Pismo Predsedniku SMC o reševanju problematike TEŠ-6; 21.12.2014
Spoštovani gospod dr Miro Cerar, predsednik stranke SMC,
V SINTEZI-KCD, pa tudi v drugih subjektih civilne družbe, s katerimi sodelujemo,
pozdravljamo in podpiramo vaša osebna in prizadevanja vaše stranke in vlade, da razčisti
nastanek, potek in prihodnost projekta TEŠ 6.
Hkrati pa smo tudi močno zaskrbljeni. Po informacijah, ki so posredovane v javnost,
potekajo na eni strani kriminološke preiskave finančnih transakcij v financiranju tega
projekta, po drugi pa se ustanavlja parlamentarna komisija, ki naj bi odgovorila predvsem
na vprašanje, kaj in kako s tem projektom v bodoče, s poudarkom na ekonomskih
parametrih.
To pa sta samo dve ravni od petih, na katerih bi morala potekati temeljita forenzična
analiza. Nepokrita tako ostajajo nekatera tehnološka vprašanja, skoraj vsa okoljevarstvena,
predvsem pa vprašanja politične, subjektivne in objektivne odgovornosti za nastanek in
škandalozno vodenje tega projekta.
Prepričani smo, da sami dobro poznate domet raznih parlamentarnih komisij, ki praviloma
več prikrijejo, kot odkrijejo. Posebej velika je ta nevarnost v tem primeru, saj je v DZ kar
nekaj poslancev, ki so na tak ali drugačen način bili vpleteni v ta projekt. In če ne bodo
zastavljena prava vprašanja pravim ljudem glede njihove politične odgovornosti, potem, v to
smo prepričani, tudi kriminalisti ne bodo imeli pristopa do pravih informacij.
Zato vztrajamo, da se postavijo vprašanja odgovornosti tudi v sferi politike, tako lokalne kot
državne. Pa tudi v sferi znanosti: kako in zakaj so lahko nekateri, ki javno zagovarjajo
okoljevarstvene principe, ta projekt dejavno podpirali ali vsaj molče prikimavali, čeprav so
vedeli, da so številni podatki o nevarnosti TEŠ 6 za okolje prilagojeni oz prirejeni.
Vztrajamo, da v komisijo vključite tudi predstavnike civilne družbe oz omogočite njen
nadzor nad delom te komisije. Delo komisije mora biti javno, poslanci morajo sodelovati s
predstavniki civilne družbe pri določanju in izbiranju zaslišancev, zaslišanja pa morajo biti
javna in dostopna vsem zainteresiranim.
Še enkrat poudarjamo, zakaj vztrajamo pri javnosti te revizije. Nobenega dvoma namreč ni,
da za projektom stojijo številni poslovno-politični lobiji in dokler ne bodo identificirani in
uničeni, ne bo nobena večja investicija v Sloveniji varna pred njimi. Tega se prav gotovo
zavedate.
Vztrajamo torej, da ukrepate v tej smeri in pri tem vas podpiramo. Slabo izpeljana revizija
bo (bi) nedvomno močno škodila tako vaši stranki kot vaši vladi, ki si je z vztrajanjem pri
razprodaji slovenskih podjetij, ki nima značaja pozitivne privatizacije, že močno omajala
ugled.
Izkoriščamo priložnost in vam voščimo srečno, zdravo in uspešno leto 2015!
S pozdravi in spoštovanjem,
Za SINTEZO-KCD, predsedujoči,
Emil Milan Pintar

