Protest sindikata, ker Zajec
ne obračuna z volkovi
Sindikat kmetov Slovenije bo v soboto v Velikih Laščah
pripravil vseslovenski protestnih shod zaradi vsakodnevnih
napadov volkov, pod naslovom »Slovensko podeželje ne bo
zverinjak!!!« Jezo je nekoliko spodbudil minister za okolje
Simon Zajc, ki se je po tem, ko so volkovi zadnje čase večkrat
klali drobnico, zavzel za sobivanje. Kmetje menijo, da
sobivanje ni mogoče.

Protestni shod je včeraj podprla ljudska stranka SLS, ki jo
vodi Marjan Podobnik. Ta stranka, ki sicer zadnja leta več
nima poslancev v državnem zboru, je pa najmočnejša po številu
županov, močna pa je tudi v občinskih svetih, podpira zahteve,
da se volkove ohrani samo v ožjem območju kočevskih gozdov,
drugje po Sloveniji pa jih ne sme biti, da bi ohranili
obdelano, poseljeno in varno podeželje, kjer se bo kadarkoli
vsak lahko varno sprehajal in ki bo Sloveniji lahko zagotovilo
pridelavo dovolj kakovostne hrane.

Da je prostor za volkove le na Kočevskem, je, kot so sporočili
iz SLS, tudi stališče staroste te stranke Ivana Omana

SLS podpira zahteve za odstop okoljskega ministra Simona Zajca
zaradi objektivne odgovornosti za nevzdržno stanje, ki ga
povzročajo vsakodnevni napadi zveri, so sporočili. Na posnetku
je minister za okolje, ki resor po odstopu Jureta Lebna vodi
šele nekaj mesecev:
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Vladi iz SLS priznavajo, da je poskušala delno sanirati
dosedanje lastno napačno delovanje v zvezi z zvermi in
dolgoleten napačen pristop prejšnjih vlad. Sporočili so:

“Žal pa so ukrepi ne le prepozni, pač pa tudi premalo
konkretni in nekateri dobesedno predstavljajo žalitev kmetov
in drugih ljudi na podeželju. Odrediti izreden odstrel
volkov, potem pa onemogočati odstrel s pogoji, ki ščitijo
volkove bistveno bolj kot domače živali in ljudi, je cinizem
brez primere. Interventni zakon, interventni odstrel in
obiski pristojnih ministrov so za prizadete kmete in druge
ljudi na podeželju slaba tolažba, če se ne gre v takojšnjo
izvedbo. Če se je pred leti brez vsakega interventnega zakona
nemudoma odstrelilo manjšega medveda, ki se je približal
Ljubljani, naj se nemudoma odstrelijo tudi vsi volkovi, ki s
svojimi vsakodnevnimi napadi neposredno ogrožajo ljudi na
podeželju in njihovo premoženje.

