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DRUŽBA / POSLEDICE NON-PAPERJA 

Janševa SDS zdaj še nad Bošnjake 
C> Nadaljevanje s strani 1

Jasminka Dedic je kot predsednica 
bošnjaške zveze spregovorila tudi za 
sarajevski časopis Stav. V intervjuju je 
ponovila kritiko non-paperja. »če že 
imamo tako neodgovorne politike, 
predsednika vlade in predsednika dr
žave, ki tako neodgovorno pristopata 
k občutljivim temam, kot so nacional
na vprašanja in meje na Balkanu, smo 
hoteli pokazati, da se kot državljani 
Slovenije s tem ne strinjamo,« je po
jasnila namen pisma, ki je bilo v ved
nost poslano tudi predsedniku evrop
skega sveta Charlesu Michelu, predse
dnici evropske komisije Ursuli von 
der Leyen in več drugim politikom ter 
diplomatskim predstavnikom v Brus
lju, Ljubljani in Sarajevu. V intervjuju 
je hkrati vnaprej napovedala, da pri
čakuje ostre odzive medijev, ki sodijo 
pod okrilje SDS. »Od Janševe stranke 
lahko pričakujemo močne napade in 
obsodbe, saj Janša ne dopušča nikakr
šne kritike,« je dejala. »Medijska ma
šinerija, ki stoji za Janševo stranko, je 
kot kombajn - ko krene, zmelje vse.« 

Njena napoved je bila pravilna. »To, 
kar počne Dediceva, je zavržno do dr
žave, ki ji kot migrantki daje vse po
trebno za lepo življenje in celo privi
legiran status v državni službi,« sta 
zapisali revija Demokracija in Nova24. 
»Kot vladna uslužbenka si je v inter
vjuju za Stav privoščila popolnoma
neprimerne izjave o vladi, ki ji daje
službo in plačo.« Janševa medija sta ji
očitala tudi levičarski aktivizem -
med drugim zato, ker je bila v prete
klosti zaposlena na Mirovnem inštitu
tu, ker se je zavzemala za pravice iz
brisanih in ker je leta 2014 kot članica
Iniciative za demokratični socializem
kandidirala za evropsko poslanko.

»Dogajanje je srhljivo«
Predsednica bošnjaške zveze je na
pad desnice na njeno narodno pripa
dnost in politično prepričanje priča
kovala. Navsezadnje se je že leta 2011

njeno ime znašlo na javno objavlje
nem seznamu tristotih javnih usluž
bencev, ki jih je stranka SDS predvi
dela za »odstrel«. Ni pa bila pripra
vljena na to, da jo bo minister Černač
skušal izriniti iz službe z osebno dis-

Koga plačuje vlada, kdo se "sine" oglašati 
Trditev, da javnim uslužbencem »daje 
plačo« vlada in da bi morali biti zara
di tega v javnosti do nje lojalni, je 
dvojno napačna:. Javni uslužb
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enci niso 
v službi vsakokratne vlade, ampak v 
službi države in državljanov. Poleg te
ga imajo kot vsi državljani pravico do 
svobode govora. »Javni uslužbenci so 

v sodobnih družbah pomembna sku
pina ljudi, ki se oglaša ob družbeno 
konfliktnih temah, kar je pričakovano, 
saj gre v veliki meri za visoko izobra
žene kadre, številni med njimi pa so 
angažirani v civilni družbi,« pravi so
ciologinja s fakultete za družbene ve
de dr. SIMONA ZAVRATNIK. 

kreditacijo pred službenimi kolegi. »V 
intervjuju za sarajevski Stav sem go
vorila o non-paperju in posledicah 
poskusov političnega razkosanja Bos
ne in Hercegovine. Niti z besedico ni
sem kritizirala službe vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ali 
slovenske vlade kot take. Nisem nas.
topala kot javna uslužbenka, ampak 

Doseči hočejo, da si javni 
uslužbenci ne bi upali več 
spregovoriti o ničemer, kar 
si mislimo ko.t državljani 
Slovenije. To je eklatantna 
kršitev človekovih pravic in 
svobode govora. Dogajaf!ie 
'je srhljivo. 

Jasminka Dedic, predsednica 
Bošnjaške kulturne zveze Slovenije 

kot predstavnica Bošnjakov v Slove
niji,« je včeraj povedala v pogovoru 
za Dnevnik. »Glede na to, kar vemo o 
delovanju SDS, sem zaskrbljena, saj je 
ogroženo moje delovno mesto in s 
tem eksistenca mene in moje druži
ne. Kot vidimo, nas hočejo utišati. 
Doseči hočejo, da se javni uslužbenci 
ne bi upali več spregovoriti o niče
mer, kar si mislimo kot državljani 
Slovenije. To je eklatantna kršitev 
človekovih pravic in svobode govora. 
Dogajanje je srhljivo.« 

Bošnjaki brez strahu 
Bošnjaška kulturna zveza je predvče
rajšnjim pripravila novo pismo in ga 

Minister za kohezijo Zvone Černač (na fotografiji ob premierju) je sodelavce 
prepričeval, da je Jasminka Dedic oblatila ugled vlade Janeza Janše in da bi morala 
zato zapustiti službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kjer je 
zaposlena že deset let. O Luka Cjuha �;�:.�""" 

naslovila na oba medija SDS. Med dru
gim so opozorili, da Bošnjaki v Slove
niji niso migranti, ampak lojalni drža
vljani, ki jim ni vseeno za mednarodni 
ugled Slovenije. »Sporočilo vašega 
prispevka tukaj živečim Bošnjakom in 
Bošnjakinjam pa tudi drugim manjši
nam iz nekdanje Jugoslavije je, da ne 
bi smeli delovati kot aktivni državljani 
in državljanke in da se naj ne oglaša
mo v javnosti niti v zvezi z družbeni-

mi in političnimi dogajanji, ki se nas. 
neposredno tičejo,« so zapisali. »Ob 
tem lahko rečemo le, da se ne bomo 
pustili ustrahovati in da se bomo na 
tovrstne medijske napade in osebne 
diskreditacije dosledno odzivali ter o 
njih poročali pristojnim slovenskim, 
evropskim in mednarodnim instituci
jam,« so sporočili Bošnjaki. x 
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