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Vaše vprašanje je rasistično
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Ključne besede:

Ona,

Matjaž Hanžek,

intervju,

begunci
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Begunska
problematika še naprej čustveno in razumsko deli ne le Slovenijo, temveč ves
svet.

Foto: Leon Vidic/Delo

Sociologu, pesniku in poslancu Združene levice Matjažu Hanžku, nekoč predsedniku stranke TRS
in varuhu človekovih pravic, se zdi strah pred milijoni priseljencev z Vzhoda, ki so že in še bodo prišli
na evropska tla, povsem odveč.
Na zadnjih protestih v Ljubljani so podporniki priseljevanja beguncev večinoma nosili
jugoslovanske zastave, tudi s peterokrako zvezdo, aktualne slovenske zastave pa ne. Je
to primerno?
Nisem videl jugoslovanske zastave. V večini so bile rdeče, proletarske, pa tudi kakšna slovenska s
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Triglavom. Na takih demonstracijah je združevalna samo ideja odprtosti, ki jo predstavljajo različni
ljudje različnih ideologij. Zato organizator ne more določati zastav. Kot ne na nasprotni strani, kjer je
plapolalo kar nekaj zastav s kastriranim mačkom.
Zakaj se nasprotnike žigosa z označbami nacist ali fašist – že zato, ker bi radi najprej
zaščitili svoje ljudi, Slovence, ki jim že čez nekaj generacij grozi izumrtje, ter družino, ki je
kot osnovna, za človeka najpomembnejša enota tako dovolj ogrožena že zaradi
pohlepnega neoliberalizma?
Agresivno sovraštvo do tujcev je v zgodovini pripeljalo do fašizma in nacizma! Begunci, ki sta jih
Evropa in Nato naredila za begunce, niso krivi za izumrtje Slovencev pa tudi naše družine ne
ogrožajo. Če bi se ljudje s tako vnemo uprli neoliberalizmu, ropanju slovenske ekonomije, uničevanju
socialne države, za katero so krivi nekateri Slovenci in neki popolnoma drugi tujci, ki se jim
nasprotniki beguncev po večini klanjajo, bi se jim jaz takoj pridružil. Poudarjanje izumrtja in družine je
samo slab izgovor rasistov, da bi prikrili svoje resnične frustracije.
V Sloveniji je bilo lani po podatkih Statističnega urada RS uradno registriranih 112.726
brezposelnih oseb. Se vam ne zdi, da bi morali najprej poskrbeti za nova delovna mesta
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slovenskih državljanov in šele potem dajati socialno podporo tujcem?
Ponavljam odgovor na rasistično vprašanje: begunci niso krivi za brezposelne v Sloveniji! Zanimivo,
da se nekateri spomnijo brezposelnih le takrat, ko jih uporabijo proti drugi prizadeti skupini, ki je še
niže na lestvici do dostojnega življenja. Gre za klasično preusmerjanje sovraštva in iskanja grešnega
kozla.
Kraj pogovora: spletno medmrežje

Pa če pogledamo širšo sliko – del Evrope je sprejel vlogo
zaščitnika prebežnikov – ne glede na to, za koga gre – drugi

Čas: med torkom in četrtkom
Naš prvi vtis: strpen človek, ki zna
biti tudi nestrpen

del pa ne in opozarja, da gre v resnici predvsem za
ekonomske migrante. Kje se bodo ta nesoglasja končala,
morda v državljanski vojni?

Njegovo splošno počutje:

Še niste opazili, da se je vojna že začela z zmago neoliberalne

naveličan prepirov

politike. Afganistan, Irak, Sirija itd. In žal tudi s podporo Slovenije na
strani agresorja tisti trenutek, ko smo pristopili h koaliciji voljnih.

Kako komentirate očitke, da mainstreamovski mediji in novinarji objavljajo večinoma
zgodbe in posnetke, ki begunce prikazujejo le v lepi luči, medtem ko se nemalo
pretresljivih dogodkov, grozovitih posilstev in umorov pogosteje prezre oziroma
opravičuje z besedami, da je šlo bodisi za zadrogirane bodisi duševno motene
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posameznike?
Vsaka družbena skupina, narod, je sestavljena iz večine normalnih ljudi in praviloma tudi nekaj
kriminalnih posameznikov. Za zločin je kriv tisti, ki ga stori. Prenašanje kriminalnih dejanj
posameznika na celotno skupino je nesprejemljivo in na koncu vodi do koncentracijskih taborišč.
Torej v fašizem in nacizem! To velja za vsak narod. Če pogledate malo po kioskih, boste dobili
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občutek, da smo Slovenci samo morilci, posiljevalci, kriminalci, tatovi in tako naprej. Kar pa ni res!

