Ljubljana, 08. septembra 2016

Zadeva: Posredovanje Stališča SINTEZE-KCD k razpravi o interpelaciji ministra vlade
g. Petra Gašperšiča
Spoštovani poslanci,
spoštovani Predsednik vlade g. Miro Cerar,
spoštovani člani vlade!
V SINTEZI-KCD se dobro zavedamo, s kakšnimi težavami se srečuje Vlada, če in kadar se
poskuša vsaj malo upreti načrtom (strategiji), ki so jih za Slovenijo pripravili mednarodni
finančni centri in vodilne kapitalske korporacije, zdaj pa jo pod njihovim pritiskom in vplivom
izvajajo mednarodne institucije (različne institucije EU, MF, ECB, itd.). Bistvo te strategije je
pod krinko »nujne privatizacije ključnih podjetij« v telekomunikacijah, transportu, energetiki,
zavarovalništvu, in seveda v bankah, vzpostaviti kontrolo nad Slovenijo in jo prisiliti, da
sprejme zakonodajo, ki bo tem prevzetim podjetjem zagotavljala visoke dobičke na škodo
slovenskih državljanov (najnovejši predlogi za regulacijo trga delavcev) in predvsem tudi
okolja, kjer živimo (vsiljevanje TTIP, CETA, TISA). Skratka, Slovenijo spremeniti v
neokolonijo kapitalskih centrov in inštitucij.
Posebej težko je vladi udejaniti ta odpor tudi zato, ker v Sloveniji del medijev in številne
inštitucije aktivno (zavestno ali ne) sodelujejo v uresničevanju te, za Slovenijo nevarne
strategije. Številni dokazi nas prepričujejo, da to strategijo podpirajo tudi nekateri politični
funkcionarji v političnih strankah, pa tudi blizu vladi ali celo v njej, zato se nam podobne
težave ponavljajo vedno znova (TEŠ 6, Telekom, Drugi tir, Zavarovalnica Triglav, Luka
Koper, tretja razvojna os, drugi cestni predor skozi Karavanke, itd.).
V kontekstu tega dogajanja razumemo tudi vse politične zaplete v zvezi z graditvijo drugega
železniškega tira Koper-Divača in vlogo Luke Koper. Nobenega dvoma ni, da narašča interes
srednjeevropskega kapitala za obvladovanje severnojadranskih (»toplih«) pristanišč in
transporta do njih. Prva izjava g. Gašperšiča, da drugega tira sploh ne potrebujemo, je očitno
imela za cilj, da se zmanjša slovenski interes za ta projekt. Druga, diametralno nasprotna, da
podpira megalomansko rešitev za graditev tira, ki bi omogočal hitrosti nad 160 km/h (!), ne
odpira samo vprašanja njegove integritete, temveč služi predvsem dokazovanju, da bodo
stroški tega projekta tako visoki, da brez odločilnega vložka tujega kapitala ne bo izvedljiv.
Vsem pa je jasno, da bi bil ta vložek realen le pod pogojem, da ga tuji vlagatelj obogati ne le s
solastništvom transportnih poti (novega podjetja 2TKD), temveč predvsem z lastništvom in
ustreznimi koncesijami v sami Luki Koper.
Ta scenarij v SINTEZI-KCD smatramo za neustrezen in za Slovenijo razvojno nevaren, saj
predstavlja del tiste strategije, ki nas vodi v popolno gospodarsko in politično odvisnost.
Zavedamo se, da Luka Koper potrebuje dodatne kapitalske vložke za hitrejši razvoj, da
potrebuje (normalen, ne pa megalomanski) drugi tir, toda na svetovnih trgih je dovolj poceni
kapitala, ki ga lahko Slovenija pridobi po znosnih cenah, ne da bi za to morala plačati s še
hitrejšim izgubljanje svoje, že tako okrnjene neodvisnosti in suverenosti.

Za tako usmeritev pa bo morala slovenska politika, zlasti vlada, iz svojih sredin izločiti
funkcionarje, ki očitno delujejo v interesu svetovnih in evropskih kapitalskih centrov.
Spoštovani poslanci, zavedamo se, da vas zavezuje (ustavno vprašljiva) zaveza Koalicijskemu
sporazumu in odločitvam vodstev strank, na listah katerih ste bili izvoljeni v DZ. Toda
zavezuje vas - in to še mnogo bolj - tudi ustava in moralna zaveza, služiti interesom slovenskih
državljanov, čemur ste javno zaprisegli. Del tega interesa, kot aktivna celica družbe, legitimno
izpričujemo tudi mi, zbrani v SINTEZI-KCD. Prepričani smo, da g. Gašperšič s svojim
delovanjem ne zasluži našega in vašega zaupanja. Zato vas pozivamo, da pri oblikovanju svoje
odločitve upoštevate zavezo državljanom, bolj kot vsiljene zaveze svojih strank in v luči tega
teksta presodite, ali g. Gašperšič deluje v interesu Slovenije ali tujega kapitala in se na tej
osnovi odločite.
Prepričani smo, da to ne bo povzročilo dodatne politične nestabilnosti v Sloveniji, bo pa
dolgoročno okrepilo politični položaj Slovenije in njene pogajalske pozicije.
S spoštovanjem in pozdravi!
Za SINTEZO-KCD
Predsedujoči:
Emil Milan Pintar

