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Izjava o provokacijah Janeza Janše 
 

 

V ZZB obsojamo izjavo predsednika vlade Janeza  Janše o genocidu v  Srebrenici,   

»ki ga ne bi bilo, če bi na ozemlju bivše Jugoslavije po njenem razpadu počistili s 

komunistično ideologijo, prav tako pa tudi izjavo ob polaganju venca pri »fojbi« v 

Bazovici, v kateri  je ZZB NOV označil za »Zvezo zdraharjev in škodljivcev«.  

 

Takšni izjavi  ne pomenita  le nadaljevanje nesprejemljivega in v mnogih pogledih 

škodljivega  odzivanja predsednika slovenske vlade na vsa pereča  vprašanja. 

Nesprejemljivo je, da predsednik vlade s svojimi zlaganimi in žaljivimi odgovori ves 

čas ponižuje svoje državljane, ko jih razglaša za »škodljivce«. Zlonamerno in 

sprevrženo pa je izkoriščanje genocida s Srebrenici za politična obračunavanja. 

Namesto  pričakovanega obžalovanja, spoštovanja  in sočustvovanja z žrtvami 

tragičnega, genocidnega dogajanja v Srebrnici pred 25. leti, predsednik vlade 

namenoma  zlorablja in sprevrača takratna dogajanja, vzroke in okoliščine. Izjava 

predsednika vlade Janeza Janše je tudi zunanjepolitična sramota, ki škoduje 

mednarodnemu ugledu Republike Slovenije, jo še bolj uvršča v krog tistih, ki so 

upravičeno predmet kritik demokratičnih EU in je v neposrednem  nasprotju z 

moralnim in etičnim bistvom odločitve Evropskega parlamenta o razglasitvi 

Evropskega dneva spomina na žrtve Srebrnice. Ta izjava bo upravičeno lahko 

poslabšala tudi bilateralne odnose med RS in BIH in ljudmi iz obeh prijateljskih držav. 

Obe izjavi predsednika vlade Janeza Janše  razpihujeta sovraštvo in ustvarjata laži, 

žalita ljudi  in ponižujeta državljane. Zastrašujoče spominjata na naci-fašistično 

propagando iz časov pred drugo svetovno vojno. 

 

Zato v ZZB pričakujemo, da v imenu vrednot, za katere se zavzemamo v svojem 

delovanju in tudi v mednarodnem, antifašističnem okolju,  da se pristojni organi RS - 

predsednik države, Državni zbor in vlada - in politične stranke ogradijo od izjav 

predsednika vlade in  jih obsodijo.  

 

          Marijan Križman 

          predsednik 


