Brali smo
TEHERAN — Anoošavan Avedian, iranski kristjan armenskega izvora je bil
obsojen na 15 let in na 10 let brez državljanskih pravic po končani zaporni kazni.
Vzrok: v svojem stanovanju je omogočal versko izobrazbo drugim kristjanom. S
tem je po izreku sodišča delal »propagando, ki je nasprotna in žaljiva sveti
islamski veri.« Sodeč po komentarjih mora biti iranski islam na zelo trhlih nogah,
da se boji te vrste “propagande”.
HARKOV — Na območju Harkova se obeta ukrajinska protiofenziva. Protiofenziva
ukrajinske vojske bi Ruse utegnila oddaljiti z območja Harkova. Po drugi strani pa
bi rusko vojsko lahko prisilili k reorganizaciji, kar bi pomenilo prekinitev
komunikacijskih povezav, ocenjuje ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW).
LJUBLJANA — Protiosamosvojitelj Kučan, ki je pomagal razoroževati že
slovensko vojsko, je nedavno negodoval nad orožarsko pomočjo Ukrajini. Njegova
kolegica Spomenka Hribar pa skupaj s tovarišijo to “plemenito” misijo nadaljuje,
ko javno poziva, da se takšno ravnanje zaustavi. A zgodovina nas uči, da takšnim,
kot je Putin, ni nikdar dovolj. Po Ukrajini bi verjetno sledila Moldavija in druge
države, seveda v primeru uspeha ruske invazije.
MARSEILLE — Okoli 60 prebivalcev nekega bloka v Marseilleju je bilo prisiljeno
zapustiti svoje domove zaradi strahu pred nigerijskimi ilegalnimi migranti, ki so
se na silo vselili v stanovanja. Nigerijski skvoterji naj bi bili izredno nasilni, med
njimi pa naj bi prihajalo tudi do spopadov z mačetami.
LJUBLJANA — »Zanimivo je, da je Gen-I, ki naj bi ga prek svojih ljudi še vedno
obvladoval predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, napoved podražitve
sporočil šele zdaj, v času po volitvah,« pravijo ob napovedanih podražitvah
zemeljskega plina v Gen-I na portalu Moje Posavje.
WASHINGTON — Ameriški uradniki so povedali, da so od približno 12 ruskih
generalov, ki so jih ubile ukrajinske sile, “mnogi” postali tarča zahvaljujoč pomoči
ameriških obveščevalnih služb. Washington je namreč Ukrajini posredoval
aktualne informacije z bojišča, jih seznanil s pričakovanimi premiki ruskih vojakov
in lokacijo ruskega mobilnega vojaškega štaba, ki se je pogosto selil.
LJUBLJANA — »Ko smo vstopili v dvorano [Slovenskega mladinskega gledališča],

so nas pričakali razni portreti: Milana Kučana, Edvarda Kardelja, Josipa Broza
Tita in še drugih partijskih rojakov,« je v pismu za Nova24TV zapisal dijak ene
izmed koroških gimnazij, pri tem pa je dodal, da so med predstavo omalovaževali
osamosvojitelje, povzdigovali petkove kolesarje, se lotili krščanstva in Cerkve ter
zraven vpletli domobranstvo.
TAIPEI — Skupina hekerjev Anonymous je sprožila opozorilni napad na Kitajsko:
raztrgali so eno izmed kitajskiih državnih spletnih strani in na ostankih pustili
opozorilo, naj Beijing ne počne glede Taivana kakih neumnosti, kakor jih je počela
Moskva z Ukrajino.
LJUBLJANA — »Elektro tajkun Robert Golob še vedno vztraja pri brisanju mesa z
jedilnikov. Očitno je svoboda to, da ti država posega v jedilnik in ukazuje, kaj
lahko ješ in česa ne,« je na Twitterju zapisal Nejc Brence.
BEIJING — Mladi Kitajci plačujejo ceno upočasnitve kitajskega gospodarstva. V
letu 2022 bo država prišla do rekordnega števila 10,76 milijona diplomiranih, ki
odhajajo iz šolskega sistema in imajo manj možnosti zaposlitve kot prejšnje leto.
Število nezaposlenih med 16. in 24. letom je marca doseglo 16% in bi poleti lahko
prišlo na 20%.
LJUBLJANA — Intimna želja sicer propadle LMŠ in Marjana Šarca je od Roberta
Goloba izsiliti obrambni resor, kjer bi lahko počeli vse kot nekoč – ko so v vladi
Marjana Šarca vohunili predvsem med svojimi koalicijskimi partnerji in afere
prodajali medijem. Klika okoli Šarca ima po naših informacijah že pripravljene
kadrovske sezname, cilj pa jim je dobiti v roke vojaško Obveščevalno-varnostno
službo, ki bi jo ponovno uporabili proti Golobu samemu. Vodja operative tudi
tokrat ni nihče drug kot Damir Črnčec.
ZAGREB — Hrvaški Večernji list kritično ocenjuje, da se bo politika Slovenije do
Hrvaške spremenila, če bo zunanje ministrstvo prevzela predsednica SD Tanja
Fajon. Hrvaška bo izgubila podporo pri vključitvi v schengensko območje, saj
Fajonova ne podpira vstopa Hrvaške v schengen, zaostril pa se bo tudi arbitražni
spor.
NEW DELHI — Zaradi pomanjkanja premoga so v Indiji neprestane prekinitve
električne energije, ki trajajo tudi po 14 ur. V Indiji prihaja tri četrt električne
energije iz central na premog. Vročinski valovi so zadnje tedne položaj še
poslabšali.

LJUBLJANA — Od 11. maja so znana nekatera imena ministrskih kandidatov, po
pričakovanjih je ministrstvo za finance v kvoti Gibanja Svoboda, prevzel Klemen
Boštjančič. Spomnimo, Boštjančiča so stari “Adriaši” ocenili za enega najslabših
direktorjev Adrie v njeni zgodovini, ki je pomembno prispeval k njenemu
bridkemu koncu.
KATMANDU — 52-letna Nepalčanka Kami Rita je potolkla svoj lastni rekord in se
povzpela na Mount Everst že šestindvajsetič. Nepalska vlada je letos izdala že 316
dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta. Lani je bilo takih dovoljenj 408.
LJUBLJANA — »Naslednji predlog bo, da za dva dni izklopimo elektriko in se ne
vozimo z avti tako, da bi jim starejši lahko razložili, da je v SFRJ vse to na nas že
preizkušala Milka Planinc,« se je na aktivacijo Golobu naklonjenih “pionirčkov”, ki
so prevzeli pobudo “brezmesnih dni”, odzval ekonomist Matej Lahovnik.
MOSKVA — Ruska služba FSB je objavila podatke državljanov “izdajalcev”, ki so
zapustili državo. V prvih štirih mesecih leta 2022 jih je bilo okrog 4 milijone: samo
preko Kavkaza 1 milijon, v osrednjo Azijo preko pol milijona in v Ukrajino več kot
300.000. V prejšnjih dvajsetih letih je iz Rusije pobegnilo okrog 5 milijonov ljudi.
LJUBLJANA — »Recite, da je to hec,« je eden prvih odzivov na Twitterju, ko so
Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec razkrili 15 izmed 19 ministrskih imen.
Med prvaki izpadlih strank je Marjan Šarec dobil ministrstvo za obrambo, Alenka
Bratušek pa ministrstvo za infrastrukturo.
KIJEV — V kratkem bo končano oblikovanje brigade po imenu “Svobodna
Rusija”, ki je del ukrajinske vojske. Sestavljajo jo ruski vojaki, ki so prešli na
ukrajinsko stran. Med njimi so piloti, ki pripovedujejo, da so pogosto streljali na
prazna polja, da ne bi pobijali ljudi brez zaščite.
LJUBLJANA — To, česar so se tako zelo bali politiki držav zahodnega Balkana,
postaja kruta resničnost. Tanja Fajon namreč že zaostruje odnose s sosednjimi
državami. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman se je ostro odzval na
nedavno izjavo Fajonove, rekoč, da vstop njihove države v schengensko območje
nima ničesar skupnega z državno mejo oziroma arbitražno razsodbo.
PYONGYANG — Severna Koreja je 11. maja uvedla narodni “lockdown”, čeprav
virus verjetno že nekaj časa kroži tam. Žarišče virusa naj bi bilo v prestolnici.
Število okuženih ni znano. Prebivalci niso cepljeni in sanitarni sistem je dokaj

neuspešen.
LJUBLJANA — Podpredsednica Slovenske demokratske stranke Jelka Godec je
včeraj, 11. maja 2022, gostovala v oddaji Slovenija izbira na PlanetTV. Uvodoma
je spregovorila o hvaljenju Roberta Goloba glede hitre sestave vlade: »G. Golob je
napovedal, da bo določene zakone sprejel, še preden bo vlada. S tem kaže, da ne
pozna niti procedure, kako se zakoni sprejemajo. Takšno hvaljenje in naglica se
lahko vrneta kot bumerang.«
ZMINEC — Predsednik republike Borut Pahor je 12. maja v Zmincu pri Škofji
Loki odkril spominsko ploščo slovenskemu osamosvojitelju Ivanu Omanu.
LJUBLJANA — Kavarna Hayek sporoča: »Dragi državljani Slovenije, začnite
dvigovati denar z bančnih računov, privoščite si, zapravljate in uživajte, drugače
bo to namesto vas z vašim prisluženim in privarčevanim denarjem naredila
lopovska druščina, ki prihaja v sobane na Gregorčičevi ulici v Ljubljani.«
HELSINKI — Finska je na grožnje Rusije glede vstopa Finske v Nato sporočila
Rusiji: »Lahko se pridružite 200.000 Rusom, ki so že na Finskem, zakopani nekaj
metrov v zemljo.«
PARIZ — Sodišče v Mancheju v Franciji je odkrilo, da je vsaj šest migrantov
trdilo, da so oče leta 2012 rojenega otroka čigar francoska mati je pri 18. letih
odšla od doma, da bi bila s svojim moškim iz Slonokoščene obale. Moški, ki naj bi
bil oče otroka, je priznal očetovstvo in na podlagi tega v Franciji prejel dovoljenje
za bivanje. Ostali patroni iz skupnosti v Slonokoščeni obali so sklenili, da ga bo
posnemali in so s pomočjo matere otroka tudi sami priznali očetovstvo istega
otroka samo v drugih mestnih hišah v regiji.
RIM — Sveti oče je sprejel odstop nadškofa metropolita Splita-Makarske mons.
Marina Barišića. Nasledi ga nadškof-koadjutor Dražen Kutleša. Sveti oče je sprejel
tudi odstop nadškofa metropolita Prage, kardinala Dominika Duka. Za naslednika
nadškofa metropolita Prage je imenoval mons. Jana Graubnerja, do sedaj
metropolita v Olomoucu.

