Kaj nam pa morete! OroÅ¾arski tajkuni

Izjava Rudolfa Mogeta, 01. 06. 2007
sobota, 02 junij 2007

Rudolf Moge ob predstavitvi prvega dela knjige Kaj nam pa morete!
Navkljub avtorjevi napovedi, da bo ob predstavitvi podal samo izjavo (objavljeno tukaj ) in tokrat
Å¡e ne bo odgovarjal na vpraÅ¡anja (ker da nih?e od prisotnih knjige Å¡e ni prebral), saj da Å¡e pred dopusti na?rtuje Å¡e
kakÅ¡no sre?anje, namenjeno novinarskim vpraÅ¡anjem in sploÅ¡ni razpravi, je po pozivu novinarja Janija Severja, Frangež
kljub vsemu odgovoril na nekaj vpraÅ¡anj, Å¡e prej pa navzo?e povpraÅ¡al, ali želi kdo besedo in izkoristil prisotnost
predsednika druge parlamentarne preiskovalne komisije, Rudolfa Mogeta, ter ga nepri?akovano zaprosil za nekaj
besed.Dobesedni prepis tonskega zapisa. Moge je povedal:Â»Moja ocena ob tej izdaji je, da je naÅ¡a mladina zlata
vredna. Ni tista mladina, ki hodi po diskih, ni tista mladina, ki jo prikazujejo, da se vdaja raznim strastem ali opojnim
re?em, ampak je tista mladina, ki je kriti?na in ji ni vseeno, v kakÅ¡nem trenutku živimo, in se bori tudi za dolo?ene
vrednote.Jaz menim, gospod Frangež, da ste s tem, ko ste izdali to knjigo, opravili veliko in hrabro delo. Menim, kolikor
sem prelistal in pregledal, da vi in jaz verjetno veva neprimerno ve?, kot je napisano v tej knjigi, ampak ljudje si bodo
lahko ustvarili mnenje, ?e jo bodo le prebrali. Menim, da je v tej knjigi zapisanega ve?, kot sem povedal v svojih nastopih
v Državnem zboru. Menim, da je za demokracijo v Republiki Sloveniji dobro, da te madeže, ki jih imamo v preteklosti,
enkrat za vselej izbriÅ¡emo. In ?e je tudi ta knjiga, vklju?no s komisijo, ki sem jo vodil, pot k temu, da pridemo do resnice,
sva, gospod Frangež, za to republiko veliko naredila.Å e enkrat pa, javno ve?krat pozivam, naj vendar strukture, ki so
pla?ane iz davkopla?evalskega denarja, strukture, ki imajo pooblastila, kon?no javno odgovorijo poslancem, ki so jih
ljudje izvolili, kje je kon?na resnica o tem. Tako pa smo vedno pri?a zamegljevanju stvari, pometanju re?i pod preprogo,
kar ni dobro za to državo.Prepri?an sem, da bodo tudi dogodki, ki bodo temu sledili, nakazali smer, da je potrebno te
stvari reÅ¡iti.Po moji oceni, gospe in gospodje, ne delujemo modro. Naslednje leto bomo predsedovali Evropski uniji, pa
živimo v samih konfliktih. V Državnem zboru je, kar je za demokracijo nepojmljivo, pozicija ustanovila tri preiskovalne
komisije. Opoziciji ni pustila, da bi ustanovila eno. Z muko je potem opozicija eno ustanovila. Zadnji dogodki v teh službah,
ki se jih drži ta izvirni greh, kažejo na to, da ni vse v redu in ni vse ?isto.?e boste pogledali, kdo ima najve? zaznamkov
tukaj noter in ?e boste pogledali, kdo v Sloveniji zdaj oblikuje politiko, potem se vam bo utrnila misel, da so te stvari Å¡e
kako povezane. Jaz o vzrokih in motivih ne bi govoril.Vam, gospod Frangež, bi se v svojem imenu prisr?no zahvalil, da ste
zbrali pogum, da ste to napisali. Vsekakor, ?e bo hudo vam ali meni, jaz vam bom stal ob strani.Â«Predstavitev knjige, 1.
junij 2007 Â
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