Poklukar razkril spin pri
Toninu: Vardisti se lahko
pridružijo policiji
“Če želijo sodelovati s policijo, se s policijo sodeluje na
družbeno sprejemljiv način. Tako, da se posamezniki,
državljanke ali državljani pridružijo pomožni policiji,” je
notranji minister Boštjan Poklukar (LMŠ) danes povedal pred
odborom za notranjo politiko in s tem ponovil izjavo kandidata
za obrambnega ministra Mateja Tonina (NSi), ki je enako o
vardistih dejal, da se lahko le kot posamezniki vključijo v
vojsko.

Šiško na partizanski proslavi
Izjave Tonina so liberalni in levi politiki, pa tudi v mediji
in novinarji, na katere imajo ti vpliv, spremenili v pravi
vihar, kako Tonin namerava kar celo vardo Andreja Šiška
vključiti v vojsko, ki ji kronično primanjkuje vojakov, ker so
plače slabe, opreme pa ni… Celo za rasistično so novinarji,
denimo iz javne RTV Slovenija, razglasili Toninovo politiko.

Šiška pa so razglasili za desnega fašista, a je ta nekdanji
sopotnik Zmaga Jelinčiča in šef Viol naklonjen
samoupravljanju, Titu in velik podpornik narodno osvobodilnega
boja, torej kvečjemu levičar in socialist. To ni skrivnost,
policija ga je pred časom prijela, da bi odsedel še zadnji del
zaporne kazni, ko se je prišel poklonit padlim borcem

Pohorskega bataljona. Obsojen je bil, ker bi naj ogrožal
oblast Mira Cerarja. Več o tem lahko preberete tukaj: ŠIŠKA
PRIJELI NA POHORJU, KO SE JE OB SD ŠEL POKLONIT PARTIZANOM

So pa to dejansko precej običajne manipulacije politikov in
velikih medijev. Podobni smo bili priča, ko je SDS Janez Janše
pred leti iz opozicije predlagala spremembo zakona o obrambi,
da bi po vzgledu ZDA ustanovili prostovoljno nacionalno gardo,
ker ni dovolj vojakov, pa smo na javni televiziji izvedeli, da
Janša s tem ustanavlja svojo strankarsko vojsko.

Toninova izjavo, ki so jo lažno prikazali kot vključevanje kar
celih vard Andreja Šiška v vojsko, je bila takšna:

“Če na meji ne bomo imeli zadostnega števila policistov in
vojakov, potem ne moremo pričakovati, da bomo lahko
učinkovito zaščitili našo južno mejo. Zato razmišljamo o
možnosti poziva prostovoljcem, naj se pridružijo slovenski
vojski. Gre za poziv vsem prebivalcem, ki so stari do 65 let,
so v primerni psihofizični kondiciji in so bili v preteklosti
na nek način vojaško usposobljeni. To pomeni, da so služili
vojaški rok ali pa opravili temeljno vojaško usposabljanje.
Prostovoljci bi se začasno vključili v vrste pogodbene
rezerve. Z vsakim prostovoljcem bi podpisali pogodbo in jim
zagotovili plačilo, seveda če bi pred tem ustrezno opravili
tudi varnostno preverjanje. Lahko bi se vključili za določen
čas, lahko bi izvajali naloge en teden na mesec ali v
skrajnem primeru čez vikend, odvisno od razmer oziroma
potreb. Določil bi se minimum dodatnega usposabljanja. S
pomočjo državljanov, ki bi se odzvali na prostovoljni vpoklic
bi slovenska vojska opravljala nezahtevne naloge, ki pa
morajo biti opravljene. Poudarjam, trenutno je to le ideja,
ki pa bi ob hudi kadrovski stiski lahko bila hitra in začasne
rešitev težav. Seveda bi za to morali poiskati tudi ustrezno

zakonsko podlago. Zakaj tako razmišljam? Če se v nekih vardah
združuje več sto pripadnikov in so ti pripadniki pripravljeni
patruljirati po južni slovenski meji, potem ne vidim razloga
zakaj te posameznike ne bi vključili ob primerni
usposobljenosti, ob varnostnem preverjanju v uradne strukture
Slovenske vojske. In zato govorim o prostovoljnem vpoklicu
tistih, ki so bili v preteklosti na različne načine
usposobljeni, da lahko pomagajo Slovenski vojski, kot sem
dejal, pri manj zahtevnih nalogah.”

Na posnetku je Tonin:
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Ko je že rasizem med nami
Kako se manipulacija stopnjuje, je pokazal novinar RTVS Boris
Vasev s tem sporočilom na družabnem omrežju, kjer očita celo
že rasizem, če se varujejo mejo, da jih posamezniki vseh ras
in barv kože ne bi nezakonito prečkali:

Vasev, spin
Takšna ravnanja niso slučaj. Celoten vrh javne RTV, programski
in nadzorni svet, obvladujejo stranke koalicije, ki ravno
izgubljajo oblast.

Celotna današnja izjava Poklukarja o vardistih, ki lahko
postanejo pomožni policisti, v razpravi o zakonu, s katerim bi
država prepovedala nošnjo uradnim uniformam podobnih oblačil,
je bila danes takšna:

“S svojim ravnanjem, ki ga izvajajo na državni meji, predvsem
na meji z republiko Hrvaško na naši schengenski meji, v delu
javnosti povzročajo vznemirjenje in strah. Slovenska policija
in nenazadnje tudi vojska, ki pomaga policiji pri varovanju
južne meje z vardami in vaškimi stražami ne sodeluje pri
opravljanju uradnih nalog. In tudi nikakor ne moremo podpisati
z njimi nobenega sporazuma. Če želijo sodelovati s policijo,
se s policijo sodeluje na družbeno sprejemljiv način, tako, da
se posamezniki, državljanke ali državljani pridružijo pomožni
policiji. Ali pa, da se vpišejo na višji šolski program,
policijsko akademijo za poklic policista ali za nadzornika
državne meje.”

