Šarec Černaču: Ne vtikajte se
v mojo ograjo
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odgovarjal na vprašanje Zvonka Černača (SDS), kako bo vlada
zagotovila nadzor meje s Hrvaško in ustavila vse bolj množična
prečkanja meje migrantov, pojasnjeval, zakaj je popravljal
ograji okoli svoje hiše, o čemer so ga spraševali mediji.

Šarec: Natolcevanja o moji ograji…
Na posnetku je premier danes v državnem zboru:

Premier Marjan Šarec Foto: DZ/Matija Sušnik
“Tole vaše vprašanje sem seveda pričakoval, glede na to, da
vaš strankarski shod v Črnomlju ni ravno preveč uspel. Da je
bil to strankarski shod, sem danes dobil tudi potrdilo od
Ljudmile Novak (NSi),” je premier začel odgovor na vprašanje
Černača, kako namerava omejiti nezakonite prehode meje iz
Hrvaške, ki so se lani, glede na leto 2017, povečalo za
štirikrat, letos pa glede na primerljivo obdobje lani več kot
podvojili. Šarec je omenjal danes objavljen intervju s
kandidatko NSi na evropskih volitvah v reviji Reporter. Černač
je pred tem premiera opozoril tudi, da se ljudje počutijo
ogrožene po dogodku, ko je “skupina štirih nezakonitih
migrantov ugrabila 80. letnika, ga zvezala in šest ur držala
zaprtega v prtljažniku avtomobila, izpustila pa ga je šele ob
meji z Italijo.” Premier pa se je odzval, da strankarski shod
in Černačevo vprašanje nista slučajno skoncentrirana v

predvolilni čas, o migracijah je povedal, da se dogajajo, a
zanje ni kriva Slovenija, od SDS pa ni dobil še nobenega
konkretnega predloga, kaj storiti in nadaljeval:

“Veliko pa je bilo prejšnji teden natolcevanja o dogajanju
okoli moje domače ograje, ki je tam že 30 let, ampak je bila
dotrajana, pa sem jo pač zamenjal. In če se boste peljali
skozi našo vas, boste videli, da nisem edini, ki imam takšno
ograjo. Natolcevali ste, da je to zaradi ne vem česa. Potem
je vaš predsednik dal na Twitter na profilno sliko bojno
uniformo in sem že pričakoval, da bo kdo od vas prilezel čez
mojo ograjo… Skratka, ne vtikajte se v moje zasebne zadeve,
ker se tudi jaz v vaše ne. Razni vaši mediji, tako imenovani
mediji, pošiljajo vprašanja, kdo bo to plačal, zakaj je to in
če se res počutimo ogrožene od migrantov, pa ne vem kaj. Cel
teden smo bili deležnih takšnih in drugačnih neresnosti in
seveda se z vami o tem vprašanju težko tudi na neki
racionalni osnovi pogovarjamo.”

Černač: Zakaj se bojite ljudi?
Šarec je potem zanikal, da vlada za nadzor meje in ustavljanje
migracij ne bi storila ničesar. Policija je dobila dodatek za
povečan obseg dela, na mejo so bili poslani dodatni vojaki in
enota pomožne policije in nadaljeval: “Kar se tiče vračanja
nazaj ljudi na Hrvaško poteka dobro. Je pa možnost v primeru,
da se situacija drastično poslabša, to ste seveda pravilno
ugotovili, da gre za tihotapske združbe, da aktiviramo 37.a
člen, po katerem vojska dobi dodatna pooblastila, ampak
verjamem, da sedaj situacija ni taka, da bi bilo to potrebno.”

Šarec je povedal še, da je vlada na mednarodni ravni že
predlagala, da bi Frontex prišel na zunanje meje Evrope, torej
Hrvaške s Srbijo in BiH, še bolje pa, če bi povečali nadzor na
meji med Grčijo in Makedonijo. “Ne tako kot ste vi na
strankarskem shodu vpili, da bi moral Frontex priti na našo
mejo,” je dejal premier. Černač pa je opozoril, da ni dobil
odgovorov na vprašanja, ki jih je postavil in da tudi ni nič
spraševal ograji, kjer pa odgovori so bili. Nadaljeval je:

“Mi je pa ena gospa prejšnjo soboto tam (na protestnem shodu,
opomba novinarja) rekla, da se premier Marjan Šarec gotovo
počuti varnega za več kot dva in pol metra zidano visoko
ograjo, da pa ne razume, zakaj ga danes, torej takrat v
soboto, ni tukaj med njimi in zakaj ne pove, kako bo zaščitil
tudi njih. Pogrešali so vas, spoštovani premier. Ne razumem,
zakaj se bojite ljudi. Ko ste bili v neki drugi vlogi, ko ste
igrali Serpetinška, se ljudi niste bali. Zakaj se jih bojite
sedaj?”

O odgovorih premiera, kako vlada zagotavlja boljši nadzor
meje, pa je Černač dejal še, da dodatnih 35 vojakov brez
pooblastil na meji ne more rešiti situacije, Frontex tudi ne,
ki se bo aktiviral mogoče čez leto ali dve… Kakšen je položaj,
pa je Černačevi oceni verodostojno ocenil šef policijskega
sindikata Kristjan Mlekuž, ki je dejal: »Varovanja zelene meje
ni.«

Ograja ni visoka dva in pol metra
Premier se je na protest Černača, da ni dobil odgovorov,
odzval tako:

“Gospod Černač, kako ste predvidljivi. Samo čakal sem, da
boste prišli na Serpentinška, pa na te zadeve. Saj, to je
vendar vse kar znate, očitno. Poglejte, jaz nisem kriv, če vi
niste vlade sestavili. Vem, da si želite, da bi bil vaš
predsednik tukaj na mojem mestu. Ampak že same te izjave, v
takšnem kontekstu, vam odgovorijo na to, zakaj ste sami
tukaj. Saj ne more drugače biti. Kdo bo pa delal z vami na
tak način? Na tak način, da boste o ograji govorili.
Mimogrede, ni visoka dva in pol metra, tudi se niste
pozanimali. In na tak način in s tem Serpentinškom… Ja, sem
ga igral, sem. Saj vaš predsednik je tudi osamosvojil
Slovenijo, danes pa sodeluje celo pri raznoraznih
zunanjepolitičnih vprašanje, sodeluje s tujimi državami proti
slovenski vladi, pa vaši evropski poslanci tožijo v Bruslju.
Pa kaj naj? Mi smo tega že navajeni, gospod Černač. To ne
prime več, poglejte. Čas je minil. Mogoče boste kdaj
sestavili vlado, ampak ko boste mogoče malo bolj kulturni, se
malo drugače obnašali do nas tukaj vseh v tej dvorani in
nehali že s tem, kaj je kdo prej igral, pa kaj… Ja, sem
igral. Nikoli se nisem ljudi bal in tudi v Črnomelj sem
velikokrat že prišel, pa še bom prišel. Ampak na vaše
strankarske shode pa ne bom hodil, ker ne bom tega poslušal.”

Premier je na koncu dodal še: “Slovenska policija pa dela
dobro, slovenska policija je za to, da je Slovenija varna.
Černač pa je, ker je ocenil, da Šarec ni odgovoril na
vprašanja, zahteval razpravo državnega zbora o odgovorih.
Koalicija takšne predloge skoraj vedno zavrne. Glede ukrepov,
ker je premier očital, da jih niso predlagali, pa je dejal:

“Mi smo kar nekaj ukrepov na zadnji seji odbora nanizali, ki
bi jih bilo potrebno nemudoma sprejeti. Eden od teh je gotovo
boljša fizična zaščita meje, drugi je napotitev več
kadrovskih resursov na to mejo, torej aktiviranje vojske v

tem smislu, da dobi pooblastila po 37.a členu zakona o
obrambi. Kar pomeni, da se ne bodo vojaki samo sprehajali ob
meji, tako kot sedaj to počno. 12 njih v izmeni od 35, pač
pa, da bodo imeli neke vrste policijska pooblastila in bodo
lahko ukrepali. Pomembna se nam zdi sprememba azilne
zakonodaje…”

