Brali smo
SANKT PETERBURG — V centru Sankt Peterburga so 4. junija odprli “Muzej
krščanske kulture”, ki pričuje o litrugični zgodovini ruske pravoslavne Cerkve
skozi stoletja. Muzej je bil organiziran pod patronatom ženskega samostana Sv.
Konstantina in Helene, blagoslovil ga. je pa pskovski metropolit Tihon, predsednik
oddelka za kulturo moskovskega patriarhata.
TAIPEI — Japonska je darovala Taiwanu 1,2 milijona cepiv AstraZeneca, kar je
povzročilo hudo jezo Beijinga. Pošiljka je dospela 4. junija. Japonski zunanji
minister Toshimitsu Montegi je ta dar označil kot znamenje hvaležnosti za pomoč,
ki jo je Taiwan nudil japonskemu prebivalstvu po tsunamiju leta 2011.
BEIJING — Na Trgu nebeškega miru v Beijingu je vlada 4. junija 1989 zatrla
proteste za demokratizacijo države. Ob tem naj bi umorili več sto, po nekaterih
ocenah tudi več tisoč ljudi. Kitajske oblasti javno bdeneje v spomin pobitim še
vedno prepovedujejo, vlada o pokolu še naprej molči. Družine pobitih so tako
danes na Trgu nebeškega miru znova zahtevale priznanje pokola, odgovornosti in
odškodnino, medtem ko so v Hong Kongu tradicionalno množično bdenje oblasti
preprečile.
BUDIMPEŠTA — V Budimpešti čedalje bolj vre zaradi načrtovane podružnice
ene najbolj znanih kitajskih univerz Fudan, ki ima sicer sedež v Šanghaju. To bi bil
sicer prvi kitajski kampus v Evropski uniji. Projektu sicer ostro nasprotuje
opozicija, skupaj z županom Budimpešte, ki je ulice okrog predvidenega gradbišča
preimenoval po oporečnikih in žrtvah kitajskega režima. Projektu nasprotujejo
tudi madžarske univerze, ki se bojijo, da bi jim takšna institucija pobrala najboljše
kadre.
KRASNOJARSK — V prvem junijskem tednu so požari v sibirski jenisejski
provinci zajeli 6.300 ha. Samo 6. junija je ogenj uničil 10.000 ha gozdov.
Pričakujejo tudi poslabšanje razmer v Tomsku in Irkutsku. Večanje požarov je
zadnjih 20 let stalen pojav v vsej Sibiriji do Urala, včasih pa tudi v evropski pas
vzhodno od Volge.
LONDON — LGBT aktivistična skupina Stonewall UK, ki se ukvarja z agresivnim
vsiljevanjem svoje ideologije javnosti, po novem od britanskih delodajalcev
zahteva, da prenehajo uporabljati besedo “mama”, ker naj bi bila diskriminatorna

do transspolnic, ki si domišljajo, da so moški in zaradi ne morejo biti mame,
čeprav so otroka rodile.
MÜNCHEN — Münchenski nadškof kardinal Reinhard Marx je papeža 21. maja
prosil, naj mu dovoli odstop. S svojim odstopom želi tudi osebno nositi
sokrivdo »za katastrofo spolnih zlorab, ki so jih v zadnjih desetletjih zagrešili
cerkveni uslužbenci«. Pravi, da so preiskave in strokovna poročila v zadnjih
desetih letih dosledno pokazala, da je bilo storjenih veliko osebnih,
administrativnih in institucionalnih napak. Priznava tudi, da se čuti osebno
krivega in delno odgovornega zaradi molka, zanemarjanja in prevelike
osredotočenosti na ugled Cerkve.
BERLIN — Nenadejana zmaga krščanskih demokratov poraja dvom v resnično
moč levice. Krščansko demokratska unija (CDU) je odločno zmagala na včerajšnjih
volitvah v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt. Volivci so ji namenili še 7,3 odstotne
točke več glasov kot na zadnjih volitvah leta 2016.
DEN HAAG — Prizivni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča
(MICT) je v pritožbenem postopku 8. junija bivšega poveljnika vojske Republike
srbske Ratka Mladića pravnomočno obsodil na dosmrtni zapor zaradi genocida v
Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH. Kot neutemeljene je zavrnil
pritožbe obrambe, zavrnil pa je tudi pritožbo tožilstva.
NUR SULTAN — Migranti iz Osrednje Azije skušajo raje priti v Kazahstan kot v
Rusijo. Sicer manj zaslužijo, je pa manj tveganj in manj problemov. Vstopiti na
rusko ozemlje je tudi dražje. Kazahstanski podjetniki plačajo migrantom tudi
potovanje. Radi sprejemajo sezonske delavce za težja dela, ki jih domačini
odklanjajo.
LJUBLJANA — Milan Kučan pritiska na medije, ker se ga premalo omenja v vlogi
osamosvojitelja. In to ravno on, ki je večino časa slovenskega osamosvajanja
nasprotoval samostojni Sloveniji, na vrhuncu svoje moči je celo zapiral
demokratično opozicijo ter onemogočal slovensko pomlad.
BANGALORE — Stotine ljudi podlega Covidu-19, zato je ta indijska nadškofija
uvedla program “Eccomi”, s katerim skuša jamčiti za osnovno človeško pravico:
biti deležen dostojne smrti in spoštljivega pogreba. Vsem, ki prosijo, poskrbijo
brezplačno za rešilne avtomobile, druga prevozna sredstva, krste in pogrebne
obrede.

MINSK — Število političnih zapornikov v Belorusiji vsak dan narašča. Po zadnjih
podatkih beloruskih aktivistov jih je 478, sedem so jih zaprli le v enem dnevu.
Sodišča jih obsojajo na leta zapora na podlagi izmišljenih obtožb. V teh zaporih jih
mučijo, ponižujejo pa tudi umorijo.
VATIKAN — Papež Frančišek 10. junija münchenskemu nadškofu kardinalu
Reinhardu Marxu ni dovolil odstopiti, za kar ga je prosil 21. maja. Papež se mu je
sicer zahvalil za krščanski pogum, ki se ni bal ponižanja spričo resničnosti greha,
je pa zahteval, naj še naprej vodi nadškofijo München-Freising.
LJUBLJANA — Minister za kulturo Vasko Simoniti se je odzval na primer
vandalizma, pri katerem so neznani storilci v noči z 9. na 10 junij z rumeno barvo
na pročelje stavbe ministrstva za kulturo narisal več kljukastih križev. Kot je dejal,
»ta akcija napoveduje fizično nasilje organiziranih protidemokratičnih političnih
skupin.«

