Brali smo
SLOVENIJA — Ivan Kramberger, 1992, nekaj mesecev preden so ga umorili:
»Kučan ni slab človek, ampak on je komunist. Če boste volili njega, bodo zopet
vladali komunisti. In ko ne bodo vladali, dodajam, takrat bodo protestirali in
pozivali k smrti tistih, ki vladajo, pa niso iz njihovih vrst.«
LJUBLJANA — Primerjava obiskov Logarja kot zunanajega ministra v prvih 11
mesecih z Erjavcem kaže, da ima Logar zunanjo politiko v malem prstu.
AUCKLAND — Novozelandsko mesto Auckland je šlo v tridnevno zaprtje, prvo v
zadnjih šestih mesecih potem, ko so zabeležili le tri nove primere okužbe z novim
koronavirusom. Novozelandska premierka Jacinda Ardern se je za omenjeni ukrep
odločila potem, ko je bila okužba ugotovljena pri tričlanski družini v Aucklandu.
JUGOVZHODNA AZIJA — Reka Mekong izvira na Kitajskem in teče skozi Laos,
Tajsko, Kambodžo in Vietnam. Zaradi jezov, ki so si jih zgradili Kitajci, ne da bi
upoštevali posledice v drugih državah, se je gladina reke tako znižala, da je v
nevarnosti 60 miijonov ljudi, saj jim reka služi za promet, posebno trgovski, za
prehrano in za namakanje.
LJUBLJANA — Poslanec Robert Polnar, ki ga je Erjavec vrgel iz stranke, ker se
ne strinja z njim, je še enkrat pred vso slovensko jaavnostjo razgalil ambicije Karla
Erjavca: »Človek, ki je poln skrajnih anti duhovitih domislic, v katerih pa očitno
uživa. V tem izziva kot ambiciozni šolar, ki se pripravlja na razredno proslavo.«
Ostalim v KUL pa očita, da jih zaradi sovražnosti »nezadržno nese proti
naslednjim izbruhom fanatizma in obsedenosti.«
GRANADA — Španski mediji so pred kratkim objavili posnetek štiridesetih
mladih nasilnežev severnoafriškega izvora, ki so prišli v šolo kar z mačetami, da
bi z njimi napadli španske dijake. Zaradi množičnih migracij, predvsem iz Severne
Afrike, se Španija sooča s porastom kriminala in nasilja, nekatera španska mesta
kot je Barcelona pa gredo očitno po poti multikulturnih mest kot sta Pariz ali
Stockholm.
VARŠAVA — Poljsko sodišče je v torek oglobilo pevca heavy metal skupine
Behemot, ker je objavil fotografijo, na kateri je noga stopila na podobo device
Marije. Zaradi razžalitve verskih čustev mora plačati 15.000 zlotov (3336 evrov)

kazni. Pevec Adam Darski bo moral kriti tudi sodne stroške v višini 3500 zlotov.
TEXAS, ZDA — Sneg, led in mraz so v ponedeljek prizadeli osrednji del ZDA vse
od kanadske meje do Mehiškega zaliva, kjer je tudi največ težav. V Chisholmu v
Minnesoti so namerili minus 39 stopinj Celzija, temperature pa so padle globoko
pod ničlo tudi v teksaškem San Antoniu in Houstonu. V Teksasu je bilo čez dan
brez elektrike štiri milijone ljudi, redukcije pa so se zaradi preobremenjenosti
sistema nadaljevale tudi čez noč.
LJUBLJANA — Izjava ekonomista dr. Mateja Lahovnika na očitke opozicijske
levice, da vlada Načrt. za okrevanje in odpornost sprejema za zaprtimi vrati:
»Predsednik vlade je že v času krize dvakrat povabil opozicijo k sodelovanju.
Obakrat so to zavrnili in glede na to, da zavračajo sodelovanje, je popolnoma
logično, da niso vključeni tudi v oblikovanje tega programa o okrevanju in
odpornosti … Po tistem, ko je klavrno propadla nekonstruktivna nezaupnica,
obupno iščejo neke nove teme za problematiziranje, ob čemer je absurdno govoriti
kako bo denar porabljen, če končne verzije vlada sploh še ni uskladila z EK. Oni že
vnaprej očitajo nekaj, kar se sploh še ni zgodilo.«
LONDON — Londonski župan Sadiq Khan meni, da želijo kritiki njegovega
predloga, ki bi brisal britansko kulturno dediščino v resnici sprovocirati kulturno
vojno. Po Khanovem mnenju so resnični krivci za nemire tisti, ki nasprotujejo
odstranjevanju britanske kulturne dediščine in ne tisti, ki jo uničujejo.

