Cerar za Marakeš, Janša ostro
proti
Slovenija bo decembra sodelovala pri podpisu globalnega
dogovora o migrantih v Marakešu. Sporazum bo pozneje potrjen
še v New Yorku. Ostajamo v jedrni skupini Evrope, z več kot
150 državami sveta, ki razumejo, da so migracije globalne
pojav, s katerim se nobena, še tako močna država ne more
soočati sama.
To je po seji vlade povedal zunanji minister Miro Cerar (SMC).
Vlada in koalicija sta v celoti podprla Marakeški dogovor, o
katerem se je dogovorila že prejšnja vlada, je dogajanje v
koaliciji in na seji vlade povzel donedavni premier.

Janša: Protislovensko ravnanje
“Nekateri želijo sejati strah med ljudmi, sprožati negotovost.
Za to ni nobenega razloga,” se je Cerar odzval na proteste
opozicijskih SDS, NSi in SDS. Te stranke so zahtevale tudi
izredno sejo parlamenta, da bi dobili pojasnila, zakaj vlada
vsebine dogovora o migracijah ni predstavila ljudem že v
začetku leta. Predlagali so tudi, da bi se država podpisu
sporazuma odrekla, kar so že storile ZDA, Madžarska, Avstrija,
Češka… Izredna seja parlamenta o tem bo prihodnji teden v
sredo. Odbor za zunanjo politiko pa bo o sporazumu o
migracijah razpravljal jutri. Pričakovati je, da bo
koalicijska večina vse predloge opozicije v odboru in državnem
zboru zavrnila. Predsednik SDS Janez Janša se je na današnjo
vladno in koalicijsko podporo “Marakešu” odzval tako:
Ko @vladaRS napoveduje ukinitev podpor za slovenske družine
in istočasno podpira #MarakeškaDeklaracija ter omogoča

nadstandard za ilegalno migracijo. Protislovensko ravnanje
združenih poražencev zadnjih volitev se vse bolj stopnjuje.
— Janez Janša (@JJansaSDS) November 14, 2018

Cerar je po seji vlade ponovil stališče, da je dogovor le
politični dokument, ki pravno ni zavezujoč, opoziciji pa je
očital, da širi neresnične trditve, med te naj bi sodilo, da
sporazum ne loči med legalnimi in nelegalnimi migranti.

Cerar: “Ne nasedajte”
Na očitke šefa NSi Mateja Tonina, da sporazum pošilja napačno
sporočilo migrantom o odprtih vratih in na pozive Janše na
spletnih omrežjih k javnim protestom, je Cerar odgovoril, da
globalni dogovor ne sporoča migrantom: “Pridite k nam.” Po
oceni zunanjega ministra sporoča nasprotno, da bodo države
preprečile ilegalne migracije, tihotapljenje ljudi…
Predsedniku največje opozicijske stranke Janši in “tistim, ki
mu verjamejo” pa je sporočil, da “ni dobro, da se naše ljudi
spravlja v nek neutemeljen strah”. Dodal je, da so isti
politiki pred nekaj leti pozivali k vaškim stražam, k temu, da
se Slovenija v celoti obda z ograjami, za kar ni bilo
razlogov, ker je Slovenija normalno delovala, bila je varna,
bila je humana…
Cerar je ljudi pozval “naj ne nasedajo” in dodal, da je “to
tudi v funkciji prihajajočih volitev, nabiranja točk”.
V anketi Spletnega časopisa je večina odločno na strani
opozicije. Anketa ni znanstvena raziskava javnega mnenja. Kaže
pa stališča bralcev, ki so se odločili odgovoriti. Rezultat
doslej
je
tak:

Glasujete lahko še vedno:
Decembra bodo države potrjevale sporazum "za varne, urejene in
zakonite migracije". Kako bi morala ravnati slovenska
politika?
Sporazum o migracijah bi morali potrditi
Sporazum o migracijah bi morali zavrniti
Sporazum o migracijah je nepomemben, ker države ne
zavezuje
Vote
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Kak je bil dogovor med EU in Afriko, lahko preberete v
povezanem tekstu marakeska-cudastva-nase-vlade/
Sporazum, ki je nastal v okviru OZN v angleščini pa je tak:
[pdf-embedder
url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/11/glob
al_compact_for_migration.pdf”]
Smernice EU zanj v domačem jeziku pa so bile takšne:
[pdf-embedder
url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/11/COM2018-167-F1-SL-MAIN-PART-1.pdf”]

