SRAMOTA ZASAVJA
1. del
Dejstva, ki jih vsaj Zasavčanke in Zasavčani ne bi smeli prezreti.
To besedilo oziroma ta predstavitev je nujna za današnji in prihodnji čas.
Pojdite skoznjo. Morate vedeti!

Zagorje ob Savi, maj 2015

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Eko krog tisti, ki je v zadnjem desetletju
v največji meri prispeval k pozitivni prepoznavnosti Zasavja v širši slovenski
družbi. Par entuziastov, ki spoštujejo svoje ter življenje nasploh, se je uprlo
uničujočim krempljem velekapitala, utelešenega v multunacionalki Lafarge.
Upor je bil toliko zahtevnejši, saj so, skladno s servilno slovensko mentaliteto,
multinacionalki vso podporo nudili vse slovenske vlade (leve in desne, kakšnih
pet jih je bilo v tem času), vsa birokracija okoljskega ministrstva (vključno z
ARSO in Inšpektoratom), najmočnejši lobisti in najvplivnejši piarovci, Evropska
banka za razvoj (EBRD), ugledne odvetniške pisarne, priznani znanstveni
inštituti in zavodi, nekateri mediji ter kar je bilo še potrebnega.

Kljub vsej tej Lafargevi mašineriji je sodišče avgusta lani razveljavilo sporno
okoljevarstveno dovoljenje cementarne ter ugotovilo, da je Lafarge Cement
celih enajst let protizakonito uporabljal hudo umazano gorivo petrolkoks. S
tem pa Zasavje in njegove prebivalce za vsa ta leta podvrgel dodatnemu
zastrupljanju z najnevarnejšimi rakotvornimi in mutagenimi spojinami.
Seveda je sodba sodišča rezultat trdega dela
omenjenih parih zasavskih entuziastov iz
Eko kroga, ki so med tem odkrili še, da je
Lafarge Cement leta in leta v javnost dajal
lažnive informacije o svojih izpustih strupov
v okolje ter da je na črno zgradil naprave za
sežig odpadkov – zaradi obojega so morali
plačati kazen.

Past demokracije
Demokracija je vladavina prevarantov in diktatura kapitala. To je že dolgo
jasno, le na glas se o tem premalo govori. Lafarge se v Sloveniji obnaša kot
tipičen diktatorski agresor. Ne spoštuje zakonodaje države gostiteljice (dokler
se ne sprejme nova, njemu ugodna), uničuje okolje in življenje v njem, tepta
temeljne pravice prebivalcev, znižuje zaposlenost … Skratka, uveljavlja
francosko poslovno kulturo, ki jo naš predsednik Borut Pahor tako zelo ceni.
Kot učinkovit agresor je Lafarge poskrbel, da so ključno vlogo zanj odigrali
kvizlingi.

Ja, kaj pa so vsi slovenski politiki, birokrati, lobisti, znanstveniki, odvetniki,
novinarji in drugi vplivneži, ki so držali štango Lafargeu, drugega kot kvizlingi?
V tem oziru bi lahko delno razumeli le delavce v sami cementarni. Njim gre
neposredno za kruh. Vendar je tudi tukaj potrebno postaviti zdravo mejo.
Vsekakor jim lahko zamerimo to, da, kljub vsem pojasnilom, nikakor nočejo
dojeti nepremišljenost, neperspektivnost, umazanost ravnanj vodilnih oseb
cementarne in zamero gojiti napram slednjim in ne napram Eko krogu.

Predsednik Borut Pahor,
velik podpornik Lafarge
Cementa, je lani obiskal
Francijo in nam sporočil:
"Za Slovenijo ni ključen le
denar, marveč tudi
poslovna kultura, ki bi
prišla z investicijami.".

Vse, ki so na kakršenkoli način držali podporo grdim in škodljivim početjem
Lafarge Cementa, je lahko že danes (vprašanje, kaj bo še jutri?) v dno duše
sram. Še posebej to velja za kolaborante iz Zasavja. Ali sploh lahko dojamemo
to slepoto, nizkotnost, mogoče celo hudobijo? Kakšen profil človeka je tega
zmožen? Poskušajmo to dojeti na primeru Igorja Gošteta, urednika zasavske
lokalne televizije ETV.

ETV je več kot desetletje bolj ali manj odkrito delovala v korist Lafarge
Cementa. Osladni intervjuji s predstavniki cementarne so se vrstili kot po
tekočem traku. Če je imel Lafarge Cement tiskovno konferenco, je bila ETV
zagotovo tam. Vsa prijazna, seveda. In je poročala, kar so ji povedali. Kot da ne
gre za tovarno, ki maso prebivalcev Zasavja spravlja v nevarnost in obup, ki
dokazano laže in ki zaradi nespoštovanja zakonodaje plačuje kazni. Nobene
poglobljenosti, kaj šele kritičnosti ni bilo zaznati.
Povsem drugače je ETV obravnavala zasavski eko-aktivizem. Če se jim je
slučajno zdelo vredno poročati o njem, je bila objava kritična, včasih so celo
posmehljivi hoteli biti. Tiskovne konference Eko kroga, na katerih so aktivisti
osvetljevali usodne krivice, so veliko krat povsem ignorirali. Če so že prišli na
kakšno, so prispevek naredili tako, da je Lafarge Cementu čim manj škodil.
Goštetov način obravnave problema Lafarge Cement je lepo viden na primeru
zadnjega dogajanja okrog cementarne. Pojdimo po vrsti …

4. marca letos je okoljska inšpekcija izdala odločbo, po kateri je Lafarge
Cement moral prenehati z nezakonitim obratovanjem. Odločitev inšpekcije je
sledila sodbi Upravnega sodišča, ta pa je v veliki meri sad dela Eko kroga.

STOP

Urednik in novinar Lafargev lakaj
Gošte je o ukrepu inšpekcije pripravil televizijski prispevek (objavljeno 6.
marca 2015, https://www.youtube.com/watch?v=BOSZsbMovPA - začne se ob 2:27). To
je naredil povsem enostransko, tako, da je objavil le stališča Lafarge Cementa.
V prispevku najprej opozori, kako se je v težavah znašlo še eno zasavsko
podjetje - nič ne pove o nezakonitem delovanju tega podjetja -, potem pa
uslužno predstavi Lafargeve zavajujoče informacije o "krivici", ki se mu dogaja.

Ker je, za razliko od Lafarge Cementa,
cementarna v Anhovem
okoljevarstveno dovoljenje dobila, se
prispevek konča z vprašanjem, če so
merila, komu dati to dovoljenje in komu
ne, pri nas različna (če so mogoče
pravila ista in cementarne različne, se
ne vpraša).

Na ta način Gošte razume novinarstvo, tako si on predstavlja informiranje
javnosti. Drugi mediji, ki so poročali o inšpekcijskem ukrepu zoper Lafarge
Cement, so to naredili tako, da so podali tudi stališče Uroša Macerla oziroma
Eko kroga. Zdravemu razumu in (novinarski) etiki so sledili RTV Slovenija,
Kanal A, 24 ur, Planet TV, Delo, Dnevnik, Slovenske novice, Večer ..., le Igor
Gošte (ETV) iz Zasavja ne.

Še en nizek udarec
Vendar se je kasneje tudi Goštetu zazdelo, da je javnost premalo informirana,
zato je čez dober mesec objavil še en prispevek na to temo (objavljeno 10.
aprila 2015, https://www.youtube.com/watch?v=3SOGB9zLpsk - začne se ob 13:17).
Tokrat nam ne predstavi Lafargevih, temveč svoja stališča. Ki so, kar ni
naključje, povsem enaka Lafargevim.

Ustavimo se pri petih poudarkih tega prispevka.

1. poudarek
Gošte, ETV: Republika Slovenija o okoljevarstvenem
dovoljenju za Lafarge Cement odloča že od 30. oktobra 2006,
torej že več kot osem let in pol.

Komentar: Zveni očitajoče do naše države, povsem zamolčano pa ostane, da
je ravno Lafarge Cement s številnimi dopolnitvami svoje nepopolne vloge
časovno nategoval in nategoval celoten postopek. Seveda mu je ARSO to
dovolil, saj sta tako vzajemno iskala čim ugodnejšo rešitev za cementarno. To
rešitev je sodišče nato razveljavilo.

2. poudarek
Gošte, ETV: ARSO je januarja 2014 že izdal okoljevarstveno
dovoljenje za Lafarge Cement. To dovoljenje je potrdilo tudi
okoljsko ministrstvo in s tem potrdilo skladnost cementarne z
nacionalno in evropsko zakonodajo.

Komentar: To svoje stališče je Gošte kar prepisal z Lafargeve spletne stran http://www.lafarge.si/o-nas/novice//142-inspektorat-republike-slovenije-za-okolje-in-prostor-jeprepovedal-nadaljnjo-proizvodnjo-cementnega-klinkerja-v-cementarni-lafarge-cementtrbovlje.html. Čeprav je sodišče v okoljevarstvenem dovoljenju za Lafarge

Cement ugotovilo cel kup napak in nestrokovnih odločitev ter ga zato
razveljavilo, je Gošte vseeno prepričan, da je razveljavljeno dovoljenje dokaz o
Lafargevi neoporečnosti. Na kratko, Gošte vsebinsko zadeve ne analizira, saj je
ne pozna in ne razume, vendar, ker je že v naprej na Lafargevi strani, imata po
njegovem prav ARSO in okoljsko ministrstvo, sodišče pa se moti.

3. poudarek
Gošte, ETV: Med tem, ko se v Zasavju očitno cementarska
dejavnost poslavlja, nekje na drugem koncu po isti
zakonodaji nemoteno obratujejo že vrsto let in kjer lahko za
energent uporabljajo celo odpadke. Očitno se dovoljenja
izdajajo, ali ne, po različnih merilih.

Komentar: Natolcevanje, znano že iz prvega prispevka, in še en dokaz
nepoznavanja stvari. Cementarne so si med seboj različne, pomembno pa je
tudi, v kakšnem okolju delujejo (npr. dolina v Anhovem je bolj prevetrena od
zasavskih dolin). Zato so tudi vloge cementarn za okoljevarstveno dovoljenje
različne. Poleg tega so se lahko v Anhovem zgodile pomanjkljivosti, saj javnost
ni tako podrobno sledila postopku, kot je bil to primer v Zasavju. Goštetov
pomislek o različnih merilih je milo rečeno neumnost.
Analogija: če bo Gošte s svojim avtomobilom padel na tehničnem pregledu,
se bo pritožil nad "različnimi merili" rekoč, da pozna nekje nekoga, ki pa je z
nekim avtomobilom tehnični pregled opravil.

4. poudarek
Gošte, ETV: Lafarge Cement ima trenutno 76 zaposlenih, po
ukrepu inšpekcije pa je predvidenih le še 23 delovnih mest.

Komentar: Skrajno neokusno sprenevedanje, kajti zniževanje števila
zaposlenih je v Lafarge Cementu praksa že vseskozi. Leta 2002, preden je
Lafarge prevzel trboveljsko cementarno, je bilo v njej zaposlenih 314 delavcev,
ob obratovanju letos, torej po ducat letih Lafargeve "zgodbe o uspehu" jih je
delala le še slaba četrtinka, to je 76 delavcev. Zaposlenost so v cementarni
zniževali tudi tisti dve leti, ko so sežigali odpadke. Strahotnega osipa
zaposlenih v Lafarge Cementu Gošte in ETV do sedaj nikdar nista
problermatizirala.

5. poudarek
Gošte, ETV: V Lafarge Cementu trenutno pregledujejo možna
pravna sredstva, tudi glede morebitnih pravnih ukrepov proti
državi. Mogoče pa zgodbe okrog cementarske dejavnosti v
Zasavju še ni konec.

Komentar: In res, kmalu po objavi prispevka na ETV je Lafarge Cement na
ARSO podal novo vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Lahko si samo
mislimo, kako zelo Gošte upa na še nadaljnje uspešno sodelovanje z vodstvom
cementarne.

To je torej drugi prispevek – kot dopolnilo prvega -,
s katerim je Gošte dodatno informiral zasavsko
javnost. Spet le navijaštvo za Lafarge Cement, s
popolno ignoranca Eko kroga in njegovih razlag.
Ni kaj, grd pljunek Zasavju, njegovim prebivalkam
in prebivalcem v obraz. Danes, ko že ptički čivkajo o
velikih grehih Lafarge Cementa, je Gošte
pripravljen škodljivega in nevarnega prevaranta
znova in znova prikazovati kot ubogo žrtev (žrtev
koga? države? Eko kroga? …).
Vprašamo se lahko, koliko Lafarge plača za takšne
objave? V vsakem primeru premalo! A enim je tudi
to dovolj. Povsem jasno je naslednje: Gošte se
požvižga na Zasavje, vidi le sebe in svoje interese.

ZASAVJE

Mali človek velik balon
V bistvu je problem v majhnosti. Igor Gošte je zelo majhen človek, tj. človek
majhnega duha. Ki pa bi na vsak način in na vso silo rad bil velik. Pri tem ni
pomembna resnična veličina, pomembno je, kakšen videz daje, bolje rečeno
hoče dajati. Na izobraževanje in higieno duha nikdar ni kaj prida stavil, zato pa
toliko bolj na samopromocijo. In se napihuje … in je toliko bolj votel. Zdaj
novinar, zdaj pisatelj, zdaj športnik …
Kot glavno promocijsko orodje mu služi novinarstvo, čeprav te stroke ni
izučen, še manj pa vešč. Za redno delo mu je kakšna resna medijska hiša
nedosegljiva, zato ga je rešil podjetnik in politični somišljenik Janez Vidmar
(Gošte je zagrizen privrženec iste politične stranke kot on) in ga zaposlil na
svoji ETV. Tukaj opravlja delo urednika in novinarja. Videli smo, na kakšnem
nivoju. Predpostavljamo lahko, da je podobno "dober" tudi v vlogi pisatelja. O
tem bi lahko kaj več povedali tisti, ki ga bero. Kakorkoli, vsaj pri nogometu - to
vem, ker sva bila že več krat skupaj na igrišču - je dosegel povprečje.

Za boljši uvid v osebnostno strukturo Gošteta je morebiti najbolje pogledati,
kaj o sebi pravi sam. To lahko preberemo v rubriki Pogovori meseca na spletni
strani ETV: http://etv.elektroprom.si/index.php?p=pogovor-meseca&link=igor-goste. Pazite,
v mediju, katerega urednik je, je uvedel novo rubriko, da je lahko potem sebe
izpostavil kot prvega sogovornika. To dejstvo pove več, kot celoten pogovor.
Vendar se splača pogledati tudi vanj.
Že vprašanja sodelavke novinarke lahko
uvrstimo v rubriko Tudi po Titu, Tito. Saj veste,
vprašanja z razlagami, v stilu "poznamo te kot
uspešnega …", "kljub napornemu urniku
najdeš čas za …", temu sledi "Kako uspevaš?",
"Kako si polniš baterije, da ne pregoriš?" ipd..
Zaključek, glede na to, da sodelavko novinarko
v pogovoru pohvali, da je čudovita, ne more
biti drugačen kot "Da, to je Igor. Spada med
ljudi, ki ti prinesejo nasmeh na obraz.".

A Gošte sodelavko prekaša. Poglejmo …
Igor Gošte, urednik in novinar, v
Pogovoru meseca

Ogledalo majhnega duha
Laži, hlinjenje …
V svojih odgovorih je brez prave mere in okusa. Od lažnivih floskul tipa "bolj
kot ne, se meni vse v življenju dogaja nenačrtovano" (ja, seveda, tako kot se
mu je nenačrtovano zgodil ta intervju), "vem, da nisem polovičar" (zato
objavlja le stališča Lafarge Cementa in ne tudi Eko kroga), "smo še ljudje, ki
nam poštenje pomeni več kot denar" (aja, koliko je Lafarge Cement plačal za
zadnjo objavo zavajujočega prispevka? … in tovrstno poštenje so mu, tako
pravi Gošte, vcepili starši ... so torej krivi oni?), do patetičnega razgaljanja
intime v stilu "trije najlepši vnuki na svetu … ženi Mojci lahko povem in
zaupam vse tisto, kar drugim ne …". No, vmes je uspel povedati tudi kaj
utemeljenega, npr. "kar delam, delam s srcem" (to govorijo tisti, ki jim glava ni
v pomoč).

Nepoštenost se predstavi
Verjetno se vsi strinjamo, da o svojem velikem "poštenju" na glas govorijo
ravno nepošteni ljudje. Zavedajo se svoje hibe in jo poskušajo zakamuflirati.
Skrajneži gredo še dlje in vse povprek govorijo o nepoštenju drugih.
Ko Gošte razlaga, kako delujejo drugi mediji, naredi ravno slednje. Seveda
najprej spet izpostavi svoje poštenje in profesionalnost, potem pa opiše "pot,
ki so jo žal ubrali mnogi drugi mediji. Recimo, daš vedeti nekemu oglaševalcu,
da če bo plačal, bo o njem povedano vse lepo, če ne, se bo na dan privleklo laži
n pol laži … Vem, da nekateri delajo in ravnajo tako. To se vidi iz skoraj
slehernega članka in TV oddaj … gre za eno samo navijaštvo, ki je
podkrepljeno v obliki denarja ali raznimi uslugami.".
Bi lahko bolje opisal svoj način dela?

Na volitve, ne na ulice
Tudi Goštetov prezir do pritiska ulice je zanimiv. Ni mu bila všeč mariborska
vstaja, kot tudi ne zasavski protest v Ljubljani (to mi je sam povedal). Če se z
zahtevami protestnikov ne strinja, fetišizira demokracijo in trdi, "le na volitve
je treba, ali pa kandidirati, če meniš, da lahko družbi kaj daš".
O, sveta preproščina. "Globokoumno" Goštetovo navodilo najrazličnejšim
protestnikom po širnem svetu je torej: "le na volitve je treba". Aja, tudi če ti
nož v hrbet zariva že peta vlada zapored, kot se to dogaja v Sloveniji v primeru
Zasavja? Vendar Gošte svojemu navodilu tudi teoretično ni dosleden, saj se v
taistem Pogovoru meseca na primer zavzema za uzakonitev pravila, da si lahko
župan največ dva mandata. Čemu le, ko pa volitve menda vse rešujejo?

Ulični "bojevnik"
V resnici je Goštetu pritisk ulice všeč. Sicer ne v mariborski različici
(pripravljenost iti do konca) - pri njej hitro uporabi pretirano besedo linč.
Njemu je na kožo pisana mehkejša, bolj "salonska" različica, pri kateri ni
nobenih nevarnosti, je le samopromocija. Tako je na primer vršil pritisk na
sodstvo, ko je to obravnavalo njegovega političnega vodjo.

Igor Gošte z ulice pritiska na
sodno vejo oblasti, čeprav je
nasprotnik pritiska ulice.

Slika na prejšnji strani je z dne 1. oktobra 2014, ko je bil Gošte eden izmed
govorcev pred Vrhovnim sodiščem - http://www.odbor2014.si/novice/457-govor-igorgoste--1--10--2014/. Splača si prebrati ta njegov govor, ta tok misli, nivo njihovega
izražanja … To ni napisal naiven najstnik, to je napisal in zbranim ljudem
prebral odrasel človek.

Začne se, seveda spet, s promocijo "Pred dvema letoma sem napisal roman
Prebujanje", potem je nekaj opisov travm iz preteklosti, kot je na primer ta, da
so se ljudje iz Nemčije "vračali z bemveji, medtem ko smo se mi tu še vedno
vozili s fički", nato pa zaključi, da so sodniki zanj "lažnivi kljukci".
Ta govor je edina vesela plat te žalostne predstavitve. Ko ga prebereš, začutiš,
kako zelo drži zaključek Goštetove sodelavke v že omenjenem Pogovoru
meseca: "Da, to je Igor. Spada med ljudi, ki ti prinesejo nasmeh na obraz.".
Vendar ima tudi ta nasmeh grenak priokus – zavedajoč se, da ima Gošte, kot
urednik in novinar televizije, vendar le neki vpliv v širši družbi.

Nasprotje
Na tem mestu izpostavimo Goštetovo nasprotje. Človeka,
ki je zadnjih nekaj let daleč najmarljivejši aktivist Eko kroga.
Širši javnosti je praktično neznan. Mož in oče v družini s tremi šolo obveznimi
otroki. Na delo se vozi v dobro uro oddaljeno mesto. Ker so v službi hitro
prepoznali njegovo izjemno inteligenco in delavnost, so ga temu primerno
obremenili z zadolžitvami. Ko se pozno popoldan vrne domov, se posveti
otrokom in ženi, potem, praviloma pozno ponoči, pa dela za Eko krog. Za
spolno uravnoteženost dodajmo, da mu je pri tem delu v veliko pomoč
kolegica, ki je mati štirih otrok, prav tako zaposlena, ko ni v službi, pa je tako
posvečena družini, da se ne utegne udeleževati sestankov Eko kroga in ažurno
sodeluje preko elektronskih povezav.
Evo, to so na primer ljudje, katerih veliko in plemenito delo Gošte ignorira.
Zakaj? V glavnem zaradi nekih svojih koristi. Deloma mogoče na ukaz lastnika
ETV Janeza Vidmarja, ki je (verjetno iz poslovnih interesov) zagovornik Lafarge
Cementa. Deloma pa zagotovo tudi zaradi zavisti. Gošte namreč ne premore
trohice resnosti, poglobljenosti, artikuliranosti, še manj korajže aktivistov Eko
kroga. Ti so zanj neznosni, so njegova slaba vest in hkrati nedosegljiva želja.

Zaključek
Mogoče bo kdo rekel, da Igor Gošte, kot urednik in novinar lokalne ETV, ne
more biti tako zelo škodljiv in da je ta predstavitev pretirana, mogoče celo
nepotrebna. Nič ni dlje od resnice, kajti na pohodu zla so pomembni vsi
njegovi protagonisti, veliki in majhni. Na žalost se jih vedno najde kopica. Z
vidika motivov za širjenje zla bi lahko rekli, da so celo zanimivi (le kaj je na
primer Goštetu, da pri polnem hladilniku počne, kar počne?).
Eno je gotovo, plitki ljudje, ki nič ne počno iskreno, tudi ne z neko resnostjo in
težo, so labilni in hitro na uslugo še tako groznim gospodarjem. Na srečo so
zlahka prepoznavni (za razliko od njihovih inteligentnejših pajdašev). Izdaja jih
očitna preračunljivost ravnanj, nastopaštvo, hlinjenje občutij … Za nič jim ni
mar (le zase), celo za rodno grudo in kar je povezano z njo ne. V tej
brezbrižnosti tudi svojim "najlepšim vnukom na svetu" brez kančka sramu
postiljajo pekel.

Spisal, oblikoval in uredil:
Boštjan Pihler

