
 

 

Za enakost vseh pred zakonom 

Na shodu okrog 400 ljudi – Cerarjeva je peticije vesela – Protestnike podprli Janša, 
Jelinčič in Peče 

28.05.2004  

Ljubljana – Okrog 400 ljudi iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je včeraj zbralo pred vladno 
palačo in protestiralo proti romskim izgredom. Predsednici vladne komisije za romska vprašanja 
Zdenki Cerar so izročili peticijo, v kateri so zahteve različnim institucijam. Cerarjeva je na tiskovni 
konferenci po vladni seji povedala, da je peticije vesela, saj bodo lahko iz prve roke pogledali 
problematiko krajanov in Romov. 
Nekaj minut pred dvanajsto so se novomeški protestniki zbrali na mirnem protestnem shodu na 
Kongresnem trgu in se odpravili proti vladni palači. Tam so jih čakali občani Ivančne Gorice skupaj s 
krajani KS Krka, Belokranjci in Posavci. Okrog 400 protestnikov je nastopalo z gesli, da policija ni 
dovolj učinkovita v ukrepih proti romskim izgredom, in se zavzemalo za enakost pred zakonom. 
Shod je vodil predstavnik civilne iniciative Dolenjske Ivo Mesojedec, skupaj z novomeškim 
podžupanom Milošem Dularjem, županom Ivančne Gorice Jernejem Lampretom in 
predsednikom KS Bučna vas Matjažem Kumerjem. Shoda se nista udeležila novomeški župan 
Boštjan Kovačič in predsednica KS Krka Andreja Fink Kamin, čeprav je napovedala, da bo prišla 
v Ljubljano. 
Ivo Mesojedec je predsednici vladne komisije za romska vprašanja Zdenki Cerar izročil peticijo, v 
kateri so zahteve različnim institucijam. Od vlade zahtevajo, naj pripravi zakon, ki bo »naredil Rome 
za enakovredne državljane Slovenije«; od policije varnost na območjih, kjer prebivajo Romi; od 
ministrstva za delo, naj prepreči okoriščanje Romov s socialni pomočmi; od ministrstva za šolstvo 
pa, naj doseže, da bodo romski starši izpolnjevali dolžnosti v okviru obveznega šolanja in bodo zato 
imeli manj otrok. 
Protestnike so podprli tudi trije poslanci državnega zbora Zmago Jelinčič in Sašo Peče (oba SNS) ter 
Janez Janša (SDS). »Danes smo se zbrali vsi tisti, ki zahtevamo, da imamo Slovenci enake pravice 
kot cigani. Ne bomo dovolili, da vlada tepta slovenske pravice, saj je nesposobna, z ministrom 
Bohincem vred,« je dejal Zmago Jelinčič. Janez Janša pa je udeležencem shoda čestital za 
državljanski pogum in podprl njihove zahteve z besedami: »Naveličali smo se poslušati praznih 
obljub.« 
Predsednica vladne komisije za romska vprašanja Zdenka Cerar, sicer pravosodna ministrica, je na 
tiskovni konferenci po seji ministrskega zbora povedala, da je peticije vesela, saj bodo lahko iz prve 
roke pogledali problematiko krajanov in Romov. Opozorila je, da si soseda ne moreš izbirati sam, 
temveč je treba poiskati simbiozo, kajti po njenem mnenju bo več uspeha, ko bo prišlo do pogovora 
med krajani in Romi. »Že evropski predpisi nas opozarjajo, da ne sme prihajati do diskriminicij,« je 
pojasnila. Pri reševanju težav, kaj storiti, ko se Rom naseli na tujem ozemlju, je Cerarjeva preložila 
odgovornost na župane. Po njenem mnenju bi župani morali poiskati občinsko ozemlje, na katerem 
bi Romi lahko bivali. Na koncu je dodala: »Poglejte, koliko je bilo letos umorov, pa med njimi ni bilo 
Romov.« 
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