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Če se lahko vojne netijo 
z lažmi, se lahko mir 
prične z resnico*
Čas je, da se ljudje, predvsem novinarke_ji zaveste, da če Assangea izročijo, to pomeni konec svobode 
govora in raziskovalnega novinarstva 

Pripravila: Urška Breznik

* zapis na sliki



V petek, 9. 11. 2019, so v Veliki Britaniji, Belgiji, Av-
straliji, Mehiki in še kje potekale demonstracije v 
podporo ustanovitelju spletnega portala WikiLeaks, 
Julianu Assangeu. WikiLeaks objavlja dokumente, ki 
jih posredujejo anonimni viri in ki velikokrat pričuje-
jo o vojnih zločinih različnih vlad, zlasti ameriške. V 
širši javnosti je WikiLeaks postal znan z objavo do-
kumentov, ki razkrivajo vojne zločine ZDA v Iraku in 
Afganistanu. Naj na kratko povzamemo Assangevo 
zgodbo, ki je pripeljala do njegove trenutne tragič-
ne situacije:
- leta 2010, v času ko WikiLeaks objavlja številne 

tajne ameriške dokumente, ki dokazujejo, da so 
ameriški vojaki v Iraku in Afganistanu umorili šte-
vilne civiliste in novinarje ter se medtem žrtvam še 
posmehovali, Švedska za avstralskim državljanom 
Julianom Assangeom izda mednarodno tiralico 
na podlagi obtožb o posilstvu, ki se kasneje doka-
žejo, da so bile lažne;

- v času izdane tiralice se Assange nahaja v Veliki 
Britaniji, kjer mu takratni ekvadorski predsednik 
Rafael Correa v ekvadorski ambasadi ponudi azil;

- leta 2017 postane nov ekvadorski predsednik Le-
nin Moreno, podrepnik ameriške vlade;

- aprila 2019 Ekvador odreče Assangeu azil in v 
nasprotju z mednarodnim pravom ga britanski 
policisti odvlečejo iz ambasade ter namestijo v 
samici zapora Belmarsh, kjer je podvržen psiho-
loškemu mučenju med čakanjem na izročitev 
ameriški vladi. Le-ta ga zaradi objave tajnih vlad-
nih dokumentov želi obsoditi na 175 let zapora na 
podlagi Espionage Act 17 (Zakon o vohunjenju).

Objavljamo del govora, ki ga je imel Ariya Persi-
an v soboto, 9. 11., pred zaporom Belmarsh:
“Ameriška vlada je na področju mučenja najboljša. 
Na kratko, razkril je zločine vlad in kako njihove kri-
minalne organizacije služijo interesom bankirjev in 
drugih elit. Iz njega želijo narediti zgled tega, kaj se 
nekomu, ki se gre resničnega novinarstva in razkri-
va zločine s 100-odstotno  pravilnostjo, lahko zgodi. 
Kaznujejo te.
To je grozodejstvo. Človek, ki razkriva vojne zločine 
vlad in korupcijo na najvišji ravni, je v zaporu, ker 
o tem piše, namesto da bi ga zaradi tega slavile_i. 
Julian je bil sedemkrat nominiran za Nobelovo nag-

rado za mir in je prejel številne nagrade za svoje 
novinarsko delo. Poročevalec Združenih narodov za 
mučenje, Nils Melzer, je izjavil, da je ravnanje z njim 
nehumano. Organizacija Amnesty International je 
izjavila, da bi ga morali izpustiti.
Na dan preživi 23 ur v svoji celici, brez knjig, dosto-
pa do računalnika, papirja, pisal, brez možnosti, da 
bi se pripravil. Je politični zapornik številka 1 v Veliki 
Britaniji.
Čas je, da se ljudje, predvsem novinarke_ji zaveste, 
da če Assangea izročijo, to pomeni konec svobode 
govora in raziskovalnega novinarstva. 
Zakaj ne zvlečemo Tonyja Blaira iz ene izmed njego-
vih več milijonov funtov vrednih hiš in ga zapremo 
zaradi laži, ki jih je natvezil o orožju za masovno uni-
čenje in poboju 1,5 milijonov ljudi v Iraku. Proces za 
vojne zločine je zanj predober, doživljenjski zapor je 
zanj predober, viseti bi moral. 1,5 milijonkrat. Geor-
ge W. Bush še ni bil obsojen za svoje vojne zločine.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir Barack Obama, 
ki si v času svojega predsedovanja ni prizadeval niti 
za en sam dan miru – kdaj bo obsojen za svoje zloči-
ne?  Menda imamo vso pravico vedeti, kašne zloči-
ne zagrešijo z denarjem, ki nam ga ukradejo. Je ali ni 
naša pravica vedeti, kakšne zločine zagrešijo vladne 
elite in bankirji?
[…]
Zakaj je Julian Assange danes v zaporu? Kruta resni-
ca je, da smo me_mi dovolile_i, da se to zgodi. Da-
le_i smo jim moč s svojim naivnim prepričanjem, da 
delajo za nas. Ampak že nekaj časa vemo, da temu 
ni tako. Vlade ne delajo za ljudi. Vlade nadzirajo tisti 
na vrhu, predvsem tisti, ki nadzirajo denar in ki jih 
WikiLeaks razkriva.”
Iniciativa mestni zbor se priključuje tistim, ki si pri-
zadevajo za to, da Juliana Assangea ne bi izročile_i 
ZDA in da bi se mu omogočilo dostojno življenje 
ter opravljanje pomembnega dela, kot je objavlja-
nje umazanih skrivnosti vladnih in finančnih elit 
na portal WikiLeaks. Hkrati pozivamo vse sloven-
ske medije, da prevzamejo del odgovornosti, ki jo 
zaradi slabega poročanja oziroma kar odsotnosti 
poročanja o Assangeu nosijo tudi oni. Naj se lotijo 
kakovostnega raziskovalnega novinarstva in s tem 
dokažejo, da si bivanje za rešetkami zaslužijo vojni 
zločinci.
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»Sam bi mogoče povedal eno zgodbo. Doma 
sem v Črnučah in v Črnučah imamo osnovno 
šolo. Okrog te šole je bil včasih travnik, na kate-
rem so se igrali otroci. Igrali so košarko, nogomet 
… V sončnih dneh si videl, kako so pod drevesi 
sedeli starši z otroki. Niso puščali svinjarije, tudi 
drugih smeti ni bilo. No, pozneje, pred kratkim, se 
je šola odločila, da bo zgradila veliko lepo novo 
telovadnico. In k telovadnici pašejo parkirni pro-
stori. Zdaj imamo namesto travnika parkirne pro-
store, veliko telovadnico, šola pa je obdana z žico. 
Šola se je zaprla, tako da ne moreš vanjo. Poleg 
tega, ne samo, da je obdana z žico, tudi deli šole v 
ožičenem sklopu so spet obdani z ovirami in žico. 
To je torej osnovna šola. Ne glede na to, kaj šola 

trdi in bo razlagala, pomemben je motiv. Kaj te 
male otroke učimo? Kaj učimo osnovnošolce, te, 
ki prvič pridejo v šolo? Ko zagledajo, da se prav-
zaprav misli, da so varni, ko so enkrat za ograjo? 
Je to poanta, da učimo otroke, da če imajo oviro, 
ograjo okoli sebe in v glavi, da so svobodni? Že če 
zgodovinsko pogledamo, vidimo, da so vsi, ki so 
se obdali z žicami, propadli. Že če gremo pogle-
dat Rimljane – dokler so osvajali, niso rabili zidu. 
Potem ko so začeli ostajat na mestu, so v prvem 
stoletju naredili Hadrijanov zid in tako naprej ter 
začeli propadat. Podobno se je godilo Kitajcem. 
Kdo dandanes postavlja zid? Izrael! ZDA! Sloveni-
ja se obdaja z žico. Pomagajo nam tudi sosedje. 
Je to svobodna Evropa, kakršno si želimo?«    

Ograje okrog nas, 
ograje v naših glavah 
Svet se je pred dnevi spomnil slovitega padca, padca Berlinskega zidu. V istem času smo pri nas 
nadaljevali z ograjevanjem Slovenije v Beli krajini, da nepredušno zapremo Schengensko mejo. Izrael, 
na primer, že desetletja pred očmi celega sveta zagrajuje nelegalno zasedeno Palestinsko zemljo. 
V razmislek na to temo delimo razmišljanje izrednega profesorja dr. Jaroslava Berceta, ki je bil 6. 11. 
2019 gost v oddaji Moje mnenje na RTV Slovenija.
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SČS Pobrežje, 30. 10. 
Zbor je potekal v pregledu preteklih aktivno-
sti in pregledu učinkov. Ker se je zbora udeležil 
tudi predsednik MČ Pobrežje, so zboristi iz prve 
roke izvedeli, kakšni so premiki na področjih, ki 
jih je naslavljal zbor. Tako so izvedeli, da je Svet 
MČ Pobrežje sprejel sklep, s katerim podpira pri-
zadevanja zbora, upošteva želje stanovalcev ob 
betonarni in se zavzema za primerno premesti-
tev obrata z naseljenega območja. 
Izvedeli so, da se je na Puchovi odstranila ne-
pravilno postavljena ovira na vozišču. Prav tako 
se pripravlja dokumentacija za Šolsko ulico, ki se 
bo obnavljala. Zboriste je prav tako presenetilo 
poročilo predsednika o tem, da občina vztraja, da 
je 2000 evrov, ki so jih v zadnjem proračunu na-
menili svetom MČ in KS, participatorni proračun, 
kljub temu da je to v očitnem neskladju z določili 
Zakona o lokalni samoupravi.

SČS Magdalena, 5. 11.
Na zadnjem zboru v Magdaleni so udeleže-
ni lahko poslušali o dobri praksi povezovanja 
stanovalcev za skupni cilj. Kot smo že poročali, 
so stanovalci stolpnic Ljubljanska 15, 17 in 19 
mnenja, da iz projekta izgradnje izvennivojske-
ga križanja železnice in Ljubljanske ulice, v ka-
terega so zaradi neposredne bližine zahtevnih 
gradbenih del neposredno vpleteni, izstopajo 
s poškodbami. Le te pa je po njihovem mnenju 
lahko sanirati in s tem doseči, da se izvajalci 
projekta ter stanujoči v neposredni bližini po 
dobrem letu zahtevnih posegov v prostor razi-
dejo zadovoljni. Proces je združil stanovalce, 
ti so aktivirali upravitelja in skupaj izoblikovali 
zahtevek, v katerem navajajo višino škode (oz. 
odškodnine), vsebino potrebnih del za sanaci-
jo in kolikšna je višina sredstev, ki so jo prip-
ravljeni sami sofinancirati za ureditev okolice. 
Ker za to gre v končni fazi – za urejeno in kako-
vostno bivalno okolje. Tega sicer, kot je bilo še 
slišati na zboru, najeda še hrup iz UKC-ja. A tudi 
ta problem je rešljiv, zato se ga bodo na zboru 
lotili naslednjič.

SČS Radvanje 5. 11.
Udeleženci na zboru SČS Radvanje sokrajane 
obveščajo, da bo sestanek krajanov Radvanja 
potekal v četrtek, 14. 11., ob 17.00 v Gasilskem 
domu Radvanje. Dogodek organizira MČ Rad-
vanje, vabljeni pa so bili tudi predstavniki MOM 
in Nigrada. Vabljeni so vsi občani. Nedopustno 
je, da Nigrad pošilja skoraj grozilna obvestila 
občanom, ki so si priklop na kanalizacijo uredili 
v skladu z zakonom!
Debata na zboru je tekla tudi o divjanju na Po-

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Betonarna in bližnji bloki so nekompatibilni
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horski ulici, kjer nihče ne vozi 40 km/h, kolikor 
je omejitev, niti 50 ne. Včasih je tam stala ele-
ktronska tabla, ki je izpisovala hitrost posame-
znega voznika, in udeleženci imajo občutek, 
da je ta tabla vsaj malo umirila divjanje, čeprav 
problema ni odpravila. Želijo si, da bi ta tabla 
na Pohorski ulici ostala, zato pozivajo MČ Rad-
vanje, da to uredi. 
Prav tako so znane informacije, da je Pošta Slo-
venije svojo odločitev o ukinitvi nekaterih po-
štnih poslovalnic, med njimi tudi radvanjske, 
za pol leta zamrznila. A ta začasna prekinitev 
dejavnosti verjetno ne bo pomenila ohranitve 
pošte, zato se bo zanjo treba boriti še naprej.
Udeleženci so na koncu, ko se je odvijala šir-
ša debata o problemih v občini, izkazali veliko 
razočaranje do izvoljenih predstavnikov in ob-
činskih funkcionarjev, ki se do občanov obna-
šajo zelo arogantno in včasih celo ponižujoče. 
Ena od podžupanj je prebivalka Radvanja, a 
zboristi poudarijo, da ni naredila še nič pozi-
tivnega za Radvanje – njen najpomembnejši 
prispevek je sprememba dolgoletne trase av-
tobusne linije 18, s katero so zdaj starejši pre-
bivalci odrezani od kolodvora in avtobusne 
postaje. Trenutna občinska oblast je razočara-
nje, zato morajo zbori SČKS še naprej aktivno 
delovati. 

SČS Pekre 6. 11.
Čeprav ni bil izpostavljen neposredno, pa ven-
dar je tokratni zbor SKS Pekre odprl problem, ki 
zagotovo ne zadeva le prebivalk in prebivalcev 
Ceste na Gorco. Gre za subvencijo avtobusnih 
vozovnic njihovim osnovno- in srednješolcem, 
brez katere so ostali z letošnjo jesenjo. Kako in 
zakaj tokratni zbor še ni ugotovil, domnevajo 
pa, da je občina Cesto na Gorco prekategori-
zirala, s čimer je ta postala varna šolska pot. Pa 
so tam le namestili dve oviri, ki ju bodo morali 
kmalu odstraniti zaradi dostopa do Nigradovih 
silosov za sol, dodali prometne znake in nede-

lujoč merilec hitrosti, cesta pa je še vedno ozka, 
nepregledna in brez pločnikov. Nerazumljivo 
in nesprejemljivo je, da se zdaj lahko otroci juž-
no od Lackove vozijo zastonj, tisti severno pa 
ne, zato bodo do naslednjega zbora preverili, 
kdo je pristojen za reševanje tega problema, da 
se nanj obrnejo. 
Spremembi avtobusne linije št. 18, ki je mno-
gim Pekrčanom precej otežil dostop do središ-
ča mesta, še bolj pa podaljšal povratek domov, 
se tudi  tokratni zbor ni izognil. V vmesnem 
času se je udeleženka sestala s podžupanom g. 
Medvedom in odgovornim za promet na UKPP 
g. Klincem, ki pa sta jo skušala spet prepriča-
ti, kako izboljšana je nova linija, kako imamo v 
MOM najboljši lokalni avtobusni promet ipd., 
nič pa o tem, zakaj niso za mnenje že pred 
spremembo vprašali uporabnikov in zakaj s 
tem ni bil seznanjen MS. Izgovarjanje, da za to 
ni bilo potrebe, ker niso s spremembo nastali 
nobeni stroški, ne drži, so ugotovili krajani. Pre-
noviti je bilo potrebno nekatera postajališča, 
pa tudi obširna (sporna) anketa, ki so jo nakna-
dno izvedli, zagotovo ni bila zastonj. Da tudi 
oni, tako kot Radvanjčani, ne bodo odnehali, 
so sklenili.

SĆS Center - Ivan Cankar 7. 11.
Na minulem zboru združenih četrti Center in 
Ivan Cankar, ki je bil v četrtek, 7. 11. 2019, v 
prostorih Doma ustvarjalnosti mladih (ZPM), so 
večino tem udeležene_i obdelale že pri točki 
pregled sklepov preteklega zbora. Zadnje čase 
namreč obravnavajo teme, za katere rešitev ni 
mogoče najti v 14 dneh, od enega do drugega 
srečanja. Zaradi odsotnosti tistih, ki se ukvar-
jajo s problematiko Ulice heroja Šlandra, na 
zboru ni bilo novih informacij o morebitni me-
rilni napravi, so pa bile novosti v zvezi z Einspi-
elerjevo ulico. Na odposlan dopis so prejele_i 
odgovor Denisa Kocbeka s Sektorja za komu-
nalo in promet MOM. Strinjajo se, da se cesta 
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ČETRTNI IN KRAJEVNI ZBORI
Vključi se v Iniciativo Mestni Zbor in prispevaj svoj delež izboljšanju mesta! Pridružiš se nam lahko vsak 
ponedeljek ob 18. uri, v prostorih CAAP (Volkmerjev prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

SČS Magdalena torek, 19. 11., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
SČS Radvanje torek, 19. 11., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 21. 11., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
SČS Studenci četrtek, 21. 11., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SČS Tabor sreda, 27. 11., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63
SČS Pobrežje sreda, 27. 11., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Tezno četrtek, 28. 11., 18.00 MČ Tezno, Panonska 12
SČS Nova vas četrtek, 28. 11., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65
SKS Pekre sreda, 4. 12., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
SČS Koroška vrata četrtek, 12. 12., 18.00 OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10

Zbori ta teden: sreda, 13. 11., SČS Pobrežje in SČS Tabor; četrtek, 14. 11., SČS Tezno, SČS Nova vas 
in SČS Koroška vrata

VABLJENI_E NA ZBORE

spremeni v enosmerno, v kolikor se odstrani 
zapornica, da pa je za spremembo potrebno v 
proces vključiti vse deležnike. Strinjajo se tudi 
z omejitvijo hitrosti na 30 km/h. V razpravi so 
udeležene_i kasneje soglasno zaključile_i, da 
enosmerni promet ne zadostuje potrebam 
uporabnic_kov in da lokalna krajevna cesta 
ne more biti v lasti podjetja. Do naslednjega 
zbora bo delovna skupina pripravila odgovor 
na zapisano in predlagala postopke, ki naj se 
jih občina posluži, da krajankam_om zagotovi 
ustrezno cestno ureditev in infrastrukturo. Na 
zboru je bil potrjen tudi dopis Ministrstvu za 
infrastrukturo in Uradu za komunalo, promet in 
prostor MOM,  glede vinjet na hitri cesti skozi 
Maribor, ter predlog o prvotni ustrezni signali-
zaciji na območju v okolici OŠ Bojana Ilicha ter 
Srednje šole za gostinstvo in turizem. Zbor na-

mreč ugotavlja, da sedanja ureditev ni primer-
na, saj ogroža otroke in ostale udeleženke_ce 
prometa.

Začel se je dialog glede Einspielerjeve ulice


