Brali smo
DELHI — Indijska vlada namerava dvigniti na 21 let minimalno starost za
neveste, čemur ostro nasprotujejo muslimanske organizacije, češ da je to
nedovoljeno vtikanje v njihove običaje. Do sedaj je minimalna starost nevest za
poroko 18. let.
KABUL — Hišne preiskave. Politično motivirane aretacije. Usmrtitve in izginotja.
Vse to naj bi se po poročilu Human Rights Watch dogajalo v Afganistanu, v
katerem sedaj vladajo talibani. Glavne tarče so pripadniki nekdanje afganistanske
vlade in varnostnih sil.
PYONGYANG — Severnokorejska vlada je vsem državljanom za 11 dni naložila
prepoved smejati se, piti in kupovati kot del žalovanja ob 10-letnici smrti Kim
Jong-ila, bivšega voditelja in očeta Kim Jong-una. V tem času ne smejo ljudje
praznovati niti svojih rojstnih dni. Za kršitev prepovedi je predviden zapor.
LJUBLJANA — Poslanec Bandelli pravi, da pri nas ne vidi komunističnih strank:
Bratuškova pa je prepevala “naj živi komunizem”!
KIJEV — Datum božiča povzroča razdor med ruskimi in ukrajinskimi
pravoslavnimi. Samostojna ukrajinskaa Cerkev hoče preiti na gregorijanski
koledar, ki je v rabi po vsem svetu. Kijevski metropolit je obhajal božič 25.
decembra in ne 7. januarja, kot je to v navadi v ruski pravoslavni Cerkvi.
LJUBLJANA — Evropsko sodišče za človekove pravice s sedežem v Strasbourgu
je odločilo, da imajo države pravico razpustiti ali zavrniti registracijo strank, ki se
ne distancirajo od nekdanjih komunističnih strank. Razpustitev le teh namreč
razumejo kot nujno za demokratično družbo. Kot je znano, se stranke tranzicijske
levice še vedno niso sposobne ograditi od enega izmed totalitarizmov –
komunizma, v SD se celo klanjajo komunističnim zločincem.
MOSKVA — Zgodilo se je pred 30 leti, 25. decembra 1991: Mihail Gorbačov
odstopi, Sovjetska zveza uradno razpade. Na zasneženem Rdečem trgu je bila
dokončno umaknjena rdeča zastava ZSSR in jo je zamenjala trobojnica Ruske
federacije.
LJUBLJANA — Milko Novič je po osmih letih končno dočakal epilog boja s

sodnimi mlini, saj je višje sodišče v Ljubljani zavrnilo pritožbo tožilstva na njegovo
oprostilno sodbo, ker je višje sodišče ugotovilo, da je njegov primer zastaral.
Novič pravi, da je vesel in čuti olajšanje, saj gre za dokončno odločitev sodišča,
kar pomeni, da se lahko otrese strahu pred zaporom.
BRUSELJ — »Hvala slovenskemu predsedstvu EU in čestitke za uspešno delo.«
»Takšno je osrednje sporočilo evropskih komisarjev Stelle Kyriakides, Valdisa
Dombrovskisa in Adine Văleane glede slovenskega predsedovanja Svetu
EU,« sporoča Vlada RS. Sporočilo, ki je svetlobna leta daleč od tega, kar že
mesece poslušamo na RTV Slovenija in POP TV ter v drugih osrednjih medijih.
Ravno tako je v popolnem nasprotju s tem, kar nam govorijo Kulovci (Tanja Fajon
& kompanjoni). Gre za dokaz, da lažne novice o slovenski zunanjepolitični podobi
izvirajo iz tranzicijske levice.
LJUBLJANA — Prihodek od prodaje storitev po velikem padcu leta 2020 v
letošnjem letu vztrajno narašča. Slednji je bil v oktobru za en odstotek višji kot v
septembru in skoraj za petino višji kot oktobra 2020. Najbolj so se prihodki
dvignili v gostinski dejavnosti, predvsem v dejavnosti nastanitev in z njimi
povezanimi storitvami, saj so bile te dejavnosti v lanskem letu močno okrnjene
zaradi omejevalnih ukrepov.
QUITO — Ker pandemija koronavirusa ne prizanaša nobeni starostni skupini, so
se oblasti v Ekvadorju 24. decembra odločile, da bo postalo cepljenje proti
kitajskemu koronavirusu odslej obvezno za vse državljane, ki so starejši od pet let.
S tem je ta latinskoameriška država postala prva država na svetu, kjer bo
cepljenje proti novemu koronavirusu postalo obvezno tudi za otroke.
LJUBLJANA — Zloglasni politični komentator dr. Alem Maksuti se je sovražno
lotil ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch ter vseh
kristjanov zgolj zato, ker je pristojno ministrstvo objavilo novičko, da je uradno
sprejelo Luč miru iz Betlehema, ki so jo v Slovenijo prinesli predstavniki
Slovenske zamejske skavtske organizacije. Maksuti jih je okrivil jih je za smrt
desetletne migrantske deklice pred dvema tednoma na meji. Na Twitterju se že
vrstijo pozivi h kazenski ovadbi Maksutija zaradi sovražnosti in kristjanofobije.
TOKIO — Tudi japonska vlada ne bo poslala svoje uradne delegacije na zimske
olimpiade v Beijing. Diplomatski bojkot bo proti kitajskemu kršenju človekovih
pravic. Japonska se s tem pridružuje bojkotu Združenih držav, Velike Britanije in

Avstralije.
MOSKVA — Metropolit Ilarion iz Volokolamska je pojasnil, da srečanje papeža in
moskovskega patriarha ne bo ne v Italiji ne v Rusiji, ampak v neki “tretji deželi” in
gotovo “po veliki noči”.
LJUBLJANA — Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spominjamo časa, ko smo
si edinokrat v zgodovini kot narod sodbo napisali sami. Na najbolj demokratičen
način – na plebiscitu o samostojnosti Slovenije – je namreč okoli 95 odstotkov
odgovorilo pritrdilno na vprašanje: »Ali naj Slovenija postane samostojna in
neodvisna država?« Očitno pa to nikakor ni po volji stranki Levici, konkretneje
poslancu Mihi Kordišu, ki si želi, da bi Slovenija še vedno obstajala v okviru
nekdanjega režima, kjer bi bila socializem in revščina za vse, razen za peščico
prvorazrednih.
PARIZ — V Franciji je padla odločitev, da se mora mošeja na severu države
zapreti za šest mesecev, in sicer zaradi spodbujanja nasilja. Francoske oblasti so
od avguste sicer zaprle že preko 25 mošej. Gre za ogromno mošejo v kraju
Beauvais. Verski ustanovi se očita širjenje sovraštva, nasilja in opravičevanja
džihada. Francoski notranji minister Gérald Darmanin je 14. decembra razglasil,
da je zagnal postopek za upravno zaprtje te mošeje zaradi nesprejemljivih pridig,
uperjenih proti kristjanom, istospolno usmerjenim in Judom,
LJUBLJANA — Zveza borcev oziroma njena podružnica v Savskem naselju
nadaljuje povojno morilsko tradicijo. Celo za praznike seje “smrt”. Namesto
“Blagoslovljen” ali “Vesel Božič” sporoča “Smrt janšizmu!”. Pri tem gre še za eno
izmed groženj politiku in več kot 200 tisoč volivcem, ki jih tožilstvo ni preganjalo.
Predsednik borčevske podružnice ni nihče drug kot Janez Stariha, znan po
številnih sovražnih izjavah.
MOSKVA — Zgodovinarju Juriju Dmitrijevu, ki je našel v Sandarmoku posmrtne
ostanke več kot 9.500 ljudi, ki so bili ubiti v letih Stalinovih represij, od 11.
avgusta 1937 do 27. novembra 1938, so zaporno kazen povečali s 13 na 15
let. Več kot 400 znanstvenikov in umetnikov iz Evropske unije in ZDA je že
podpisalo poziv za njegovo izpustitev.

