Šarec naših EU poslancev ne
more jemati resno
Ta teden je prvič pri nas premier zavrnil odgovor na poslansko
vprašanje, ker je poslanec pred tem na spletnih omrežjih grdo
govoril o koaliciji. To je Marjan Šarec (LMŠ) storil Mihi
Kordišu (Levica), ki ga je vpraševal o pokojninskem sistemu.
Odgovoril mu bo le pisno. O tem lahko več preberete v
povezanem članku tukaj. Podobno nenavaden pa je bil šef vlade
že pred tem zapletom s Kordišem, ko je odgovarjal Ljudmili
Novak (NSi), zakaj je zavrnil vabilo za nastop pred Evropskim
parlamentom ta teden, ko je naštel zakaj naših evropskih
poslancev ne more jemati resno. Nobenega, se zdi. Šarec je
dejal, da v dobronamernost Novakove verjame enako kot v
ploščatost zemlje in se ponorčeval, da bi se ob kritikah, ki
jih sliši, še kamen zjokal. Kot argumentacijo, zakaj je prav,
da je zavrnil nastop pred evropskim parlamentom, je uporabil
celo čudaške izjave predsednika evropskega parlamenta Antonia
Tajanija, ki jih je ta izrekel v Italiji.

Evropski poslanci sami packi
“Da je dobronamerno, vam verjamem ravno toliko, kot verjamem,
da je zemlja ploščata,” je o namenih predsednice NSi Ljudmile
Novak z oceno, da bi bilo za državo dobro, če bi spregovoril v
Evropskem parlamentu, dejal Šarec, ki se ni strinjal niti z
oceno, da ga je okarala javnost. Povedal je: “Najbolj so me
karali sedanji evropski poslanci iz Slovenije in kandidati,
med katere sodite tudi vi.” O evropski poslancih, ki ga
karajo, pa je, brez imen in priimkov, povedal, da jih ne more

resno jemati, ko pa imamo poslanko, ki je pred petimi leti na
soočenju na FDV izjavila, da je zdravo imeti samo dva mandata,
danes kandidira za tretjega (Tanja Fajon – SD). Imamo
poslanca, ki je pred petimi leti verjel, danes ne verjame več
in se je na hitro včlanil v drugo stranko, samo zato, da bo
izvoljen (Igor Šoltes – zdaj DeSUS). Imamo nekaj evropskih
poslancev, ki niso zamudili priložnosti biti tiho, ampak so
Slovenijo tožili pred svetovno in evropsko javnostjo, kadar je
bila le priložnost za to (verjetno vsi po vrsti). Imamo
evropskega poslanca, ki se tudi v želji po tretjem mandatu s
pismi obrača na javnost in pere perilo lastne stranke (morda
Lojze Peterle, NSi, a ta kandidira za četrti mandat)”, je
dejal premier. Premier je končal: “Skratka, imamo kar nekaj
evropskih poslancev, ki jim jaz ta hip ne morem ravno zaupati
v njihovi dobronamernosti, zato težko sprejmem takšno kritiko.

Kriv je tudi sam Tajani
Šarec je o možnosti, ki so mu jo ponudili iz kabineta
predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija, in je ni
sprejel, povedal še: “Me pa veseli, da ste se vsi slovenski
evropski poslanci in kandidati za evropske poslance lepo
povezali v branjenju gospoda Tajanija, češ, če je pa on poslal
vabilo, bi pa gospod Šarec moral iti. Mislim, da sem gospodu
Tajaniju v četrtek na Evropskem svetu zelo dobro povedal, da
je bila njegova izjava nož v srce. In kaj je še izjavil? Da je
bil Mussolini dober državnik, dokler ni šel v vojno. Ampak že
davno pred vojno je zatiral primorske Slovence, že davno pred
vojno je šel v Etiopijo in tam izvajal pokole. Tako, če izjavi
to gospod Tajani, potem me ni nič sram, če sem tako vabilo
zavrnil, oprostite. In to, da je zdaj zamujena priložnost, se
samo vprašam, kaj ste potem delali pet let tam, če se
Slovenije doslej ni slišalo in ste čakali samo mene. Za vas
sem bil še nekaj mesecev nazaj klovn. Tako, veste, tega

nikakor ne jemljem dobronamerno, ampak zgolj kot začetek neke
predvolilne kampanje, ki je že v polnem teku.” Premier je
opozoril, da v preteklosti za nastope premierov v evropskem
parlamentu tudi ni bilo veliko zanimanja in o kritikah povedal
še:

“To ni drugega kot navadno sprenevedanje, nabiranje
političnih točk na moj račun. In lepo, da ste se vsi združili
proti meni. Ste se vsaj enkrat združili. Upam, da boste
tisti, ki boste izvoljeni v naslednjem mandatu v evropski
parlament, znali biti tako združeni tudi, ko bo šlo za
Slovenijo.”

Novakova je Šarcu ugovarjala, da je to, kar govori “enostavno
sramotno” in nadaljevala, da bi vse kar je povedal lahko
povedal v evropskem parlamentu in nadaljevala:

“Tudi gospodu Tajaniju bi lahko med vrstnicami kaj povedali
ali pa še marsikomu, ki ne pozna evropske zgodovine. Tam je
bila za to priložnost. Ne gre za to, kaj mislijo evropski
poslanci, tudi ne gre za to, da se končuje mandat. Gre za
dveletno razpravo, kakšna je vizija Evropske unije in kako si
mi to predstavljamo in tam bi vi lahko marsikaj dodali, pa
ste to priložnost zamudili. In zato se mi zdi neprimerno, da
zdaj tukaj se tako izražate o slovenskih evropskih
poslancih.”

Novakova je ocenila še, da so evropske inštitucije nek skupni
imenovalec vseh držav članic, “tam sedijo naši poslanci, tam
sedi naša komisarka, tam sedijo naši uradniki in zdaj mi potem
pljuvamo, namesto, da bi povedali, kaj želimo mi izboljšati”.
Šarec je odgovoril:
“Kamen bi zajokal ob tem, kar ste pravkar povedali, kako je to
nacionalna sramota, kako sem zamudil ne vem kakšno priložnost.
Vi ste zamudili priložnost biti v vladi pa kaj potem. Pač. A
veste, če je to taka zamujena priložnost, bo pokazal čas.”

