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o štirih mesecih ogorčenega političnega boja je
glasovanje v zgornjem domu ameriškega kongresa o impičmentu potekalo skoraj po pričakovanjih. Republikanski senatorji so poskrbeli, da je Donald
Trump še naprej predsednik ZDA. Toda idilo na desnici
je pokvaril Mitt Romney, ko je obtožbo Trumpa podprl z
besedami, da je ta "kriv strašne zlorabe javnega zaupanja".
Ob imenu Donald Trump bo za vedno oznaka, da je
bil tretji predsednik ZDA, ki ga je poslanski dom kongresa
obtožil tako hude zlorabe položaja, da si zasluži predčasni
izgon iz Bele hiše. In tretji predsednik, ki se je na sojenju
v senatu izognil obsodbi. V strankarsko razklani državi je
Romneyjeva odločitev rahla moralna zmaga za avtorje obtožnice, saj predsednik - tehnično - ne more trditi, da je šlo
za politični pregon demokratov. "Poskus, da bi za ohranitev
oblasti kvarno vplival na volitve v demokratični državi, je
izjemno huda zloraba in nezaslišan napad na ustavo. Tako
ravnajo samodržci," je republikanski senator iz Utaha pojasnil svojo odločitev. Po njegovih besedah pritiski Trumpa
na vodstvo Ukrajine, naj sproži uradno preiskavo proti nje-
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mesece je minilo od začetka postopka
za sprožitev impičmenta zaradi zlorabe
položaja in oviranja dela kongresa do
oprostilne sodbe v senatu

govemu morebitnemu političnemu tekmecu Joeju Bidnu,
ustrezajo hudim zločinom in kazenskim prekrškom, kot
ameriška ustava določa razloge za začetek postopka odstavitve predsednika države. Trumpov tabor ima toliko večje
težave, ker je Romney globoko veren in velja za enega najbolj moralnih politikov na desnici.

Upajo, da se je nekaj naučil
"Romney ne pozna lojalnosti," je včeraj oznanila Mercedes
Schlapp, svetovalka Trumpove volilne kampanje v enem
od napadov na senatorja. V resnici se zdi, da je Romney
dovolj premožen in dovolj star, da mu ni mar za politično
kariero in lahko na glas pove, kar menda zasebno misli
precej politikov na desnici. Celo nekateri senatorji, ki so
pod pritiskom Trumpove pretorijanske straže v kongresu zavrnili obtožnico, so to utemeljevali z besedami, da
je bilo ravnanje predsednika napačno, a da bo "sedaj bolj
previden, saj se je iz vsega tega nekaj naučil", kot je dejala
Susan Collins. Njen republikanski kolega Lamar Alexander je prejšnji teden zavrnil vabljenje dodatnih prič z besedami, da jih ne potrebujejo, saj je jasno, da Trump ni
ravnal prav, in tako ne potrebujejo novih dokazov za to.
Na desnici trdijo, da je 45. predsednik ZDA nenehna
tarča politične gonje, od tako imenovane Ruske preiskave
posebnega preiskovalca Roberta Muellerja do sedanjega
poskusa odstavitve. Toda čeprav Mueller ni našel dokazov,
da je Trumpova kampanja sodelovala v ruskem posegu v
volitve pred štirimi leti, je potrdila ugotovitve ameriških
obveščevalnih služb, da je Moskva sprožila koordiniran
napad na volilni proces in pri tem pomagala Trumpu. Posebni preiskovalec je hkrati v svojem poročilu nakazal, da je
Bela hiša skušala vplivati na preiskavo, a ukrepanje prepustila kongresu. Ob sedanji ukrajinski preiskavi je bil glavni
argument Trumpovih branilcev, da dejanja predsednika
niso dovolj huda, da bi ga bilo treba odstaviti.

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Trump oproščen,
ne pa tudi opran
Postopek ustavne obtožbe predsednika ZDA Donalda
Trumpa se je po pričakovanjih končal z oprostitvijo
Trumpov kult lojalnosti
Vodja republikanske večine v senatu
Mitch McConnell se je po padli obtožnici izogibal odgovoru na večkrat ponovljeno vprašanje, ali je bilo
Trumpovo ravnanje primerno. "O
tem smo razpravljali tedne, čas je, da

gremo naprej," je ponavljal. Ves čas
je bilo jasno, da je odstavljanje politični in ne sodni proces, čeprav ga
je Trumpova obramba skušala opredeliti kot slednjega. Očetje ameriške
ustave presojanja o ravnanju vrha
izvršne oblasti niso dali v roke sodnikom, temveč političnemu telesu.

Impičment in vpliv na volitve
Postopek odstavljanja je še bolj strnil vrste desnice, kar je velika prednost
v volilnem letu, sploh ob očitnem kaosu pri demokratih. Ankete kažejo,
da so volivci le še bolj utrdili svoja politična prepričanja, kljub temu da
se tudi petina republikancev ne strinja s predsednikovo oceno, da je bilo
njegovo ravnanje v primeru Ukrajine "perfektno". Do novembrskih volitev je mogoče pričakovati nova razkritja, kako je Trumpova Bela hiša
pritiskala na Ukrajino, ko je ustavila že odobreno vojaško pomoči. Prihaja tudi knjiga Trumpovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost
Johna Boltona, demokrati pa nadaljujejo preiskave.

EPEKA NA KOSOVU

Projekt Ljudje za ljudi

Ameriški predsednik z izvodom
Washington Posta, časopisa, ki ga
sovraži in označuje za lažnivega. Toda
včeraj mu je bil všeč, saj je sporočal
njemu tako všečno novico: Trump
oproščen. Foto: EPA

Njegovi člani pa so pri odločanju bolj
razmišljali o svoji politični prihodnosti kot pa o dejstvih. McConnell je še
pred začetkom sojenja sporočil, da
bodo senatorji desnice, torej sodniki, popolnoma usklajeni z Belo hišo,
torej z obtoženim. Zato je bilo vnaprej jasno, da obtožnice ne bosta
podprli dve tretjini senatorjev.
Nekdanji republikanski senator Jeff Flake je med postopkom
v senatu dejal, da bi za odstavitev
Trumpa glasovalo vsaj 35 republikanskih senatorjev, če bi bilo glasovanje tajno. Tega seveda ni mogoče
preveriti, kaže pa na kult lojalnosti,
ki ga je v stranko vsadil sedanji predsednik. Njegovo obvladovanje volilne baze desnice je ustvarilo okolje,
v katerem je vsako nasprotovanje
Trumpu nemudoma kaznovana herezija. Primer tega je prav Flake, ki
je bil prisiljen oditi v politični pokoj,
ker se javno ni strinjal s Trumpom.
Tako je ta zlahka preživel postopek
odstavitve, čeprav so celo njegovi
nekdanji svetovalci potrdili obtožbe proti njemu.
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red današnjim odprtjem podružnice Združenja Epeka iz
Maribora v Peći na Kosovu je
predsednik Epeke Štefan Simončič s
sodelavci v Prištini pripravil tiskovno
konferenco. V podružnici, projektno
dve leti financirani iz Erasumusa+,
vodil pa jo bo Džemal Agović, bodo
usposabljali in izobraževali mladinske delavce na Balkanu za socialno
podjetništvo, pa tudi za zoperstavljanje nacionalnim ekstremizmom.
Kmalu naj bi Epeka v Peći odprla še
mladinski center, podoben Romski
postaji v Mariboru. Slovenski veleposlanik v Prištini Bojan Bertoncelj
je dodal, da Slovenija nima velikih
denarjev za vlaganja, lahko pa z nevladnim sektorjem, v projektih ljudje
za ljudi, se pravi z mehko diplomacijo, prav tako pripomore k razvoju in
zaščiti skupnih vrednot. (bj)

Predsednik Epeke Štefan Simončič
(v sredini), slovenski veleposlanik v
Prištini Bojan Bertoncelj (levo) in vodja
Epeke v Peći Džemal Agović (desno)
Foto: Boris JAUŠOVEC

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na podlagi 15. člena
Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana
razpisuje delovno mesto:

GENERALNI DIREKTOR (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let.

V skladu s 16. členom statuta mora kandidat za generalnega direktorja OI
izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja
vodenja in upravljanja,
- znanje tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat za generalnega direktorja priložiti
program dela in razvoja OI.
Mandat generalnega direktorja OI je štiri (4) leta, po preteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba oddati
najkasneje do 8. 3. 2020 na naslov:
Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, s pripisom “Razpis za generalnega direktorja”.

