.
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Kot poročajo zdaj tudi že večji slovenski mediji imajo z
migranti velike težave v BiH, ker se je nadzor na mejah s
Hrvaško zadnje mesece zaostril in vse več migrantov zato
obstane v BiH, kar čez zimo za to državo lahko pomeni veliko
težavo. V zadnjem tednu je prišlo do večjih protestov ljudi v
Bihaču, ki so ustavljali avtobusni promet in napovedali tudi
nadzor vlakov, češ, da oblasti iz Sarajeva ne zagotavljajo
nadzora in jim množično pošiljajo migrante. Hudo konflikti pa
so tudi danes na meji s Hrvaško pri Veliki Kladuši, ker
skušajo migranti nasilno proti Sloveniji, a so jih hrvaški
policisti ustavili.
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Krivec zahteval, ker se je trend, da v Slovenijo mesečno
prihaja toliko migrantov iz Pakistana, Alžirije in podobnih
držav, kot prej v več letih, nadaljeval tudi v mesecu
septembru, o čemer se podrobno poročal zadnje mesece v
Spletnem časopisu in deloma so se na to poročanje in
predstavljanje podatkov predlagatelji tudi sklicevali. Začel
se je ta trend aprila in maja, ko so naše notranje ministrstvo
na nevarno dogajanje opozarjali iz sosednje Avstrije in
Italije, kamor je večina teh migrantov namenjena. A takrat,
bilo je v času volilne kampanje pred volitvami poslancev, v
največjih medijih o tem praktično nič ni bilo slišati, čeprav
je informacije notranje ministrstvo objavljalo na svojih
spletnih straneh in ni nič skrivalo. Sklepi, ki ji predlaga
SDS, so bili takšni:

Ker država aprila in maja ni kaj posebej reagirala, je to
sprožilo dodatne prihode iz daljnih držav v BiH. Podoben
učinek je imelo najbrž, ker se je koalicija migracijam
povečini naklonjenih šestih strank, s katero je Marjan Šarec
prevzel v vlado, v koalicijski pogodbi zavezala, da

učinkoviteje varovala mejo, a da bo ograjo na meji s Hrvaško
odstranila “takoj ko bodo razmere to dopuščale”. Podiranje
ograje je bilo dodano v dogovorih z Levico, ki je zunanji
koalicijski partner, ki se uradno razglaša za opozicijo.
Podatki o rasti letos ujetih migrantov pri nezakonitem prehodu
meja (vseh ne ujamejo), so letos takšni:

V zadnjem obdobju so boljšo zaščito meja vzpostavile vse naše
sosednje države, z izjemo Hrvaške, opozarjajo iz SDS, kjer
menijo, da je Slovenija zato pred velikim varnostnim izzivom,
predvsem pa pred nevarnostjo, da bo postala končna točka za
številne ilegalne migrante, ki bi v drugačnih okoliščinah
svoje končno domovanje iskali v kateri od drugih držav
Evropske unije. Madžarska je bila prva, ki je učinkovito
zaščitila meje in se ubranila pritiska, kateremu niso več
vzrok negotove razmere ali vojne na kriznih območjih. Pod novo
vlado je svoje meje zaščitila tudi Italija. V kolikor tega v
najkrajšem času ne stori tudi Slovenija, bomo v naslednjih

mesecih priča priseljevanju, ki ga ne bo mogoče zaustaviti, so
zapisali iz SDS.
Kako se spreminja struktura migrantov, kaže grafika:

Celotno zahtevo za izredno sejo lahko preberete v povezanem
članku tukaj.
Oba sklepa, ki ju je predlagala SDS, o povečanem nadzoru na
meji in hitrejšem vračanju migrantov, je kolaicijska večina s
petimi glasovi za in devet proti zavrnila. Pred glasovanjem o
obratnih sklepih, ki so jih predlagali iz vladnih strank, s
katerimi bi ugotovili, da vlada solidarno spoštuje in
zagotavlja vse človekovih pravic beguncem in migrantom in
zagotavlja tudi ustrezno varnost države, je bilo na zahtevo
SDS nekaj odmora, da bi med samo sejo pripravljeno besedilo
lahko poslanci največje opozicijske stranke prebrali.
Po odmoru pa je Branko Grims v imenu SDS povedal, da so ti
sklepi norčevanje iz državljanov in države glede na povečanje
števila nezakonitih prehodov meja, dogajanje na meji med
Hrvaška in BiH, pa tudi glede na to, da se po državi še

sprehaja sirski brivec, ki bi moral biti že vrnjen Hrvaški.
Napovedal je obstrukcijo. Isto sta storili tudi poslanski
skupini NSi in SNS.
Sejo odbora so zaradi nesklepčnosti prekinili.

