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02.04.2009

Na včerajšnji seji Državnega zbora, na kateri so poslanci razpravljali o interpelaciji o delu

in odgovornosti ministrice Katarine Kresal, sem zahteval, da se poslanec ZARES Vito

Rožej opraviči vsem veteranom vojne za Slovenijo za izjave, ki jih je izrekel na seji.

Poslanec Zares nove politike g. Rožej je namreč v parlamentarni razpravi veterane vojne
za Slovenijo, med drugim, primerjal s “kavbojci, ki so po ulicah hodili z orožjem”.
Konkretno je navedel takole: »Izrekam vso podporo gospe ministrici in spoštovanje za to
kar počne, ker mislim, da najina generacija, generacija tudi kolega Jurija mlajšega,
Frangeža, Levaniča in še koga, ni kriva za stvari, ki so se dogajale takrat, ko smo mi
hodili v šolo skupaj z nekaterimi, ki kasneje niso mogli z nami na fakulteto, ker jih je
država izbrisala, medtem ko so se drugi šli kavbojce po besedah gospoda Gorana, ko so
po ulicah hodili z orožjem, jaz srčno upam, da kot uniformirani policisti ali pa lovci, ker v
vsakem drugem primeru bi bilo to čudno in nezakonito.”

Obenem je dejal tudi, da „ne verjame, da je bila Slovenija v devetdesetih
ustanovljena na novo.« Poslanec Zares-a Rožej je še povedal, da bi »na področju
človekovih pravic, na katerih temelji naša država, kakršnokoli tehtanje prioritet
pomenilo, da bi gospod Janša še zdaj na Roški jedel čufte in sladoled.”

Na tovrstne žalitve sem se odzval, rekoč: ”V imenu 40.000 veteranov vojn za
Slovenijo, pozivam gospoda Rožeja, da se takoj opraviči. Rekel je namreč
naslednje. Da smo se, sam sodim med njih, šli kavbojce po cestah. To je
nedopustna žalitev 40.000 ljudi, ki so izpostavljali svoja življenja, nekateri med
njimi umrli. To je nedopustna žalitev. Vseh tistih, njihovih svojcev, žena in
otrok …/Opozorilni znak za konec razprave./… danes nimajo staršev. Naj si tega ne
dovolimo v tem parlamentu. Pričakujem opravičilo za teh 40 tisoč ljudi. Rekel je
tudi to, da Slovenija ni bila ustanovljena… …./Izklop mikrofona./…«
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