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Skopje - Uslužbenci makedonske javne uprave bodo morali do konca septembra dokazati, da
niso sodelovali s komunističnimi tajnimi službami. V Makedoniji se je namreč danes uradno
začel lustracijski proces, poročajo makedonski mediji.

Makedonski uradniki, vključno s predsednikoma države in parlamenta, premierom, ministri in
župani, bodo morali do konca meseca t. i. odboru za preverbo dejstev izročiti pri notarju
overjene izjave in dokazati, da niso sodelovali s komunističnimi tajnimi službami. Odbor bo nato
te izjave preveril. V prvi fazi lustracijskega procesa naj bi zajeli več kot 250 ljudi, poroča
makedonska tiskovna agencija Mia.

Zakon o lustraciji so v Makedoniji sprejeli lani, a so parlamentarne stranke za več mesecev
zavrle njegovo izvajanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zakon pokriva obdobje od leta
1944 do leta 1991, ko je Makedonija z razpadom Jugoslavije stopila na samostojno pot.

V makedonskih arhivih je več kot 36.000 policijskih kartotek iz obdobja po drugi svetovni vojni,
ta številka pa ne vključuje kartotek v zasebnih arhivih in tistih v Beogradu, so na ponedeljkovi
novinarski konferenci po poročanju Mie povedali člani odbora za preverjanje dejstev.

Zakon o lustraciji ne zadeva članov Makedonske akademije znanosti in kulture, vodstva
makedonske pravoslavne cerkve, novinarjev ali profesorjev, razen če bi sami zahtevali drugače,
navaja dpa.
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VIR: Slovenska tiskovna agencija

Naš dodatek: Da ne bo kdo govoril, da je prepozno. Treba se je vprašati zakaj Slovenija tega ni
izvedla do danes. Kako je sploh lahko vstopila v EU s tako rekoč komunistično oblastjo. Vse je
jasno, veliki v EU so natančno vedeli s kom se bodo najlažje dogovorili, da bodo uvedli takšne
pogoje ob vstopu Slovenije v EU, da bodo čim lažje uveljavili lastne interese. Tega kar ni Hitler
naredil z orožjem, se zdaj dogaja na drugačne, bolj sofisticirane načine. Seveda ob pogoju
servilnih vlad.

Ta zapis zgoraj smo našli samo na STA, pred približno mesecem dni je lustracijo izvedla tudi
Romunija, a o tem se v Sloveniji ne govori. Je to tako kot tema UDBA tabu. Ampak dlje bo molk,
bolj bo boleče potem, ko bo tudi ljudstvu postalo jasno kdo je kriv.

In, da še spomnimo. Lustracijo, katarzo, odpravo privilegijev komunizma ali pa kaj četrtega so
izvedle že mnoge države v Evropi. Npr. Češka, vsh. Nemčija, Poljska, Albanija, Litva, Romunija
pred dvemi meseci itd.

Kaj Slovenci čakamo? Da nas do konca zadolžijo in v končni fazi razprodajo? Kaj čakamo?

Ste že zbrali deset podpisov? Čakamo tudi na vašo pošto!!!

OPS-ovci

Prenesite si obrazec za zbiranje podpisov

{jcomments on}
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