DOSJE GOLOB: Kdo je Franc Kangler?

1. del

Edina nesreča zgodbe, ki sledi, zgodbe, ki se rojeva v dvomu in negotovosti
je, da je resnična: zapisala jo je roka častivrednih ljudi in zanesljivih
prič.

(D. Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča)

Franc Kangler je oseba, ki ljudi in javnost deli na tiste, ki slepo verjamejo
vsaki njegovi besedi, brez pomislekov sledijo njegovim idejam in mu
pripisujejo zasluge za vse, kar je dobrega. Na drugi strani so njegovi
nasprotniki, ljudje, ki njegovo delovanje ocenjujejo za destruktivno in
celo radikalno, politika, ki jo zastopa in pooseblja pa je po njihovem
prepričanju prežeta s klientelizmom in korupcijo.
Smo predstavniki gibanja, ki si prizadeva za medsebojno strpnost in kulturo
dialoga, za moralni in ekonomski napredek, za enakopravnost vseh ljudi in
njihovo blagostanje. S svojim delovanjem želimo ozaveščati, spodbujati in
opogumljati ljudi, naj stopajo po poti resnice in napredka. Po mnenju mnogih
bo obdobje, v katerega vstopamo zelo nepredvidljivo in turbolentno,
največja nevarnost vrednotam, ki jih vneto zagovarjamo pa je zaradi
izraženih resnih namer za ponovni vstop v politiko, nekdanji mariborski
župan Franc Kangler.
Na podlagi javno dostopnih podatkov in po pogovorih z ljudmi, ki so bili
Kanglerjevi sopotniki ali sodelavci smo izdelali študijo njegovih ravnanj,
zlorab, spletk in napačnih odločitev, ki so imele usodne posledice za vse
ljudi, ki živimo v mestu ob Dravi. Naš namen je, da ljudem tehtno in
argumentirano prikažemo pravo resnico o tem, kdo Franc Kangler v resnici
je, kaj počne in kako počne stvari, kakšne metode uporablja in kakšen odnos
ima do lokalne samoupravne skupnosti in do države. Kanglerja ne bomo žalili
in neosnovano blatili (želimo mu vse dobro, še bolj pa si prizadevamo za
skupno dobro), temveč bomo argumentirano in brez olepševanja predstavili
vse, kar je širši javnosti o njem ostalo prikritega, da bi v ljudeh vzbuditi
razumno odločitev, naj mu zaradi njegovih preteklih zavržnih ravnanj, na
prihajajočih volitvah onemogočijo ponovni vstop v politiko.

