Ljudje se bojijo migrantov,
SD pa piknikov partizanov
Če se ljudje ne počutijo ogrožene, potem policija ne more nič,
je premier Marjan Šarec (LMŠ) na presenetljiv način včeraj
odgovoril poslancu SD Predragu Bakoviću, zakaj vlada ne zatre
vaških straž, ki se pojavljajo na obmejnih področjih s
Hrvaško, kjer preko mejo množično prihajajo ilegalni migranti,
zaradi česar je lokalno prebivalstvo precej prestrašeno.

Prepoved gibanja ljudi ob Kolpi?
Nismo pa včeraj izvedeli, kdaj bo premier predlagal ministra
za evropske zadeve, ki ga vlada po odstopu Iztoka Puriča (SAB)
nima že dva meseca. Šarec čaka, da kandidata najde predsednica
SAB Alenka Bratušek.
Na posnetku je premier včeraj v DZ:
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Premier je odgovor Bakoviću o vaških stražah nadaljeval:
“Če se pa vi počutite ogrožene, pa verjetno boste prijavili,
kajne. Ali pa ste mogoče celo zdajle javno prijavo naredili.
Verjamem, da bo policija tudi ukrepala. Veste, podobno je
tudi pri družinskih sporih, pri nasilju v družini, pri
podobnih primerih …”
O vardah je pred tem že razpravljal svet za nacionalno
varnost, na katerega pa premier presenetljivo ni povabil
predsednika državnega zbora Dejana Židana (SD), predsednika
republike Boruta Pahorja in šefa največje opozicijske stranke
Janeza Janše (SDS).
Kot so mi pojasnili v kabinetu so ocenili, da problem vaških
straž varnostno ni tako resen, da bi zahteval koordinirano
delo več vej oblasti.

Je pa svet za nacionalno varnost naložil ministrstvoma za
pravosodje in za notranje zadeve, naj pripravita spremembe
kazenskega zakonika in zakona o prekrških, da bi združevanje
ljudi država lahko bolj omejevala.
Premier, ko je v parlamentu včeraj odgovarjal poslancu SD, ni
naravnost opozoril, da SD zahteva omejitev svobode združevanja
in gibanja na mejnem področju ob Kolpi, kar je precej nerodno,
ker je to turistično območje, kamor se ljudje hodijo poleti
kopat, sončit in na piknike.
Je pa Šarec dejal:
“Naša naloga v zvezi s tem vprašanje je, da spremenimo
zakonodajo tako, da bo omogočala učinkovit pregon tovrstnih
skupin, da se bodo ljudje počutili varne in da bodo lahko
policistke in policisti se posvetili varovanju meje, ne pa
spremljanju nekih vikend tabornikov.”
Zaradi množice migrantov je turizem že brez teh dodatnih
ukrepov vlade, denimo prepovedi gibanja v bližini Kolpe ali
uvedbe policijske ure, precej prizadet, ljudi pa je tudi
strah, ker migranti prihajajo iz držav precej konzervativnih
kultur, kjer se ženske ne sončijo z nekaj krpicami na sebi ali
še to ne.
Povrhu migranti občasno kaj uničijo, ukradejo kak avtomobil,
ugrabijo, kakšnega starejšega vinogradnika.
Za zdaj ni informacij, da bi varde povzročile kakršnokoli
škodo ali težave ljudem, je pa o njih pisal tisk na Hrvaškem,
kjer imajo interes za senzacije, ki so posledice slabega dela
njihovih varnostnih organov, pa tudi, da bi meja ostala čim
bolj odprta za migrante.
Med ljudmi pa je nekaj puščic slišati tudi proti SD, da jih
varde motijo, ker ovirajo posle Lidij Mavretič.
Kaj menite o vaških stražah lahko odgovorite v anketi:

Kakšno je vaše mnenje o vaških stražah na meji s Hrvaško?
Zelo so koristne, ker policija ne nadzira meje
Koristne so, policiji lahko pomagajo pri nadzoru
Ne škodijo in ne koristijo
Škodujejo, ker niso usposobljeni za delo bodo le
težave
Zelo škodujejo, to je fašizem in komunizem, država
mora ostro ukrepati z represijo
Vote
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Med fašisti in EU denarjem
Premier je Bakoviču najbrž nekoliko bolj odrezavo odgovoril,
ker ga je ta pred tem poučeval na tak način:
“Drznil si bom morda malo izkoristiti neko svoje predznanje,
ki sem ga imel in razložiti. Zakon o varstvu javnega reda in
miru opredeljuje kršitve, ki so se dogajale na zeleni meji,
katere sem prej opisal. Ključno pri tem pa je, da se pridobi
nekoga, z imenom in priimkom, ki se je počutil ogroženega, nek
občutek ogroženosti pri njemu zbudilo ali pa vznemirjenja.
Torej, in kolikor sem seznanjen, policisti nikakor zaradi
tega, ker se nihče ne želi izpostavljati, niso dobili nikogar,
ki bi se želel izpostaviti in zato na tem mestu povem, da sem
se, ko sem sam spremljal te posnetke in izjave v medijih, če
je to seveda v pomoč policiji, sem počutil vznemirjenega in
ogroženega, torej, z imenom in priimkom. Verjamem, da tudi
moji kolegi iz poslanske skupine Socialnih demokratov, so se v
tem primeru počutili vznemirjenega in ogroženega…”
V vprašanju šefu vlade je Bakovič dejal, da ga dogajanje
spominja na čase 30. let prejšnjega stoletja. In s tem

namignil na fašizem. Ni pa omenjal drugih znanih paravojaških
enot iz 20. stoletja, ki so bile značilne za naše kraje in so
se obdržale dalj časa, namreč partizanov, ki so po uporu
fašistom med vojno po njej s komunistično partijo, katere
strankarska vojska so bili, izvedli revolucijo, množične
pomore ljudi in uvedli desetletja diktature ene stranke v
SFRJ. Predhodnice Bakovićeve stranke.

Kdaj boste našli ministra, premier?
Ob migrantskih problemih, ki so v ozadju vard, so bili včeraj
pomembni še odgovori poslanki Suzani Lep Šimenko (SDS) o
slabem črpanju EU denarja, za katerega skrbi minister brez
resorja, ki ga država že dva meseca nima, ker je Šarec po
Marko Bandelliju (SAB) odstopil še Iztoka Puriča (SAB).
Da črpanje ni najboljše, se je premier s poslanko SDS
strinjal, je pa ocenil, da se izboljšuje. O kadrih pa je
dejal:
“Kar se tiče ministra, ga bom predlagal državnemu zboru, ko mi
bo stranka SAB sporočila novo ime. Kot veste, prihaja iz kvote
stranke SAB. Začasno vodi ministrstvo gospa Alenka Bratušek,
tako da ministrstvo zagotovo ni brez vodenja. Ne nazadnje pa
veste, kako to gre, saj ste leta 2012 s 5 ministri vodili 16
ali koliko resorjev na koncu, tako da o zapuščanju ministrov
in teh zadevah ne bi izgubljal besed. Vsa ministrstva imajo
svoje ministre in delujejo.”
Na posnetku v DZ včeraj klepetata predsednika DeSUS Karl
Erjavec in SAB Alenka Bratušek, oba sta bila na lanskih
volitvah precejšnja poraženca, ki jima zase od volivcev ni
uspelo dobiti sedeža v DZ, v ozadju dogajanja sramežljivo ne
spremlja notranji minister Boštjan Poklukar (LMŠ):
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Ko je govoril o preteklosti, je Šarec omenjal čase, ko je
zaradi izstopa DL Gregorja Viranta razpadala druga Janševa
vlada, dokler ni Pozitivni Sloveniji, katere šef izpostave v
Kamniku je bil takrat Šarec, uspelo oblasti prevzeti z Alenko
Bratušek.
Položaj danes ni primerljiv. Imata pa Bratuškova in premier
najbrž težave, kako najti dobrega kandidata za zahteven
položaj, s katerega sta v kratkem času odletela že dva
ministra.

