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U Barbarinom Rovu
završava se sondaža
prvoga okna, nalog za
sondažu drugog već je
napisan.
Već u prvom lako bi moglo
biti TRI DO ČETIRI
TISUĆE ŽRTAVA.
Meñu njima je veliki broj
žena koje nisu bile
pripadnice nikakvih vojnih
postrojbi.
Sudac-istražitelj šuti do konca istrage tako da je nemoguće provjeriti
šokantne novosti….
SiOL.net|Slovenija|Novice
Nove podrobnosti nakazujejo obseg tragedije v Barbara rovu
Ljubljana - Premier Borut Pahor meni, da mora država dostojno in na spoštljiv
način poskrbeti za vse najdene žrtve v Barbara rovu v Hudi Jami ter sprejeti
zakon o žrtvah vojnega nasilja.
Dodal je, da morajo vse institucije opraviti svoje delo. Minister za pravosodje
Aleš Zalar je glede angažmaja generalne državne tožilke Barbare Brezigar,
da se poskuša odkriti tudi morebitne storilce, poudaril, da imajo generalna
državna tožilka in pristojni tožilci vso potrebno podporo ministrstva za
pravosodje pri preiskavi.
Notranja ministrica Katarina Kresal pa je po poročanju POP TV dejala, da "ko
vidiš take posnetke in ko izveš za še vedno neodkrita grobišča, si ne moreš
kaj, da ne ugotoviš, da je v naši zgodovini še vedno kar nekaj madežev, za
katere je velika žalost, da še niso bili odpravljeni.
Vodja policijske akcije Sprava Pavel Jamnik je dejal, da tisti, ki so sodelovali
pri povojnih pobojih, "in nedvomno jih je še nekaj živih, bodo mogoče
zaključili svojo pot nekoliko lažje, če bodo razkrili te stvari".
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kot je dodal, je policija prav zato javno pozvala ljudi, naj jim sporočijo podatke
o poboju v Barbara rovu.
"Zbrani so bili domnevni podatki o žrtvah"
Kot je pojasnil Jamnik, se je policija z Barbara rovom prvič srečala sredi
devetdesetih let.
Med grobišči, kamor naj bi odvažali ljudi iz Teharij, se je omenjal tudi Barbara
rov, je povedal in dodal, da je takrat policija skušala zbrati nekaj bolj
natančnih podatkov. "Vendar smo prišli do tega, kar vemo tudi danes, da je v
rudniku grobišče.
Zbrani so bili domnevni podatki o žrtvah in to je bilo tudi vse," je dejal. Policija
je, pravi Jamnik, prav zato v sredo pozvala ljudi, da jim kdor koli, ki poseduje
kakšno informacijo glede Barbara rova, to sporoči.
Poziv je po njegovih
besedah še zadnja
možnost, da bi prišli
do uporabnih
podatkov, ki jih je še
mogoče preveriti.
"Imamo informacijo,
da se je nekaj ljudi že
javilo," je poudaril.
Jamnik je dejal, da
jim svojci pobitih ne
morejo pomagati pri
preiskavi.
Ob tem je pojasnil, da
jim podrobnosti
pobojev lahko povedo samo tisti, ki so sodelovali pri teh pobojih.
Glede ovadbe, ki jo je v zvezi s pobojem v Barbara rovu vložil Roman Leljak,
je Jamnik dejal, da to ovadbo "razumejo tako kot klice ljudi, ki nam bi radi
pomagali".
Kot je zatrdil, bodo navedbe v njegovi ovadbi preverili.
"Verjetno že mrtvi, ko so bili posuti z apnom"
Jože Balažic z Inštituta za sodno medicino v Ljubljani pa je ocenil, da so
ljudje, najdeni v Barbara rovu, verjetno pred smrtjo trpeli.
Po njegovih besedah to nakazujejo prizori najdenih trupel v rovu.
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Dodal pa je, da so bili verjetno že mrtvi, ko so bili posuti z apnom. Po
njegovih besedah je za sedaj še težko govoriti o vzrokih smrti, so pa na
truplih vidne tope poškodbe, ne pa tudi znaki strelnih ran.
· Po odkritju grobišč v Barbara rovu preiskava o poboju
"Težko rečem, kaj se
bo v tej gomili
posmrtnih ostankov
še vse našlo, namreč
ta gomila je dolga
približno 15 metrov in
široka 2,5 metra," je
dejal Balažic.
Kot je opisal, je na
začetnem delu, do
koder so v sredo
lahko prišli, naloženih
po sedem skeletov v
vrsti, potem pa se
število stopnjuje in je
na koncu je videti tudi po pet skeletov drug na drugem.
Po njegovih besedah predvidevajo, da se v tem delu nahaja okrog 300
skeletov.
Ferenc: Vsaka oblast nas odrinja
Vodja topografske raziskave in zgodovinar Mitja Ferenc je povedal, da si niso
mislili, da bo po vseh dosedanjih preiskavah grobišč prišlo tudi do raziskave v
rudniških jaških.
"Upam, da se bodo dela na evidentiranju in sondiranju prikritih grobišč lahko
nadaljevala.
Nisem sicer prevelik
optimist, kajti preveč
problemov se pojavlja
pri teh zadevah," je
ocenil Ferenc.
Pri tem je dodal, da jih
vsaka oblast "odrinja
ali pa za njih ne
poskrbi tako, kot bi si
želeli".
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Kot je dejal vodja sektorja za vojna grobišča pri ministrstvu za delo Marko
Štrovs, so bile poleg tehničnih ovir pri preiskovanju grobišča tudi birokratske
ovire, tabu v mišljenju in denarne težave.
Med njimi je omenil tudi stroge rudarske predpise in to, da "mora za vsako
stvar biti sklep vlade".
Spremeniti so se morale tudi razmere na ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, ki je pristojno za urejanje vseh vojnih grobišč, kajti to do lani
ni imelo ne denarja ne ljudi za to, je predstavil Štrovs.
Dežman: Posnetke trupel lahko vidimo tudi v Srebrenici
Direktor Muzeja
novejše zgodovine
Slovenije Jože
Dežman pa je glede
mnenj, da ne bi smeli
predvajati prizora s
posmrtnimi ostanki
pobitih v Barbara
rovu, poudaril, da če
pridemo v
koncentracijsko
taborišče, lahko
vidimo posnetke
trupel, posnetke
trupel pa lahko vidimo tudi v Srebrenici.
Po Dežmanovem mnenju se po odkritju posmrtnih ostankov v Barbara rovu
postavlja tudi temeljno vprašanje o konstrukciji mesta mrtvih.
"Vse civilizacije, ki jih poznamo, se ukvarjajo z umetnostjo in skrivnostjo," je
dejal in dodal, da so vse velike stavbe človeštva, od piramid do katedral, "v
bistvu namenjene klanjanju pred skivnostjo".
Dežman: Zapečatene duše
V tem primeru, je nadaljeval, imamo "nazorno primerjavo med partijskim
mestom mrtvih, ki ima svoj temeljni objekt v Grobnici herojev, ki ima tri
kubike, v Barbara rovu pa smo se znašli pred zaporo, ki je imela 400 kubikov
in je bila dolga sto metrov in naj ne bi vodila duš v onostranstvo, ampak naj bi
jih zapečatila".
Večernji list: Ob dravskem nasipu na Hrvaškem našli človeške kosti
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Delavci, ki delajo na gradnji dravskega nasipa med Gornjim Hrašćanom in
Trnovcem, nedaleč od prometnice Čakovec - Ormož, so našli človeške kosti,
je poročal Večernji list.
Dela so takoj ustavili, na gradbišče pa poklicali policijo, ki je že zavarovala
kraj dogodka.
Šlo naj bi za posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev.
Kot navaja Večernji list, je v Gornji Hrašćan že prispel član Društva za
označevanje grobišč vojnih in povojnih žrtev Josip Kolarić.
Kolarić domneva, da gre za posmrtne ostanke ljudi, ki so izgubili življenje po
koncu druge svetovne vojne.
Nedaleč od kraja, kjer so našli kosti, namreč vsako leto pripravijo žalno
slovesnost za žrtve
komunističnega
nasilja.
Po besedah Kolarića
ni znano natančno
število žrtev.
Morda gre za sto,
dvesto ali petsto
ljudi, Kolarić pa upa,
da bodo to kmalu
uspeli ugotoviti.
EP poslanec
Ljubljano pozval, naj
se odreče avnojskim
sklepom
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Evropski poslanec
iz vrst avstrijskih
svobodnjakov
(FPÖ) Andreas
Mölzer pozdravil
pripravljenost
Slovenije na
obdelavo tega
"temnega poglavja
svoje zgodovine",
obenem pa
Ljubljano pozval,
naj se odreče
avnojskim sklepom.
Po njegovem je
"popolnoma
nerazumljivo", da
se Slovenija še
vedno "trmasto
oklepa človekovim
pravicam in
mednarodnemu
pravu nasprotujočih
avnojskih sklepov"
iz leta 1943, ki so
bili podlaga za po
drugi svetovni vojni
ustanovljeno
Socialistično
federativno
republiko
Jugoslavijo, je v
sporočilu dejal
Mölzer.
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