Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir

Ljubljana, 1.6.2017
Zadeva: Stališče KO ob umiku dr. J. P. Damijana
Koordinacijski odbor Sveta je ves čas deloval kot kolegij enakopravnih strokovnjakov. Ob tem smo
dosledno spoštovali zasebnost vsakega člana, prepričani, da delo v KO ne sme omejevati drugih
aktivnosti članov, prav tako pa ne njihovih neodvisnih stališč do drugih vprašanj, s katerimi se KO ni
ukvarjal.
Zato smo korektno ločili delo in stališča KO od osebnega, tudi javnega dela in aktivnosti članov
(komunikacije, medijsko nastopanje, pisanje člankov in blogov, itd). Skupno pa smo oblikovali stališča
do projekta »drugi tir«, ki ga vodi vlada, in se dogovarjali za akcije. Ves čas smo težili k temu, da
gradimo in ne rušimo, zato smo poskušali navezati korektne povezave z vlado oz. njenimi
predstavniki, ki odločajo o projektu.
Način, kako nas je vlada izigrala pri vsiljevanju svojega zakona, njene nehigienične kršitve vseh
normalnih manir pri njegovem sprejemu, predvsem pa zaprepaščujoča aroganca ministra dr.
Gašperšiča in njegovega državnega sekretarja Lebna, ki se nista nikoli ustrašila dezinformirati
javnosti o posameznih vprašanjih (madžarsko sovlaganje v projekt, zakon kot pogoj za evropska
sredstva, itd) sta pred nas postavila dilemo, ali s poskusi dogovarjanja z vlado nadaljevati ali pa
razmere zaostriti in vladi zagroziti z možnostjo referenduma.
Večina članov KO se je odločila za prvo opcijo, dr. Damijan za drugo. Zato smo se v KO dogovorili,
da on začasno zamrzne svoj status v KO, Svet oz. KO pa nadaljuje (tudi v sodelovanju z drugimi CD
organizacijami, npr. ZDUS) s poskusom prepričati vlado, kako racionalizirati projekt in zagotoviti
korekten javni nadzor nad njegovo realizacijo, da se nam ne ponovi TEŠ 6.
Vse to jasno kaže, da se stališča KO do projekta (in referenduma) niso v ničemer spremenila, naša
kritika tega projekta in nesmiselnosti zakona ostaja enaka, naše zahteve za racionalizacijo in javen
nadzor projekta iste.
To, da se je J. P. Damijan odločil za umik je njegova neodtujljiva pravica, ki jo ostali člani KO
spoštujemo in verjamemo, da je ta umik le začasen in da se bo po končanih aktivnostih z
referendumom ponovno pridružil KO, saj nas čakajo še številne naloge, pri katerih bodo njegova
pronicljivost, znanje in močna medijska odmevnost zelo pomembni.
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