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ERT BREV TILL AGNEF DATERAT 6 OKTOBER 2000
2000 ANG ESTONIA
Bästa Gudrun Schyman och Eva Zetterberg
AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning) skickade ett brev till
Ert parti via fax och mail daterat den 4 september och med rubriken ”Angående
regeringens planerade överläggningar om M/S Estonia med riksdagspartierna”.
Vi vill uttrycka vår förvåning över Ert svar. Ni skriver om ”….smärtsamma känslor”,
”….att det inte framkommmit något nytt som motiverar något nytt beslut om bärgning”
samt att ”…..vi så småningom skall kunna acceptera detta beslut”.
Ni verkar inte alls ha tagit del av det som står i brevet. AgnEf har som vi skriver,
framställt krav på regeringen att initiera en ny haveriutredning med internationell
plattform. Bakgrunden för detta redovisas också i brevet. AgnEf´s krav och det förslag
till ny utredning som framställts till regeringen skulle ej störa gravfriden eller komma i
konflikt med gällande lagstiftning.
Ert svar ger uttryck för en brist på intresse och respekt för att arbetet med framtida
sjösäkerhet främjas samt att minst 852 människor förolyckas utan att orsakerna till
haveriet får en trovärdig förklaring. Ni som folkvalda borde ha ett ansvar att sätta Er in
i denna fråga med något mer detaljkunskap.
AgnEf vill än en gång uttrycka vår önskan att få träffa Er och representanter för Ert
parti för att ge de fakta som ligger till grund för våra krav för en ny oberoende
internationell utredning.
Vi har nu ändå kunnat konstatera att minst två motioner lämnats in till Riksdagen i
just frågan om orsakerna till haveriet.
Avslutningsvis vill vi ändå ge Er en eloge att ni överhuvudtaget i alla fall svarat oss
vilket ni delar med endast ett annat riksdagsparti.
Vi emotser och förväntar oss Ert svar med en möjlig tidpunkt för ett möte inom en snar
framtid.
För AgnEf´s styrelse

Anders Ericson

