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BASKOVSKA DEÆELA / PO ZAPRTJU DNEVNIKA EGINKARIA IN ARETACIJI VODILNIH KADROV

Danes v San Sebastianu protestna manifestacija
Velika solidarnost πpanskega tiska in glavnine baskovskih politikov, precejπnja zadræanost socialistov in molk ljudske stranke

Izπel nadomestni baskovski dnevnik Egunero - Protesti evropskih manjπinskih organizacij in najviπjih juænotirolskih politikov

Poslanci baskovske stranke PNV so vËeraj v parlamentu demonstrativno bra-
li nadomestni dnevnik Egunero AP

BILBAO - Danes popoldne bo v San
Sebastianu protestna manifestacija pro-
ti zaprtju baskovskega dnevnika Egunka-
ria. PriËakujejo, da se je bo udeleæilo ve-
liko πtevilo ljudi, udeleæbo pa so æe na-
povedali tudi trije Ëlani baskovske vla-
de, med temi ministrica za kulturo Mi-
ren Azkarate, ki pripada veËinski vladni
stranki PNV (Baskovska nacionalistiËna
stranka). Sicer pa je novica o zaprtju
dnevnika in aretaciji njegovih voditeljev
vzbudila val ogorËenja po vsej ©paniji.
Ves tisk o dogodku poroËa z velikim po-
udarkom, iz Ëlankov pa izhaja velika za-
skrbljenost za svobodo tiska in informa-
cije v ©paniji. Mnogo je tudi izrazov so-
lidarnosti, od vsepovsod pa prihajajo zah-
teve, naj zaËne Egunkaria Ëimprej ponov-
no izhajati. VËeraj pa se je v kioskih po-
javil nadomestni Ëasopis Egunero (beseda
pomeni flvsak dan«), ki so ga napisali no-
vinarji Egunkarie, ki so πe na prostosti.
Natisnili so 50.000 izvodov, naklada pa
je v kioskih poπla v prvih jutranjih urah.
Vseh 16 strani Ëasopisa je namenjenih za-
prtju dnevnika Egunkaria in aretaciji nje-
govih vodilnih kadrov.

VËeraj se je z uradnim staliπËem ogla-
sila tudi opozicijska socialistiËna stranke

PSOE; njen glasnik v madridskem parla-
mentu Jesus Caldera je zahteval, naj se pre-
iskava, na osnovi katere je priπlo do zapr-
tja Egunkarie zaradi domnevne povezave
z organizacijo ETA flzakljuËi Ëimprej«, da
bi tako dnevnik ponovno izhajal. Na
tiskovni konferenci je Caldera izjavil, da

sicer spoπtuje sklep madridskega sodnika,
vendar ocenjuje, da morajo biti tudi take
odloËitve v skladu z ohranitvijo svobode
izraæanja. Sicer pa socialisti pravijo, da je
treba za zmago nad teroristi onesposobi-
ti vse strukture, ki organizaciji ETA  za-
gotavljajo kakrπnokoli podporo. 

Danaπnjo manifestacijo je sklicala orga-
nizacija Kontseiloua, ki je nekakπna krov-
na organizacija socialnih in kulturnih
ustanov v baskovski deæeli. k njej je, kot
reËeno, pristopila ministrica za kulturo, ki
je poudarila, da namerava s svojo prisot-
nostjo poudariti flnedvoumno podporo ba-
skovskemu izobraæevalnemu sistemu, ba-
skovskim πolam, baskovskemu kulturnemu
æivljenju in baskovskim sredstvom obve-
πËanja.« Dodala pa je, da se bo manifesta-
cije udeleæila z namenom, da flrazgali in-
teres Ljudske stranke in nekaterih sektor-
jev socialistiËne stranke, da z nasiljem one-
mogoËijo baskovske πole, kulturo in sred-
stva obveπËanja.«

Baskovski minister za pravosodje Jose-
ba Azkarrega pa je dejal, da postavlja sku-
pno staliπËe sodstva in notranjega ministr-
stva v dvom naËelo delitve oblasti v dræa-
vi. fl©e nikoli nismo videli, da bi se sodna
in izvrπilna oblast dogovarjali o vsebini spo-
roËila, s katerim utemeljujeta zaprtje neke-
ga sredstva obveπËanja,« je dejal in pouda-
ril, da kaj takega ne sodi v sodobno druæbo.

Medtem pa prihajajo nove reakcije tudi
iz vrst manjπin drugod po Evropi. Zelo ak-
tivni so predvsem na Juænem Tirolskem,
kjer je evropski poslanec Michl Ebner æe

vloæil vpraπanje v Evropskem parlamentu,
v katerem je med drugim zapisal, da v ne-
ki demokratiËni dræavi ni naravno, da ob-
last zapira Ëasopise. Predsednik Juænotirol-
ske ljudske stranke Siegfried Brugger je v
svojem sporoËilu opozoril, da je take stva-
ri na Juænem Tirolskem poËenjal faπizem.
predsednik bocenske pokrajine Luis
Durnwalder pa je menil, da mora biti ve-
dno zajamËeno svobodno izraæanje mnenja.

Uradni protest je vËeraj objavil tudi Ev-
ropski urad za manj razπirjene jezike
(EBLUL). V njem je zapisano, da je nespre-
jemljivo, da je bil zaprt edini baskovski
dnevnik. flTo je zelo hud napad na svobo-
do izraæanja in na baskovski jezik,« je
reËeno v sporoËilu, ki tudi navaja, da so
dnevnik Egunkaria resno uporabljali v ba-
skovskih πolah kot podlago za uËenje jezi-
ka. flZaprtje dnevnika je ukrep, ki ni v skla-
du z demokracijo,« je πe reËeno v sporoËi-
lu manjπinske organizacije. Njen predse-
dnik Bojan Brezigar pa je v izjavi za tisk po-
udaril, da EBLUL ocenjuje ukrep πpanske-
ga sodstva za flgrobo krπitev manjπinskih
pravic in pravice do informiranja«, in do-
dal, da je πe zlasti za manjπinske skupno-
sti pomembno, da imajo dnevnik v lastnem
jeziku«.

AVSTRIJA / SKORAJ TRI MESECE PO PRED»ASNIH DRÆAVNOZBORSKIH VOLITVAH

Kancler Schüssel se je vnoviË
odloËil za vlado s svobodnjaki
To kljub nasprotovanju uglednih politikov v ljudski stranki -  Avstrijci se spraπujejo, zakaj so novembra sploh volili

Wolfgang Schüssel Herbert Haupt

DUNAJ - 88 dni po pred-
Ëasnih volitvah v Avstriji,
je konËno padla kocka:
vodstvo konservativne
ljudske stranke (ÖVP) kan-
clerja Wolfganga Schüssla
se je v Ëetrtek ponoËi odlo-
Ëilo za obnovitev koalicij-
ske vlade z desniËarskimi
svobodnjaki (FPÖ). Torej s
stranko, ki je πele pred pol
letom flrazstrelila« ne le v
Avstriji, temveË v celi Ev-
ropi sporno Ërno-modro
vlado. Po besedah kan-
clerja Schüssla naj bi poga-
janja o skupnem vladnem
programu trajala samo ne-
kaj dni, tako da bo vlada
oblikovana predvidoma πe
v tem mesecu. Kot je zna-
no, je Schüsslova ljudska
stranka na predËasnih vo-
litvah s 43 odstotkov gla-
sov in 79 od skupno 183
poslanskimi mesti postala
zdaleË najmoËnejπa stran-
ka pred socialdemokrati
(37 odstotkov/69 poslan-
cev), hudo poraæenimi svo-
bodnjaki (10 odstotkov/18
poslancev) in Zelenimi (9,5
odstotka/17 poslancev). 

Socialdemokrati, ki so
do zadnjega trenutka upali
na veliko koalicijo, so se na
Schüsslovo odloËitev od-
zvali z ogorËenjem, pred-
stavnica stranke Zelenih
PetroviË pa je obnovitev Ër-
no-modre koalicije komen-
tirala tako kot veËina avs-
trijskih medijev in tudi
veËina Avstrijcev, namreË
zakaj je septembra lani
Schüssel sploh razpustil
vlado in razpisal predËasne
volitve. 

Svoje razoËaranje tudi ni
skrival zvezni predsednik
Thomas Klestil, zagovornik
velike koalicije med ljud-
sko stranko in socialdemo-
krati. flZvezni predsednik
je odloËitev ÖVP vzel na
znanje«, je bil kratek ko-

mentar iz pisarne prvega
moæa v avstrijski dræavi.

OdloËitev za nadaljeva-
nje komaj propadle koali-
cije je tudi v ljudski stran-
ki vzbudila dokaj moËne
odmeve oz. nesoglasja, saj
sta se proti koaliciji s svo-
bodnjaki izrekla deæelna
glavarja Niæje in Zgornje
Avstrije Erwin Pröll in Jo-
sef Pühringer, deæelni gla-
var Tirolske Herwig van
Staa ter predsednik gospo-
darske zveze ÖVP Chri-
stoph Leitl pa sta se pri gla-
sovanju vzdræala. Glavni
argument proti obnovitvi
Ërno-modre koalicije je bi-
la nestabilnost svobodnja-
kov in s tem tudi povezana
nevarnost, da vlada vnoviË
ne bo zdræala celo πtirilet-
no mandatno dobo. Kon-
kretno je bilo reËeno, da
nikakor ni jasno, kdo ima
v svobodnjaπki stranki
glavno besedo, sedanji
predsednik in Haiderjev
prijatelj Herbert Haupt, in-
dustrijalec Thomas Prinz-
horn ali celo Haider sam,
ki je v zadnjih tednih mol-
Ëal in Ëakal na odloËitev
na Dunaju.   

Kancler Schüssel je od-
loËitev za vnoviËno sesta-
vo vlade s FPÖ poudaril,

da so skoraj trimeseËna
pogajanja pokazala, da je ta
stranka s svojimi pozicija-
mi le najbliæja pozicijam
ljudske stranke. Argument
nestabilne FPÖ pa je zavr-
nil in menil, da Haupt za-
gotavlja njeno stabilnost.
Tudi v najpomembnejπih
stvarnih vpraπanjih avs-
trijske politike, kot je to πi-
ritev Evropske unije, zago-
tovitev socialne dræave, dr-
æavnega proraËuna itd.,
Schüssel ni videl veËjih te-
æav za zakljuËna pogajanja,
ki se bodo zaËela v prvem
delu prihodnjega tedna.
OdloËitev ljudske stranke
za svobodnjake je Schüssel
utemeljil tudi πe s tem, da
so pogajanja s socialdemo-
krati flobtiËala v detajlih«,
Zeleni pa da niso imeli
flpotreben pogum«, da bi
πli v nedvomno zanimivo
malo koalicijo z ljudsko
stranko.

Svobodnjaki so odloËi-
tev svoje dosedanje partne-
rice sprejeli z zadovolj-
stvom in napovedali, da ne
vidijo velikih teæav za hi-
tro oblikovanje nove vlade.
Njihov predsednik Herbert
Haupt je ob tem celo izdal,
da je vladni program veË
ali manj celo æe usklajen,

kar bi pomenilo, da se je
ljudska stranka v Ëasu po-
gajanj s socialdemokrati in
Zelenimi paralelno pogaja-
la tudi s svobodnjaki. Za
flgalerijo« je Haupt πe do-
stavil, da svobodnjaki flse-
veda ne bodo πli za vsako
ceno v vlado«.

Za socialdemokrate je
po odloËitvi za svobodnja-
ke jasno, da gredo v opozi-
cijo ter da za ljudsko stran-
ko v primeru propada po-
gajanj s FPÖ ne bo fldruge
priloænosti«. Za predse-
dnika SPÖ Alfreda Gusen-
bauerja pomeni odloËitev
flzapravljeno priloænost za
Avstrijo«, socialdemokrat-
ski dunajski æupan Micha-
el Häupl pa je Schüsslovo
odloËitev za FPÖ oznaËil
za flprimitivno in brez vsa-
krπno fantazijo«, Schüsslu
da je v glavnem πlo za

ohranitev oblasti, in to za
najmanjπo ceno. Klubski
predsednik SPÖ Josef »ap
je temu dodal, da je
Schüssel spet enkrat doka-
zal, da prednjaËi osebni in-
teres pred dræavnimi. Me-
nil je πe, da se bo vnoviË-
na Schüsslova avantura
konËala kot prva - s pred-
Ëasnimi volitvami.

Za stranko Zelenih je
Madelaine PetroviË, na-
mestnica predsednika van
der Bellena, menila, da se
bo ogromna veËina Avstrij-
cev in Avstrijk zdaj spraπe-
vala, zakaj sploh volitve,
Ëe je rezultat isti kot pred
volitvami. Tako Petro-
viËeva kot tudi vsi ugledni
politiki iz vrst socialdemo-
kratov pa soglaπajo tudi v
tem, da pomeni obnovitev
konservativno-desniËarske
vlade hud udarec za repu-

tacijo Avstrije v mednaro-
dni javnosti.  

Kot se je vËeraj izvede-
lo, bodo svobodnjaki v no-
vi Schüsslovi vladi zasto-
pani samo πe z najveË tre-
mi ministri (doslej pet) ter
najveË dvema dræavnima
sekretarjema (doslej πtiri).
Povsem odprto je vpraπa-
nje, kateri svobodnjaπki
politiki bodo zastopani v
novi vladi in v katerih
funkcijah, prav tako, kdo
bo poleg predsednika Ha-
upta in vodjo poslanskega
kluba FPÖ Schweitzerja
πe v pogajalski ekipi svo-
bodnjakov. 

Na Koroπkem je napo-
ved obnovitve Ërno-modre
vlade izzvala vroËe razpra-
ve med deæelnozborskimi
strankami. Socialdemokra-
ti so menili, da ima obno-
vitev koalicije med ljudsko

in svobodnjaπko stranko na
zvezni ravni posledice tu-
di za deæelno politiko ter
da sta se obe stranki æe do-
govorili za koalicijo po de-
æelnozborskih volitvah
marca prihodnje leto na
Koroπkem. Predsednik
ljudske stranke na Koro-
πkem Georg Wurmitzer je
takπen dogovor sicer zavr-
nil, hkrati pa je deæelnega
glavarja Haiderja v luËi
dogajanja na Dunaju poz-
val k tesnejπem sodelova-
nju na deæelni vladi. 

Haider sam je vËeraj sa-
mo menil, da bi imel vstop
svobodnjakov v novo zve-
zno vlado pozitiven uËi-
nek, saj bodo svobodnjaπki
Ëlani vlade oz. parlamenta
zagotovili, da bo Koroπka
fls strani Dunaja primerno
upoπtevana.«

Ivan Lukan

VOJNI ZLO»INI / ARETIRAN JE BIL V TOREK V KRANJSKI GORI

Slovenija prejela zahtevo haaπkega sodiπËa

za izroËitev kosovskega Albanca Limaja
LJUBLJANA - Tiskovni predstavnik

ministrstva za pravosodje Franc Sta-
novnik je vËeraj potrdil, da so v Ëetr-
tek prejeli uradno zahtevo z ustrezno
dokumentacijo haaπkega Mednaro-
dnega sodiπËa za vojne zloËine na ob-
moËju nekdanje Jugoslavije za izroËi-
tev kosovskega Albanca Fatmirja Li-
maja, ki ga je slovenska policija v to-
rek aretirala v Kranjski Gori. Po
besedah Stanovnika je ministrstvo za
pravosodje zahtevo æe predalo sena-
tu vrhovnega sodiπËa, ki bo v prihod-
njih dneh sprejel odloËitev o izroËitvi.
Kot je napovedal Stanovnik, naj bi se
primer razpletel prihodnji teden.

Stanovnik je ob tem zanikal trditve,
da naj bi bila Limaju s posebnim le-
talom omogoËena vrnitev na Kosovo,

ministrstvo pa v zvezi s tem tudi ni
prejelo nobene pobude. Predsednik
Demokratske stranke Kosova (DSK)
Hashim Thaqi je sicer v Ëetrtek na no-
vinarski konferenci v Priπtini dejal, da
je vodja misije ZN na Kosovu Micha-
el Steiner omogoËil, da se lahko Limaj
iz Slovenije s posebnim letalom vrne
na Kosovo, kjer bi se dan kasneje pro-
stovoljno predal haaπkemu sodiπËu.
Steiner je sicer po vËerajπnjih pogovo-
rih s Thaqijem pojasnil, da sam ne mo-
re vplivati na haaπke predstavnike, da
bi Limaju omogoËil vrnitev na Koso-
vo, oziroma da bi se Limaj lahko bra-
nil s prostosti.

Po Stanovnikovih besedah so Lima-
ja v Sloveniji aretirali na zahtevo ha-
aπkega toæilstva, kar je doslej tudi edi-

na zahteva, ki so je v zvezi z osumljen-
cem prejeli slovenski organi. To je tu-
di edini stik, ki ga s haaπkim sodiπËem
ima ministrstvo za pravosodje. Na po-
dlagi zakona o sodelovanju Slovenije
s haaπkim sodiπËem je, kot je pojasnil
Stanovnik, Slovenija dolæna izroËiti
osumljenca haaπkemu sodiπËu.

Limaj je trenutno v priporu v Ljub-
ljani. Gre za enega od πtirih kosovskih
Albancev, nekdanjih pripadnikov raz-
puπËene Osvobodilne vojske Kosova
(OVK), ki jih sodiπËe v Haagu obtoæu-
je vojnih zloËinov na Kosovu.Obtoæe-
ni so nezakonitega odvzema pro-
stosti, muËenja in uboja veË kot 23 ko-
sovskih Albancev in Srbov v taboriπËu
OVK v naselju Lapuπnik v obdobju od
maja do julija 1998. (STA)


