Brali smo
MOSKVA — V Rusiji se nadaljuje kampanje za regrutiranje prostovoljcev, ki se
pridružijo napadalcem v Ukrajjini po vajah, ki trajajo tri do sedem dni.
Kandidatom obljubljajo 300.000 rubljev na mesec (skoraj 4.000 evrov) in nekaj
milijonov družinskim članom, če bi padli.
BUDIMPEŠTA — Madžarski premier Viktor Orbán je v petek podpisal odlok o
oblikovanju posebnih enot mejnih stražarjev, ki bodo varovale južno mejo. V
videosporočilu na Facebooku je dejal, da bodo te mejne enote delovale v
sodelovanju s policijo, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.
LJUBLJANA — Se že grizejo med sabo: počilo je med Marto Kos, ki se želi
slovenski javnosti predstaviti kot politično nevtralna kandidatka, in zadnjim
predsednikom komunistične partije Milanom Kučanom. Ta ji je nedavno odtegnil
blagoslov globoko države, ona pa se je na to užaljeno odzvala.
BRATISLAVA — Kaže, da se je EU pripravljena vmešavati v volitve posameznih
držav z namenom, da bi dosegla izvolitev njej bolj poslušnih voditeljev. Po mnenju
nekdanjega slovaškega evropskega komisarja Jana Figla je vzrok za napade s
strani EU in njenih podrepnikov na Poljsko ter Madžarsko njuna odprta podpora
katolicizmu, tradiciji in nacionalizmu med vladajočimi strankami. Za razliko od
nekaterih evropskih politikov je npr. madžarski premier Viktor Orban vedno
pripravljen na prvo mesto postaviti madžarske nacionalne interese.
LJUBLJANA — Nova meritev javnega mnenja beleži drastični upad podpore
vlade Roberta Goloba, predvsem pa njemu kot politiku. Delež nezadovoljnih z
vlado je v enem samem mesecu narasel za 70 odstotkov, strm padec
priljubljenosti pa beleži tudi sam premier. Novinarski urednik Mirko Majer je ob
razglasitvi rezultatov ankete šaljivo zapisal “Kakšen čudež naredi par dni morja“,
pri čemer se je nanašal na premierjev počitek na hrvaški obali, medtem ko se
zaradi rasti cen večina državljanov sooča s hudo stisko.
PULJ — Na območju Pulja je 9. julija izbruhnil velik požar. Pol mesta je ostalo
brez elektrike, gorele so hiše in avtomobili, ljudje so pakirali svoje dragocenosti in
bežali. Ogenj bi naj izbruhniln na transformatorski postaji, mediji pa poročajo, da
naj bi med drugim zgorela mesnica na Premanturski cesti. Puljska urgentna
služba naj zaenkrat ne bi imela primerov, povezanih s požarom.

AMSTERDAM — Brez kmetov ni hrane – napis, ki se je prej pojavljal zgolj kot
opozorilo, se v zadnjih dneh tudi uresničuje. Kmetje na Nizozemskem blokirajo
dostavo hrane v supermarkete in posledično so police v nekaterih trgovinah že
prazne. Če se bodo blokade nadaljevale, se lahko zgodi, da ljudje ne bodo več
mogli opraviti vsakodnevnih nakupov, so sporočili iz nizozemskega centralnega
urada za trgovino s hrano.
BUDIMPEŠTA — Število rojstev na Madžarskem se je od vzpostavitve nove
družinske politike, ki družinam nudi finančno podporo za velike družine, v
zadnjem letu dvignilo za kar 5,5 odstotka. Madžarska tako dokazuje, da za
reševanje demografskih problemov ni potrebno uvažati tuje poceni delovne sile,
temveč zgolj domačemu prebivalstvu omogočiti pogoje za družino.
LJUBLJANA — Današnja (10. julija) naslovnica Mladine je popolna blamaža za
njenega odgovornega urednika. Grega Repovž, srednješolec za krmilom skrajno
levega tednika, je odobril naslovnico, ki Janšo obtožuje, da je bila njegova vlada
preveč uspešna. Zapisali so: “Izguba 300 milijonov evrov evropskih nepovratnih
sredstev je posledica nepremišljenega zadolževanja Janševe vlade in predvolilnega
ustvarjanja gospodarske rasti.” Papir prenese vse, pravijo, tudi naravnost komične
obtožbe, ki negirajo same sebe.
KIJEV — Po podatkih ukrajinskega varuha človekovih pravic je bilo več kot
400.000 ukrajinskih državljanov prisilno preseljenih v Rusko federacijo, kar
predstavlja kršitev 49. člena četrte ženevske konvencije. Poslanke in poslanci
ugotavljajo, da se zgodovina s tem ponavlja. Sovjetska zveza je namreč tudi leta
1949 prisilno preselila 95.000 Estoncev, Latvijcev in Litovcev, kar je Evropsko
sodišče za človekove pravice obsodilo kot hudodelstvo zoper človečnost.
LJUBLJANA — Po podatkih Statističnega urada RS imamo v Sloveniji 6.036
naselij in 10.173 ulic, imena nekaterih se skladajo z imeni svetovnih prestolnic.
Tako imamo tudi Rim, Dunaj in Jeruzalem, ki pa se glede na število prebivalcev
bistveno razlikujejo od svetovnih prestolnic, s katerimi si delijo ime. Tako ima Rim
v občini Črnomelj 21 prebivalcev, Dunaj v občini Krško in Jeruzalem v občini
Ljutomer pa vsak po 31.
DIVAČA — Na trasi drugega tira Divača-Koper so izkopali 1.005,4 metra prvega
in najdaljšega predora Lokev. Z izkopom predora Lokev so začeli novembra lani,
doslej pa so naleteli že na 21 kraških jam, so sporočili iz projektnega podjetja

2TDK in dodali, da odkritja zaenkrat ne vplivajo na rok izgradnje projekta. Do
območja, kjer bodo kraški pojavi najbolj vidni, sploh še niso prišli.
HAMBURG — Facebook zatira svobodo govora. Tako je v tožbi katoliške
založniške hiše proti Facebooku razsodilo odločilo nemško sodišče v Hamburgu.
»Facebook namerno in serijsko krši zakon. IT gigant omejuje svobodo govora na
svojih platformah ne oziraje se na vladavino prava,« je po zmagi povedal odvetnik
in zagovornik svobode govora Joachim Steinhöfel.
MOSKVA — Privrženci ruskega predsednika Vladimirja Putina si nadvse želijo, da
bi kremeljskega despota imenovali “vladar” in ne “predsednik”, saj želijo s tem
utrditi Putinovo avtoriteto v vojni v Ukrajini.
TALLAHASSEE — 17-letna Chloe Cole je želela postati fant, zato je v puberteti
začela jemati hormonske tablete, ki zavirajo naravni potek pubertete. Nato se je
odločila še za operacijo, s katero si je fizično spremenila spol. Zdaj ji je žal –
verjetno nikoli ne bo mogla imeti otrok in dojiti. Zaradi operacije in tablet tvega
tudi večjo verjetnost raka. Chloe je svojo tragično zgodbo predstavila na
zaslišanju pred sodiščem na Floridi, kjer so sodniki razpravljali o predlogu
guvernerja DeSantisa o prepovedi hormonskih terapij za otroke.
LJUBLJANA — Notranja ministrica Tatjana Bobnar 13. julija ni mogla zagotoviti,
da v njenem mandatu ograje ne bodo spet postavljali nazaj. V. d. direktorja
Policije Boštjan Lindav pa je povedal, da predloga za to, da se odstrani ograja na
slovenski južni meji, ni dala policija, se pa ta tem odločitvam prilagaja. Odločitev
za odstranitev ograje je bila torej zgolj politična!
KIJEV — V Ukrajini nove ameriške rakete povzročajo preglavice Rusiji. Trenutno
naj bi imel Kijev za raketni sistem Himars na voljo zgolj rakete z dometom 70
kilometrov, čeprav so na voljo tudi izstrelki z dometom med 300 in 500
kilometrov. STA poroča, da si ukrajinska vlada prizadeva, da bi ji ZDA dobavile
rakete daljšega dosega za raketne sisteme Himars, kar je v sredo potrdil član
parlamentarnega odbora za obrambo Fedir Venislavski.
MOSKVA — Lego, danski velikan za izdelavo igrač, je sporočil, da bo za
nedoločen čas prenehal delovati v Rusiji, razlog pa so po poročanju tujih medijev
nenehne motnje. Tiskovna predstavnica Lega je dejala, da so v začetku marca, ko
so se ustavile pošiljke v Rusijo, prenehali tudi z vsemi komercialnimi dejavnostmi
in skoraj vse zaposlene dali na podaljšan dopust.

LJUBLJANA — »Največji problem Levice je, da je bila vajena biti v opoziciji, biti v
poziciji pa se bo očitno morala še naučiti,« je na prvem “soočenju” za
predsedniške volitve o stranki Levica povedala Nataša Pirc Musar, ki jo je Levica
zavrnila, češ, da je zanje “preveč liberalna”. Dr. Anže Logar se je med drugim
povedal, da bi bilo za demokracijo dobro, da vsi vzvodi oblasti ne bi bili v rokah
ene politične opcije.
KIJEV — Del ukrajinskega žita, ki zaradi ruske blokade črnomorskih pristanišč še
vedno čaka v pristaniščih, bo očitno vseeno prišel do potrošnikov. V središče
Evrope ga sedaj tovorijo po reki Donavi, ki se na romunski obali izliva v Črno
morje in tako nudi stik s kontinentalno Evropo.
LJUBLJANA — Predsednik vlade Golob se v pomanjkanju konkretnih ukrepov za
blaženje energetske draginje zateka new-age zdravilske metode in ekološke
blodnje. Tistim, ki so zboleli za covid-19, je 15. julija priporočal več sonca in
morske vode, energetsko draginjo pa namerava rešiti z gradnjo sončnih elektrarn.
Oba razmisleka druži eno, to je, da nimata nobene podlage v znanosti. Eko in new
age ludizem je tako tudi uradno postal del vladne doktrine.

