A kótyavetyélő privatizáció szakmai segítői
A kiárusítók felejtenének
A nemzet elleni bűnök soha nem évülnek el címmel adott ki
nyilatkozatot az Energiapolitika 2000 Társulat. Ebben egy
másik civil szervezetre utalva így fogalmaznak: az adott
társaság
vezetői/veteránjai
társaságuk
eredeti
célkitűzéseivel
szemben
az
energiaprivatizáció
támogatásával elárulták a nemzeti energiapolitika eszméjét,
hamis "szakmai" alapot hirdetve félrevezették a
közvéleményt, s mindezzel a külföldi privatizátorok
kiszolgálóivá váltak: hozzájárultak a magyar energetika
szétveréséhez. Járosi Mártonnak, az Energiapolitika 2000
Társulat elnökének tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.
2016. szeptember 19.
- Elnök úr, Önök meghívást kaptak az itt meg nem nevezett civil szervezet 25
éves fennállásának ünnepélyére. Önök emlékeztetnek rá: "A korábbi
évfordulókon a nevünket sem említették, most közös emlékezésre hívnak
bennünket". Értelmezhető-e ez úgy, hogy a veteránok most nyilvános önkritikát
gyakorolnak?
- A szóban forgó szervezet ünnepségére, mint egykori alapítók többen meghívást
kaptunk. Sajnos nem gyakoroltak eddig önkritikát. Ezért kellett nyilvánosan
egyértelművé tennünk, hogy nincs alap a közös emlékezésre mindaddig, amíg nem
határolódnak el múltjuktól. Csak ez lehetne egy 25 éve általam kezdeményezett
szervezet igazi ünnepe, egy újrakezdés esélye. A sok veszteség után csak így lenne
valódi a kormány által folytatott, újból nemzeti érdekű energiapolitika szolgálata. A
meghívás elfogadása hamis összeborulás lenne, a szervezet felelősségét eltakarná,
az önvizsgálatát késleltetné. Ehhez mi nem segédkezünk, bűnrészességet utólag
sem vállalunk.

Az egyik elidegenített erőmű.
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- Önök úgy látják, hogy "minimális követelményként a múltat, a nemzeti
energiapolitika elleni árulással elkövetett bűnt személyekre bontva nevesíteni
és nyilvánosan be kellene vallani, az árulásban résztvevőknek le kellene
mondani". Csakhogy a stratégiai közvagyont nem a civil szervezet
kótyavetyélte el, csúsztatta idegen kézbe. Ez a mozzanat a Horn-Kuncze
garnitúra országlása alatt történt, konkrét privatizációs miniszterek hajtották
végre. Az ő nevüket agyon kell hallgatni?
- Nem hallgattuk agyon, számtalan cikkben és állásfoglalásban bíráltuk a
privatizációs minisztereket. Ők a történelem süllyesztőjébe kerültek. Mi azért a
szervezet felelősségét kérjük számon, mert ők az energiaprivatizáció támogatásával
elárulták a nemzeti energiapolitika eszméjét, hamis "szakmai" alapot hirdetve
félrevezették a közvéleményt, s mindezzel a külföldi privatizátorok kiszolgálóivá
váltak: hozzájárultak a magyar energetika szétveréséhez. Ma viszont rutinszerűen, a
nagypolitikai átmentőkhöz hasonlóan, úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi;
az aktuálpolitikához alkalmazkodva ők is nemzeti színben igyekeznek tetszelegni.
- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata:
Hogyan érhető el, hogy a fiatal nemzedékek megismerjék a kiárusító
privatizáció legfontosabb tényeit, annak végrehajtóit legalább erkölcsileg
vonják felelősségre, s megakadályozzák, hogy az egykori kótyavetyélők, akik
most luxusvilláikból, páholyaikból nézik a fejleményeket, újra felbukkanjanak, s
kioktassák a demokratákat, sőt, visszaólálkodjanak a hatalom közelébe?
- A fiatal nemzedéket fel kell világosítani. Ez értelmiségi felelősség, a mi társulatunk
is kiemelt küldetésének tartja. A mostani nyilatkozatunkkal is ezt, az újabb
generációk tisztánlátását szeretnénk segíteni. A múlt ismerete, feltárása, a
tapasztalatok hasznosítása nélkül nem lehet eredményesen építeni a jövőt.
Nyilatkozatunk szerint a szervezet nyilvános bűnbánata, bocsánatkérése nélkül a
közvélemény és a jóhiszemű újabb generációk előtt rejtve maradnak a hamis
gyökerek. Hiába működtetnek ifjúsági tagozatot, hitelesen építkezni csak Igaz
alapokra lehel. A tisztánlátást segítjük azzal is, hogy honlapunkon közzétettük a
szervezet alapításának és meghasonlásának dokumentumokkal alátámasztott hiteles
leírását.
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