Spoštovani kolegi,
pred dnevi ste na Evropsko komisijo in Evropski svet poslali pismo, v katerem izražate zaskrbljenost
glede medijske krajine in pravne države v Sloveniji. Predlagate celo, da je proti Sloveniji potrebno
sprožiti t.i. 7. člen. Gre za zelo resne obtožbe, ki bi morale temeljiti na preverjenih dejstvih. Na žalost
ste, v zvezi z vašimi pomisleki, spregledali kar nekaj zelo pomembnih dejstev o razmerah v Sloveniji. S
tem pismom vam želim predstaviti nekaj teh dejstev.
Preden pa se dotaknemo teh dejstev, vas prosim za vaš v zvezi s sestavo Evropskega javnega tožilstva.
Če obstaja predlog za sprožitev 7. člena proti državi zaradi zamude pri nominaciji tožilcev, kako
predlagate ukrepati v zvezi z državami, ki so se odločile, da v organu EPPO sploh ne bodo sodelovale?
Kdo bo zaščitil evropski denar na Danskem, Irskem, Švedskem itd.?
Strinjamo se, da je potrebno stanje pravne države v Sloveniji izboljšati, tudi medijsko krajino in tako
dalje. Zaradi nedokončanega prehoda iz komunističnega režima še vedno trpimo posledice.
Nekatere od teh posledic so vidne na priloženih fotografijah.
(1) Slovenska evropska poslanca Tanja Fajon in Milan Brglez, vaša kolega iz S&D, skupaj s predstavniki
slovenskih sodišč na prireditvi svoje politične stranke. Poleg tega tudi ponosno nosijo komunistične
simbole. Kako lahko zaupamo tako »neodvisnemu« sodnemu sistemu?
(2) Vaša kolegica Tanja Fajon se je poklonila enemu največjih komunističnih izvršiteljev, odgovornemu
za smrt tisočih nedolžnih ljudi po drugi svetovni vojni. So to evropske vrednote, ki jih tako močno
ščitite?
Obe sliki sta vzeti iz javnih twitter računov stranke SD.
Slika današnje slovenske resničnosti je veliko širša in ima globlje korenine, kot si predstavljate. Naj
omenim samo en, za demokracijo nepredstavljiv dogodek. Pred nekaj leti, ko ste bili nekateri med vami
že poslanci v Evropskem parlamentu in je bila Slovenija že članica Evropske unije, so slovenski tožilci in
sodniki vodjo največje slovenske opozicijske stranke poslali v zapor, le nekaj mesecev pred državnimi
volitvami. Da, to se je zgodilo v Sloveniji, ne v Belorusiji. Ta posameznik, Janez Janša, ki je danes
predsednik vlade Republike Slovenije in bo čez nekaj dni prevzel predsedovanje Svetu Evropske unije,
je bil zaprt pod lažnimi obtožbami. Zakaj? Ker so se nasledniki prejšnjega režima, proti kateremu se je
boril, bali, da bi zmagal na volitvah , oni pa bi s tem izgubili svoja pooblastila in privilegije. Po volitvah
je bil Janez Janša izpuščen in nikoli pravnomočno obsojen.
Bil je žrtev najbrutalnejšega političnega pregona tistih, ki trdijo, da so zaščitniki pravne države. Ali ni
malo neprimerno političnemu zaporniku razlagati, kaj je pravna država? Še bolj bizarno je, da to prihaja
od tistih, ki so bili njegovi tožilci.
Dragi kolegi, v tistih dneh smo pogrešali vašo podporo in vaše pozive. Podpiram vaša prizadevanja za
demokracijo, pravno državo in svobodne medije. Prav tega si želimo tudi mi.
A jasno je, da si tega v Sloveniji ne želijo vsi. Nekateri, verjetno med njimi tudi vaši informatorji, so jezni
zaradi izgube nadzora nad državo. Izgube nadzora nad institucijami, ki naj bi bile v prvi vrsti neodvisne,
izgube moči nad državo, vsemi vrstami javnih institucij in predvsem izgube nadzora nad državnim
denarjem in državnimi podjetji.
Da, znašli so se v zelo stresni situaciji. Želijo svojo moč nazaj. Želijo strmoglaviti vlado. Z vsemi sredstvi.
V slovenskem parlamentu jim ni uspelo, pa ne zaradi pomanjkanja poskusov. Tako svojo borbo

nadaljujejo na ulicah Ljubljane, Bruslja, povsod v tujini, kjer najdejo posluh in posameznike, ki
verjamejo njihovi zgodbi.
Toda poskus vrnitve te vlade ne opravičuje širjenja laži o moji državi. Žalostno je in sramotno, škodljivo
in neodgovorno. Verjamem, da je bilo vaše pismo napisano dobronamerno in se veselim vaše pomoči
pri reševanju resničnih problemov pravne države v Sloveniji.
Pozivam vas, da svojim političnim prijateljem iz Slovenije svetujete, naj prenehajo sramotiti svojo
državo, zlasti v teh pomembnih časih. Namesto tega naj sedanji vladi pomagajo pri obnovi normalne,
razvite, proevropske, svobodne in demokratične Slovenije.
Veselim se vašega odziva,
Romana TOMC, poslanka v Evropskem parlamentu, članica Evropske ljudske stranke

