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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o državnem svetu 

Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije 

- državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah 

iz njegove pristojnosti 

Državni svet Republike Slovenije je na 96. seji, dne 24. 9.1997, ob 
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o državnem svetu 
-skrajšani postopek, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o državnem svetu 
-skrajšani postopek 

Ustava Republike Slovenije vsebuje v poglavju o državni ureditvi 
temeljne določbe za sestavo, pristojnosti, volitve, odločanje, 
nezdružljivost funkcije in imuniteto članov državnega sveta ter 
določbo o poslovniku državnega sveta. Tudi temeljne določbe, ki 
opredeljujejo položaj drugih državnih organov, to je državnega 
zbora, predsednika republike, vlade in uprave, nimajo navedbe o 
sedežu teh organov, niti ne najdemo take navedbe v posameznih 
zakonih, ki podrobneje opredeljujejo organizacijo in delo teh 
organov. Samo po sebi se lahko šteje, da ima državni svet kot del 
parlamentarnega sistema svoj sedež v glavnem mestu Republike 
Slovenije, kjer je tudi sedež državnega zbora. 

Poslovnik državnega sveta, ki ureja organizacijo in način dela 
državnega sveta, je lahko tisti akt, ki ima specifično pravno naravo 
in podrobneje ureja status (tudi sedež) državnega sveta; to 
pomeni, da je odločitev o sedežu v pristojnosti državnega sveta. 

Tako funkcionalni kot tudi materialni razlogi govorijo proti preselitvi 
sedeža državnega sveta v Maribor (razen če bi se preselil tudi 
sedež državnega zbora). Nasprotno, utemeljujejo potrebo, da 
imata državni svet in državni zbor sedež v istem mestu, če ne v 
isti parlamentarni stavbi. 

Iz funkcionalnih ustavnih in zakonskih razlogov in določil obeh 
poslovnikov izhaja: 

- potreba po nemoteni in nenehni povezanosti obeh organov in 
njunih delovnih teles, kar ob številnih izrednih sejah ter hitrih in 
skrajšanih postopkih sprejemanja zakonov v državnem zboru 
še posebej opredeljuje prisotnost ustreznih aktivnosti 
državnega sveta; 

- nujnost upoštevanja postopkov, ki jih opredeljuje sedemdnevni 
rok, v katerem mora državni svet zahtevati od državnega 
zbora, da o sprejetem zakonu še enkrat odloča; 

- posebnost procedure v državnem svetu zaradi nepro- 
fesionalnega opravljanja funkcije državnih svetnikov, ki zahteva 
določen čas za komunikacijo med državnim svetom in državnimi 
svetniki ter za njihov stik z interesno bazo in pa zaradi njihove 
racionalne izrabe časa, ki ga zahteva udeležba na matičnih 
delovnih telesih državnega zbora ob predstavljanju mnenj 

pristojnih komisij državnega sveta k posameznim predlogom 
zakonov; 

povezanost delovanja skupnih služb obeh organov, ki si 
prizadevajo, da delujejo usklajeno ter da omogočijo, da državni 
svet ravna v skladu z ustavnimi, zakonskimi in poslovniškimi 
določbami. 

Skupni sedež državnega zbora in državnega sveta utemeljujejo 
tudi materialni razlogi: 

- državni svet izpolnjuje vse svoje ustavne in zakonske naloge 
le s skromnim številom strokovnih (sedaj le 9) in administativno 
tehničnih delavcev; 

- uporaba skupnih prostorov prispeva, da državni svet pokriva 
le nujne investicijske stroške, ozko vezane na njegovo 
dejavnost; 

- uporaba skupnega informacijskega sistema prav tako 
zagotavlja racionalno funkcioniranje državnega sveta. 

Danes porabi državni svet manj kot 0,4 promile državnega 
proračuna. Državni svet bi za funkcioniranje izven sedeža 
državnega zbora moral sam financirati vse skupne naloge, 
financirati upravljanje in vzdrževanje prostorov v celoti, 
funkcioniranje in vzdrževanje informacijskega sistema, povečalo 
bi se število strokovnih delavcev za spremljanje dela državnega 
zbora, tako, da bi v celoti potreboval najmanj sedemkrat več 
sredstev, pri čemer niso upoštevani zagonski stroški ureditve 
stavbe, dvoran, glasovalne naprave, računalniškega omrežja. 

Skupen sedež obeh domov omogoča neposreden stik državnih 
svetnikov s poslanci, ministri, sekretarji in državno upravo. Ta 
stik še sedaj ni zadosten in bi se v primeru dislokacije državnega 
sveta najbrž prekinil. 

Predlagatelj ni prikazal primerjave z rešitvami v državah Evropske 
zveze in drugih demokratičnih državah. Po nam znanih podatkih 
so sedeži obeh domov parlamenta in vlade v vseh državah v 
istem mestu. 

Zakon ni ustrezno finančno ocenjen in ne upošteva proračunske 
situacije. 

Zaradi vseh navedenih razlogov ni utemeljen skrajšani postopek 
za sprejem tega zakona, saj ne gre za manj zahtevno dopolnitev 
zakona, kot navaja predlagatelj, ampak bi ga morali sprejemati po 
rednem trofaznem postopku, v katerem bi temeljito ocenili vse 
vidike te problematike, tudi policentrični aspekt, ki je bil motiv za 
predlog sprejemanja tega zakona po skrajšanem postopku. 

Policentričen razvoj Slovenije je resno vprašanje in se ga je 
potrebno lotiti bolj resno in na osnovi vsestranske analize tega 
problema, da bi končno prišli do optimalnega sklepa, katere 
državne inštitucije je primerno preseliti iz glavnega mesta države 
v druge centre Slovenije, ne samo v Maribor. 
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Sam iztek mandata državnemu svetu ni zadostno opravičljiv 
razlog za sprejemanje tega predloga zakona po skrajšanem 
postopku. Zato je potrebno vsestransko ugotoviti posledice 
sprejema takega zakona. 

Glede na vse navedbe državni svet meni, da predlog zakona, ki 

je vložen v zakonodajni postopek, celo po skrajšanem postopku, 
ni primeren za sprejem. Zato državni svet predlaga, da ga državni 
zbor zavrne. 

Za poročevalca je bil določen prof. dr. Ivan Kristan. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije 

za leto 1997 

Državni svet Republike Slovenije je na 96. seji, dne 24. 9. 1997, 
ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 
1997 sprejel naslednji 

SKLEP 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo naj prouči razpravo 
na seji državnega sveta in poročila delovnih teles ter pripravi 
mnenje k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1997 in 
ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi zakona o stavbnih zemljiščih 

Državni svet Republike Slovenije je na 94. seji, dne 16. 7.1997, ob 
obravnavi zakona o stavbnih zemljiščih, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel na 9. izredni seji, dne 11.7. 1997, 
sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v roku 3 mesecev predloži v obravnavo predlog 
zakona o vodah in predlog zakona o naravi. 

Utemeljitev 

Zakon o stavbnih zemljiščih v drugem odstavku 50. člena omejuje 
pravico razpolaganja in pravnega prometa za zemljišča nad 
gozdno mejo in vodna zemljišča. To je nesprejemljivo za ljudi, ki 
so lastniki takih zemljišč, zato mora predlagatelj čimprej, najmanj 
pa v treh mesecih, pripraviti zakonodajo, ki bo uredila to področje 
pravnega prometa. 

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet in 

njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov 

pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga državnega svetnika Franca Glinška 

za obravnavo "Zagotavljanja sredstev zagotovljene porabe občin in finančne 

izravnave za leto 1997" 

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
predlog državnega svetnika Franca Glinška, da se za sejo 
državnega sveta pripravi točko dnevnega reda "Zagotavljanje 
sredstev zagotovljene porabe občin in finančne izravnave za leto 
1997" in sprejel naslednji 

Upoštevajoč določila 41., 42. in 54. člena poslovnika državnega 
sveta in zahtevnost problematike, bo predlog najprej obravnavala 
Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj in pripravila predlog sklepov ter uvrstitev na dnevni red 
seje državnega sveta. 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije sprejema predlog državnega 
svetnika Franca Glinška, da se za sejo državnega sveta pripravi 
točko dnevnega reda "Zagotavljanje sredstev zagotovljene 
porabe občin in finančne izravnave za leto 1997". 

Državni svet Republike Slovenije \e problematiko zagotavljanja 
sredstev zagotovljene porabe občin in finančne izravnave za 
leto 1997 obravnaval na 85. seji, dne 12. 3. 1997. 

Mnenje državnega sveta je objavljeno v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 3/9. 5. 1997 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franceta 

Vodopivca glede nagrajevanja vodilnih delavcev 

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franceta Vodopivca glede 
nagrajevanja vodilnih delavcev in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franceta Vodopivca in predlaga Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

V razgovoru, ki je objavljen v Delu, Sobotna priloga, 29.6.1996, je 
bivši direktor Inštituta Jožef Štefan dr. Danilo Zavrtanik na vprašanje 
časnikarja "Mimogrede, v kolektivu je slišati, da so imeli pred 
vašim nastopom na mesto direktorja nekateri vodilni delavci celo 
dve matični številki. Zato, da so si lahko izplačevali dvojno plačo?" 
odgovoril z: 'To je res. In tega ni več." 

Državni svet zato predlaga, da Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Je Ministrstvo za znanost in tehnologijo preverilo trditev dr. 
Zavrtanika? Ali ve kateri sodelavci inštituta so imeli dve matični 
številki in dve plači, in ali ima za to dokaze? 

2. Ali so bile dvojne plače izplačane tudi iz sredstev za projekte, 
ki jih je financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo ali iz 
drugih proračunskih virov? 

3. Kako bo ministrstvo ukrepalo proti kršitvam ene od 
elementarnih norm poštenega obnašanja in spoštovanja 
razpisnih pogojev za projekte, ki se financirajo ali so 
sofinancirani iz proračuna? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za znanost in tehnologijo v 
roku 30 dni odgovori na vprašanja. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Državni svet Republike Slovenije je na seji, dne 18.9.1996, sprejel 
sklep, s katerim je od Ministrstva za znanost in tehnologijo zahteval 
odgovore na vprašanja, povezana s trditvijo, da so na Institutu 
Jožef Štefan imeli sistem, ki naj bi omogočal dvojne plače. 

Po preučitvi problematike v zvezi z zastavljenimi vprašanji smo 
ugotovili naslednje: 

Zaposleni na Institutu Jožef Štefan niso imeli nikoli dveh osebnih 
matičnih številk (podatki se nanašajo na obdobje zadnjih 20 let). 
Na izpisu izplačila osebnih dohodkov so imeli delavci, ki so bili v 
rednem delovnem razmerju, navedeno evidenčno število, ki je 
bila ista kot osebna matična številka. V primerih, ko so zaposleni 
imeli poleg osebnega dohodka na plačilnih listah evidentirana tudi 

druga izplačila, so ta bila označena s posebno številko. To je bilo 
v skladu s tedaj veljavnimi predpisi in je bilo potrebno zaradi 
notranje evidence in kontrole. 

Glede na to, da delavci, ki so bili na inštitutu zaposleni v dopolnilnem 
delovnem razmerju (tretjinsko delovno razmerje), niso imeli 
delovnih knjižic shranjenih na inštitutu, zato tudi niso imeli osebnih 
matičnih številk. Namesto njih so imeli posebne institutske 
evidenčne številke za izplačila osebnih dohodkov za tretjinsko 
delo. Tudi pri njih so bila vsa druga izplačila na plačilnih listah 
evidentirana pod drugo številko iz zgoraj navedenih razlogov. 

Na vprašanje, ali so imeli delavci, ki so bili na inštitutu v dopolnilnem 
delovnem razmerju, oziroma delavci v rednem delovnem razmerju 
dvojne plače, je odgovor tudi negativen. Dvojnih plač ni mogel 
dobivati nihče prav zaradi načina označevanja vrste izplačila s 
posebno številko, ki je bil vpeljan z namenom izvajanja učinkovite 
kontrole. 

Kontrolo izplačil vseh osebnih prejemkov delavcev inštituta je na 
inštitutu izvajala (podobno kot tedaj tudi v drugih organizacijah) 
Komisija za osebne dohodke, ki je bila organ Sveta inštituta. Tajnik 
komisije je neposredno mesečno preverjal skladnost izplačila 
BOD s Pravilnikom za osebne dohodke vseh delavcev in na 
podlagi dogovorjenih kazalcev določal variabilne parametre plač. 
Na ta način sta bila o vsem obveščena Komisija za osebne 
dohodke in direktor inštituta, ki je bil odgovoren za zakonitost (ne 
pa za konkretna izplačila) postopka. Vsem delavcem se je določala 
plača na podlagi urnih obveznosti, ki so izhajale iz podpisanih 
pogodb (posebej je to veljalo za programe, ki jih je financirala 
Raziskovalna skupnost Slovenije in kasneje Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo). Seveda je bila določena tudi zgornja meja, 
ki ni mogla biti presežena, posebej pri projektih, ki so financirani iz 
proračuna, in sicer 1.700 ur za redno zaposlene in 567 ur za 
delavce v dopolnilnem delovnem razmerju. Dejansko plačilo je 
bilo odvisno od porabe ostalih sredstev na nalogi ter od siceršnje 
likvidnosti enote, v kateri je posameznik delal. 

Dvojnih plač ali plač, ki presegajo v pogodbi za projekte predvidene 
vsote, preprosto ni bilo možno izplačati. 

Delavci v dopolnilnem delovnem razmerju so imeli možnost, da 
svojo na zgoraj opisani način določeno plačo dobijo izplačano na 
dva načina, in sicer delno kot BOD, delno pa kot avtorski honorar 
prek avtorske pogodbe. Neto izplačani mesečni dohodek pa ni 
mogel prekoračiti sredstev, ki so v projektu bila namenjena 
posamezniku za njegov neto osebni dohodek, izračunan na 
podlagi dodeljenih ur. Algoritmi, kako se ali kako so se izračunavale 
plače, so še vedno arhivirani na inštitutu. 

V letu 1986 je bilo uvedeno pri vseh izplačilih bodisi plač ali 
avtorskega ali pogodbenega dela obvezno označevanje nakazil 
z EMŠO prejemnika. Ne glede na to so na inštitutu tudi potem 
vsako vrsto izplačila označili in še danes označujejo s svojo 
evidenčno številko, ker to omogoča boljšo preglednost poslovanja 
in glede na to, da EMŠO omogoča avtomatičen pregled 
nakazanega denarja posamezniku. 
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PREDAVANJA IN POSVETI 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s Francoskim kulturnim centrom Charles Nodier 
in na pobudo dr. Nevena Brandta, svetovalca vlade, 21. maja 1997 organiziral predavanje DVOJNO 
DRŽAVLJANSTVO - PRIMERJALNI PRIKAZ. Predavala je Nicole Guimezanes, profesorica na 
pariški univerzi. 

Prof. Nicole Guimezanes 

V veliko čast mi je, da vam lahko spregovorim o današnji temi, to 
je: "Dvojno državljanstvo". 

Dvojno državljanstvo definiramo kot hkratno pripadnost 
državljanstvu dveh držav. To dvojno državljanstvo pa je rezultat 
dejstva, da vsaka država na suveren način določi pogoje za 
sprejem v državljanstvo in to sloni tudi na splošnejših kriterijih, po 
katerih je vsaka država svobodna, da lahko sprejme pogoje za 
dodeljevanja državljanstva. 

Nacionalna zakonodaja torej določi pogoje za pridobitev 
državljanstva države. Na teoretični ravni se seveda lahko 
vprašamo, kakšna je utemeljenost dejstva, da sprejmemo, da 
ima lahko določen državljan dvojno državljanstvo. Glede tega 
imajo države različne pristope: nekatere to dopuščajo, druge 
države pa so dvojnemu državljanstvu sovražne. 

12. aprila 1930 je bila sprejeta Haaška konvencija, ki v preambuli 
govori o splošnem interesu, da mednarodna skupnost dovoli, da 
ima posameznik zgolj in samo eno državljanstvo. Več 
državljanstev pa naj bi predstavljalo vir problemov, kadar pride 
do težav. Tako je bila 6. maja 1963, pod pokroviteljstvom sveta 
Evropa, sprejeta posebna konvencija o zmanjšanju števila dvojnih 
državljanstev kakor tudi o vojaškem roku oziroma vojaških 
obveznostih. Torej lahko smatramo, daje več državljanstev nekaj, 
kar naravno spremlja razvoj mednarodnih odnosov. Poleg tega 
pa lahko tudi na ta način premostimo najbolj negativne učinke 
dvojnega državljanstva. Preučevanje dvojnega državljanstva 
pomeni najprej analizirati različne vzroke za dvojno držvaljanstvo, 
drugič rešitve, ki so bile sprejete v okviru nacionalnega prava 
kakor tudi v okviru mednarodnih konvencij, poleg tega pa je 
potrebno analizirati tudi posledice dvojnega državljanstva na pravni 
ravni. 

V okviru tega predavanja bom spregovorila o tem, kako to rešujejo 
države, kot so: Nemčija, Belgija, Španija, Francija, Italija, 
Nizozemska, Portugalska, Velika Britanija in Švica. 

Poglejmo si najprej kaj je vir dvojnega državljanstva: to so bodisi 
določila, ki izhajajo iz prvotnega državljanstva, porekla in pa tudi 
sama volja tistih, ki želijo pridobiti še eno državljanstvo. 

Tukaj poznamo veliko različnih primerov definicije tega prvotnega 
državljanstva, bodisi v okviru tako imenovanega "ius sanquinis", 
torej po rodu, ali pa "ius soli". 

V prvem primeru gre za sorodstvo otroka, ki določa njegovo 
državljanstvo: če se na primer otrok rodi francoskim staršem, 
tedaj pridobi državljanstvo svojih staršev, če pa so starši 
različnega državljanstva, na primer Nemec in Francozinja, potem 
bo otrok Francoz po francoskem pravu in Nemec po nemškem 
pravu. To izhaja iz dejstva, da so starši takega otroka različnega 
državljanstva. 

Nekatere države pa uveljavljajo "ius soli" in sicer opredeljujejo 
državljanstvo po kraju, kjer se otrok rodi; to je na primer primer 
Združenih držav Amerike ali pa Irske. Otroci, ki se rodijo v Veliki 
Britanji, so na primer britanski državljani; rezultat več različnih 
pravil za določanje državljanstva pa je, da ima lahko otrok več 
državljanstev. Otrok, rojen v ZDA, ki ima francoske in nemške 
starše, bo imel v tem primeru trojno državljanstvo: ameriško, 
francosko in nemško. 

Gre torej za različnost oziroma raznolikost zakonodaj, ki potem 
pripelje do primerov dvojnega ali večkratnega državljanstva; na 
osnovi teh primerov, ki izhajajo iz različnih zakonodaj, pa gre 
potem še za drugačen primer in sicer za prostovoljno pridobitev 
nekega drugega državljanstva. To se lahko zgodi na primer po 
določenem številu dogodkov, ki so povezani z zasebnim življenjem, 
kot je na primer posvojitev, sklenitev zakonske zveze. 

Tu se zastavlja vprašanje, ali posameznik, ki prostovoljno pridobi 
državljanstvo določene države, ob tem izgubi svoje prvotno 
državljanstvo oziroma se mu mora odpovedati. Gledanje na to 
vprašanje in ravnanje posameznih držav se zelo razlikuje, zlasti 
zato, ker je včasih težko dopustiti, da ima lahko državljan oziroma 
posameznik več državljanstev, zlasti če to tolmačimo, definiramo 
bolj striktno, če imajo posamezne države bolj strogo definicijo 
tega državljanstva. Lahko imajo dvojni pristop, lahko so brezbrižne 
do vprašanja dvojnega državljanstva, ali pa imajo zelo skromno 
zakonodajo v zvezi s tem vprašanjem. Skušajo se samo izogniti 
najbolj spornim problemom ali pa so naravno sovražne oziroma 
zelo nenaklonjene dvojnemu državljanstvu in so sprejele več 
določil, ki jih je potrebno izpolniti, če naj ima posameznik možnost 
zaprositi za državljanstvo. Tu so v pomoč mednarodne konvencije, 
ki pomagajo pri sprejemanju določenih odločitev v težjih primerih. 

Na splošno in tudi glede na natančnejše opredelitve pa se pristop 
različnih držav razlikuje in sicer bomo tukaj upoštevali Nemčijo, 
Belgijo, Francijo, Italijo, Nizozemsko; to so tiste dežele, ki so 
nenaklonjene dvojnemu državljanstvu. Na drugi strani pa so 
Portugalska, Velika Britanija in Švica. Prav tako lahko tukaj 
omenimo primer Nizozemske, ki tudi ne dopušča kopičenje več 
državljanstev. Ne glede na to razlikovanje med državami, ki so 
naklonjene ali nenaklonjene dvojnemu državljanstvu, pa so 
konkretne rešitve pogosto tudi nekje vmes, oziroma niansirane, 
praktične rešitve pa so odvisne tudi od porekla prvotnosti 
državljanstva. 

Če je dvojno državljanstvo posledica avtomatične pridobitve 
državljanstva, v tem primeru večina držav tega ne ureja 
avtoritativno in če ima posameznik dve prvotni državljanstvi, ima 
na voljo, da sprejme eno državljanstvo oziroma se odpove enemu 
od obeh državljanstev in sicer se to zgodi, ko nastopi polnoletnost; 
in to je tudi primer v večini evropskih držav. V Španiji polnoletni 
Španci, ki imajo dve državljanstvi, ob polnoletnosti avtomatično 
izgubijo nešpansko državljanstvo. 

V nasprotju s tem pa so rešitve bolj raznolike, kadar je dvojno 
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državljanstvo posledica prostovoljne pridobitve drugega 
državljanstva. To je primer, kot sem že omenila, ko pride do 
naturalizacije s poroko ali posvojitvijo. Tu je potrebno najprej 
povedati, da obstaja več načinov oziroma več vrst posvojitev in 
to je odvisno od pristopov posameznih držav. 

Nemčija, Belgija, Francija, Portugalska poznajo enostavno obliko 
posvojitve in tako imenovano "plenarno posvojitev" - tukaj je že 
potrebno upoštevati to razliko - poleg tega pa moramo tudi 
razlikovati glede na situacijo, ko gre za posvojitev državljana s 
strani tujca ali obratno. 

Posvojitev državljana s strani tujca nima učinka z vidika internega 
prava; tako je na primer v Veliki Britaniji, na Portugalskem, v Franciji, 
Italiji. V tem primeru torej tega ne upoštevamo. V primerih drugih 
držav, kot so Nemčija, Belgija, Nizozemska in Švica, ko 
posvojenec izgubi prvotno državljanstvo, pa je to predpogoj. 

In še primer, ko državljan posvoji tujca: če gre za enostavno 
posvojitev, potem to ne vpliva na državljanstvo, dovolj je, da se 
ga posvoji po enostavnih pogojih; tuj otrok, ki ga posvoji francoski 
državljan, lahko ob polnoletnosti izjavi, da zahteva francosko 
državljanstvo in je potem edini pogoj za pridobitev francoskega 
državljanstva prebivališče v Franciji. 

Kar zadeva plenarno posvojitev, tu to pomeni, da lahko nekdo 
pridobi prvotno državljanstvo po pravilih oziroma pogojih 
legitimnega sorodstva ali pa pridobi državljanstvo avtomatično; to 
je zlasti primer Nemčije, Švice, Velike Britanije in Nizozemske. 
Tukaj je treba tudi pripomniti, da sprememba nacionalnosti lahko 
tudi pomeni, da ta oseba zadrži prvotno državljanstvo. 

Tudi poroka ima lahko določen vpliv, v nekaterih primerih temu ni 
tako, v mnogih primerih pa omogoči pridobitev državljanstva po 
enostavnih pogojih, na primer tujca, ki se poroči z državljanom 
države. Za državljana, ki se poroči s tujcem, je potrebno včasih 
razlikovati glede na to, ali prostovoljno ali ne pridobi državljanstvo 
svojega zakonca. V nekaterih državah tu ni razlike in državljan 
obdrži svoje prvotno državljanstvo. Tako je v Franciji, Italiji, Veliki 
Britaniji, Portugalski in Švici. Drugi spet dopuščajo ohranitev 
prvotnega državljanstva samo v primeru avtomatske pridobitve 
državljanstva; to je v Nemčiji in Belgiji. Kar zadeva pridobitev 
državljanstva zakonca, nekatere države uveljavljajo iste pogoje 
kot v primeru naturalizacije; nekdo, ki prostovoljno pridobi tuje 
državljanstvo svojega zakonca, izgubi svoje državljanstvo, na 
primer v Belgiji in Španiji. 

Obratna situacija je, ko se tujec poroči z državljanom določene 
države. Ko tak tujec pridobi državljanstvo svojega zakonca, ob 
tem ne izgubi svojega prvotnega državljanstva, razen v Nemčiji 
in na Nizozemskem, kjer od njega zahtevajo, da se odpove 
svojemu prvotnemu državljanstvu. 

Kaj izhaja iz te nekoliko zapletene regulative? Večina evropskih 
držav dopušča dvojno državljanstvo, dopuščajo, da je to lahko 
na primer rezultat sklenitve zakonske zveze, tovrstno 
državljanstvo in na koncu naturalizacija pa povzorči spet učinke, 
ki se razlikujejo od države do države. V nekaterih državah 
pridobitev njihovega državljanstva ne pomeni avtomatične izgube 
ali pa obveznosti, da se posameznik odpove prvotnemu 
državljanstvu; to je primer od leta 1973 v Franciji, Italiji, po letu 
1992 na Portugalskem, po letu 1981 v Veliki Britaniji in Švici. To 
pravilo uveljavljajo tudi v Španiji, vendar gre tu za tujce, ki prihajajo 
iz Latinske Amerike, če pa pridejo iz drugih držav, v tem primeru 
temu ni tako. Države, kot so Nemčija, Belgija in Nizozemska, pa 
zahtevajo, da se posameznik odpove prvotnemu državljanstu. 
Nekatere države torej zahtevajo od svojih državljanov, da se 
odpovejo prvotnemu državljanstvu. 

Potem je tu vprašanje reintegracije, ki pa poteka po istih pravilih 
kot naturalizacija. Če na hitro pregledamo nekatera mednarodna 
pravila na tem področju, ugotovimo, da nacionalne zakonodaje 
puščajo precej prostora dvojnemu državljanstu, pogosto pa 
skušajo tudi zmanjšati različne domneve, na osnovi katerih je 
dvojno državljanstvo možno. 

Poleg bilateralnih mednarodnih konvencij, ki so zelo številne in 
katerih namen je uravnavati režim na tem področju, pa tudi vojaške 
obveznosti, poznamo še bolj specifične konvencije in sicer je to 
konvencija Sveta Evrope iz leta 1963 (6. maja 1963) o zmanjšanju 
primerov dvojnega državljanstva, ki je sledila pretresom in 
radikalnim spremembam po drugi svetovni vojni, ki so vodili k 
velikemo številu dvojnih državljanstev. Takrat so se skušali čim 
bolj izogniti prevelikemu številu dvojnih državljanstev. Ta 
Strasburška konvencija iz leta 1963 je v veljavi v večini zahodno- 
evropskih držav. 

Avtorji te konvencije so se zavedali, da ni mogoče povsem eliminirati 
primerov dvojnega državljanstva in tako so poiskali vmesno 
rešitev. Ta vmesna rešitev pomeni, da bi se znebili tistih primerov 
dvojnega ali več kot dvojnega državljanstva, kjer je to primer 
prostovoljne odločitve posameznika, zlasti v primerih naturalizacije. 
V drugih primerih dvojnega ali več kot dvojnega državljanstva pa 
konvencija dopušča določene možnosti, da se tako državljanstvo 
obdrži. Ta konvencija sloni na dveh načelih: prvič, ko državljani 
podpisnic prostovoljno pridobijo državljanstvo neke druge države, 
tudi podpisnice konvencije, se morajo obvezno odpovedati 
svojemu prvotnemu državljanstvu. Drugo načelo pa je, da se 
vsak posameznik, ki ima dve državljanstvi podpisnic, lahko odreče 
enemu od teh državljanstev s privolitvijo dotične države. 

Prvo načelo, se pravi načelo o obvezni izgubi oziroma odpovedi 
enemu državljanstvu, je zelo obvezujoče, vendar samo med 
podpisnicami te konvencije. Povedati pa moramo, da je to pravilo 
dokaj neučinkovito, ker izguba prejšnjega državljanstva oziroma 
odpoved prejšnjega državljanstva postane efektivna samo, če o 
pridobitivi novega državljanstva posameznik obvesti državo. Če 
na primer Nemec dobi francosko državljanstvo in če o tem ne 
obvesti nemških oblasti, se enostavno ne ve, da ima ta posameznik 
dve državljanstvi in torej avtomatično ne more priti do izgube 
enega. 

Ta konvencija iz leta 1963 je bila dopolnjena z dvema protokoloma, 
in sicer leta 1984 in 1993. Eden od teh protokolov je nekoliko omilil 
pogoje, pod katerimi naj bi se državljani podpisnic morali odpovedati 
enemu ali drugemu državljanstvu. Drugi protokol pa obvezuje 
države podpisnice, da se medsebojno obveščajo o pridobitvi 
dodatnih državljanstev njihovih državljanov. Francija ni ratificirala 
teh dveh protokolov in sicer prav zaradi pomislekov znotraj Sveta 
Evrope o učinkovitosti konvencije iz leta 1963. Načelo, ki ga uvaja 
konvencija iz leta 1963, ima več slabosti poleg že omenjene 
neučinkovitosti. Po eni strani je potrebno omeniti, da ima izguba 
prvotnega državljanstva negativen vpliv na pridobivanje novega 
državljanstva, tudi če se to novo državljanstvo ujema z novim 
življenjem posameznika; zaradi tega se često zgodi, da 
posameznik noče zaprositi za naturalizacijo. Povedati moramo 
tudi, da nekatere države ne dovolijo, da se njihovi državljani 
odpovejo svojemu državljanstvu. Alžirci na primer ne morejo 
izgubiti svojega državljanstva, tudi če dobijo novo državljanstvo. 
V primeru avtomatične izgube državljanstva posamezniki niso 
vedno informirani o tem, da so avtomatično izgubili svoje prvotno 
državljanstvo in to odkrijejo šele ob kakšnem administrativnem 
postopku. Zaradi tega je včasih zelo težko, če se želijo reintegrirati 
v državo svojega prvega državljanstva. 

Obstaja še tretja slabost, in sicer, da je ta konvencija bolj olajšala 
državljanom oziroma ljudem iz držav, ki niso podpisnice 
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konvencije, da obdržijo svoje prvotno državljanstvo, kot pa tistim, 
ki izhajajo iz držav podpisnic, kajti ti niso zavezani odpovedi 
državljanstva. Tako to tudi pomeni, da imajo po tej konvenciji 
pravzaprav lažjo situacijo ljudje, ki živijo v neevropskih državah, 
kot pa tisti, ki živijo v evropskih državah. 

Poleg tega lahko rečemo, da ta konvencija ni več v harmoniji z 
zakonodajo številnih evropskih držav, zlasti s Francijo, ki je leta 
1973 preklicala pravilo o obvezni izgubi prvotnega državljanstva 
v primeru pridobitve novega. Prav tako smo se zavedali, da lahko 
ta vprašanja izredno vplivajo na integracijo. 

Drugi protokol, ki je bil podpisan 2. februarja 1993, pa sloni na 
drugačnem konceptu, kot je bil koncept, na katerem sloni 
konvencija iz leta 1963. Ta novi protokol omogoča državam 
podpisnicam, da v svojo nacionalno zakonodajo vključijo takšna 
določila, ki dovoljujejo osebam, ki si pridobijo drugo državljanstvo, 
da obdržijo tudi svoje prvotno državljanstvo. Ta protokol zadeva 
osebe, ki so dobile novo državljanstvo in živijo oziroma so bile 
rojene v državi svojega novega državljanstva. Poleg tega zadeva 
tudi tiste osebe, ki so običajno živele na tem ozemlju, preden so 
bile stare 18 let, velja pa tudi za tiste osebe, ki so novo državljanstvo 
dobile na osnovi poroke ter za državljane, katerih starši so različnih 
državljanstev in ki so ta državljanstva tudi dobili. Ta protokol pa 
sta ratificirali samo Francija in Italija, zato se lahko izvaja samo 
med tema dvema državama, kar pomeni, da je aplikacija zelo 
omejena. To pomeni, da ta protokol zelo malo vpliva tudi na 
zakonodaji teh dveh držav, ki sta imeli že prej podobna določila v 
svoji nacionalni zakonodaji. 

Vendar pa poznamo v državah glede dvojnega državljanstva tudi 
bolj tolerantne zakone in zato moramo postaviti tudi vprašanje, 
kakšne so posledice dvojnega državljanstva tam, kjer obstaja.' 
Če ima nek posameznik dve državljanstvi, ga obe državi štejeta 
za svojega državljana. Problem je včasih povezan z izbiro in 
Haaška konvencija trdi, da posameznika, ki ima več državljanstev, 
vsaka država šteje za svojega državljana. To načelo priznava še 
zmeraj veliko držav. To je konvencija iz leta 1930. Jasno je, da 
enotno državljanstvo oziroma samo eno državljanstvo predstavlja 
bolj enostavno rešitev in ga je tudi lažje reševati v praksi. Vendar 
pa v primeru dvojnega državljanstva opažamo nove zakonske 
rešitve, ki kažejo tudi določene omejitve. 

Uporabiti je mogoče tudi druga načela, kadar ima nekdo dve 
državljanstvi. Najprej gre tu za načelo učinkovitosti, se pravi, da 
se obdrži efektivno državljanstvo posameznika, vendar pa je 
mogoče uporabiti tudi druge kriterije, recimo kriterij stalnega 
naslova ali kriterij izbire posameznika. 

Dvojno državljanstvo lahko predstavlja prednost za posameznika, 
saj imajo taki ljudje lahko dva potna lista, včasih pa je dvojno 
državljanstvo tudi vir konfliktov v tistih situacijah, ko se je potrebno 
odločiti za eno državljanstvo. To je zlasti primer diplomatske 
imunitete ali pa primer vojaške obveznosti ter aplikacije zakonov, 
ki zadevajo osebni status, če se ti zakoni razlikujejo. 

Vsak državljan določene države, ki ima diplomatsko imuniteto, 
ima pravico, da zahteva diplomatsko zaščito. Če ima dve ali več 
državljanstev pa je logično, da bi tako zaščito lahko zahteval od 
vsake države, katere državljan je. Vendar pa ima to določene 
meje; prvič, ko posameznik želi doseči diplomatsko zaščito v 
odnosih med obema državama, katerih državljan je: v takem 
primeru mednarodna zakonodaja izključuje tako rešitev. Torej 
diplomatske zaščite ne more nuditi ena država, katere 
državljanstvo ima posameznik, če jo prosi za takšno zaščito 
pred drugo državo, katere državljan je. To je tudi načelo, ki izhaja 
iz Haaške konvencije iz leta 1930. Če pa lahko posameznik izbira 
glede na tretjo državo, torej, če gre za tretjo državo, pa 
posameznik lahko zahteva diplomatsko zaščito, vendar pa pod 

pogojem načela učinkovitosti. To načelo pravi, da je diplomatsko 
zaščito mogoče izvajati za tiste državljane, ki dejansko prihajajo 
iz tiste države. Torej gre za potrebo zagotavljanja učinkovitosti in 
ta je povezana s svobodno izbiro posameznika. 

Omeniti moramo, da je to načelo včasih nekoliko spremenjeno, in 
sicer ga je spremenila odločitev Evropskega sodišča iz leta 1992. 
V tej sodbi je Evropsko sodišče določilo o nadrejenosti zakonodaje 
Evrope. Se pravi, da mora v primerih, ko pride do konflikta , 
uporabiti evropsko pravo. Torej v takih primerih prevlada evropsko 
pravo. 

Dvojno državljanstvo predstavlja tudi problem, ko pride do 
obveznosti služenja vojaškega roka, kajti običajno vse države 
zahtevajo, da njihovi državljani služijo vojaški rok; jasno je, da bi 
bilo za posameznika nekoliko težko služiti vojaški rok dvakrat. 
Zaradi tega so bile pripravljene konvencije o vojaški službi, ki 
urejajo ta problem: običajno tako, da posamezniku, če ta opravi 
vojaško službo v eni državi, ni treba vojaške službe služiti še v 
drugi državi. Kateri pa so kriteriji za odločitev, kje bo služil 
posameznik vojaško službo? V tem pogledu moramo razlikovati 
med Strasbourško konvencijo in bilateralnimi konvencijami. 
Strasbourška konvencija uveljavlja načelo, prvič, da mora 
posameznik izpolniti svoje vojaške obveznosti nasproti svoji 
državi, po drugi strani pa pravi, da mora biti mesto služenja 
vojaške službe izbrano v funkciji stalnega naslova posameznika, 
torej, da služi vojsko tam, kjer biva. 

Kar pa zadeva bilateralne konvencije, bilateralne sporazume, 
mislim, da jih je Francija sklenila 14. Načelo je isto, vojaško službo 
je treba opraviti v eni državi, kriteriji pa se spreminjajo glede na 
sporazume. Star sporazum z južnoameriškimi državami na primer 
vključuje sistem prve inkorporacije. Potem imamo še sistem, kjer 
je kriterij mesto rojstva. Torej, posameznik mora služiti vojsko v 
tisti državi, kjer je bil rojen, če ima dve državljanstvi. 

Potem pa je še tretji sistem, ki omogoča posamezniku samemu 
izbrati državo, kjer bo služil vojaški rok. O tem je bil nedavno 
sklenjen bilateralni sporazum, ki je upošteval tudi odnose med 
posameznikom in državo. Običajno v takem primeru velja, da 
posameznik služi vojsko v tisti državi, kjer živi. V sporazumu med 
Francijo in Alžirijo morajo mladi moški dati nepreklicno izjavo o 
tem, kje bodo služili vojsko. 

Potem pa je tu še tretje področje, kjer lahko dvojno državljanstvo 
predstavlja probleme: gre za zasebno mednarodno pravo. Se 
pravi, gre za mednarodne odnose med posamezniki. Več primerov 
je, kjer je potrebno določiti državljanstvo posameznika, če 
hočemo uveljavljati mednarodne zakone. V mednarodnem 
zasebnem pravu obstaja načelo, ki ga je potrebno razložiti: če 
ima na primer posameznik nemško in francosko državljanstvo in 
če postopek poteka pred francoskim sodiščem, bo francosko 
sodišče upoštevalo samo francosko zakonodajo. Če se takšen 
posameznik znajde pred belgijskim sodiščem, pa je potrebno 
določiti, za katero državljanstvo gre. In tukaj bo država poskušala 
s samim posameznikom priti do rešitve, katero zakonodajo 
uporabljati. O tem se je veliko govorilo, vendar pa je prvo načelo 
tisto, ki je včasih postavljeno pod vprašaj v določenih sodnih 
primerih. 

Obstajajo pa še druga načela, ki so bila predlagana v 
mednarodnem zasebnem pravu, vendar pata načela niso povsem 
zadovoljiva. Na primer, predlagano je bilo, da bi se spoštoval 
kriterij kronologije, se pravi, ali je bilo prvo eno državljanstvo ali je 
bilo prvo drugo. Potem je bil predlagan tudi kriterij stalnega naslova 
oziroma kraja bivanja, ampak če človek z dvojnim državljanstvom 
živi v neki tretji državi, se to načelo ne more uporabljati. Potem so 
bolj ali manj ta načela tudi opustili. 
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Ostane nam načelo efektivnosti in načelo aplikacije nacionalne 
zakonodaje. Prvo načelo zadeva izbiro pri posamezniku in to 
načelo je bilo sprejeto na mednarodni ravni: določa se po številu 
določenih kriterijev, kot so na primer obnašanje posameznika, ki 
se obnaša kot državljan določene države, potem se tu upošteva 
jezik, ki ima svoj "sedež poslovanja". Efektivno državljanstvo je 
državljanstvo tiste države, s katero ima posameznik največ 
povezav. Vendar ima to načelo eno omejitev: gre za primer, ko 
mora sodnik uveljavljati nek mednarodni sporazum. Na primer, 
če glede na eno od teh državljanstev za tujca velja mednarodni 
sporazum, bo v takem primeru francoski sodnik upošteval 
zakonodajo tiste države, ki je podpisala mednarodni sporazum s 
Francijo, tudi če bi drugo državljanstvo izgledalo bolj učinkovito. 
To so rešitve, ki jih sprejemamo v Franciji in tudi v Švici. Drugo 
načelo pa je načelo uveljavljanja nacionalnosti s strani sodišča 
oziroma sodnika, ki obravnava določen primer. Če se ne upošteva 
efektivnega oziroma dejanskega državljanstva, to lahko vodi v 
uveljavljanje zakona, ki ima le malo zveze z določenim konkretnim 
primerom. To pa tudi onemogoča uveljavitev mednarodne 
konvencije. To je situacija, ki smo ji bili priča v Franciji, pa ne le v 
Franciji, v zvezi z aplikacijo oziroma uveljavljanjem Haaških 
konvencij; zato so v Franciji ublažili pravila in predpise, in sicer, 
ko gre na primer za upoštevanje določene mednarodne odločbe. 
V tem primeru je na primer upoštevan učinek poljske zakonodaje 
v zvezi z otrokom, ki ima hkrati poljsko in francosko državljanstvo. 
Mnenje je bilo, da so Poljaki sprejeli enako odločitev, kot bi to 
naredili v Franciji in ne glede na to, da je to v nasprotju z našimi 
francoskimi predpisi, bodo v tem primeru vseeno upoštevali 
odločitev, ki je bila sprejeta v skladu s poljsko zakonodajo. To je 
tudi primer, ko pride do spora glede sodnega sistema, na primer, 
če so francoski državljani tisti, ki so predmet spora, potem se 
uveljavlja francosko pravo. To pomeni, da se lahko nekdo, ki ima 
francosko državljanstvo, sklicuje na francosko zakonodajo in se 
zoperstavi odločbam kakšne tuje države. 

V Franciji so predlagali, da to metodo reševanja sporov 
državljanstva nekoliko spremenijo, zlasti tudi kar zadeva 
skrbništvo otroka, kjer je predlagano, da se sprejme oziroma da 
se ravna po tako imenovani funkcionalni metodi. To je bil npr. 
primer prevlade določene zakonodaje, ki sem ga že poprej 
omenila. To je sprememba metode, ki jo je predlagal prof. Lagarde, 
vendar pa so tej metodi očitali več stvari, med drugim tudi z vidika 
varnosti. Rekli so, da gre tu za negacijo samega pojma 
državljanstva in da lahko pripelje tudi do izrazov ksenofobije in 
dajanja prednosti določenim francoskim državljanom. Poleg tega 
pa, če se ta funkcionalna metoda omeji zgolj na nekaj primerov, je 
sprejemljiva. Ta način reševanja konfliktov nacionalnosti so dobro 
sprejeli v nekaterih evropskih državah, na primer na 
Nizozemskem, kjer so zavzeli bolj liberalno stališče v odloku iz 
leta 1965, pa tudi v Nemčiji, kjer so sprejeli to isto metodo glede 
na načelo nasledstva. To je bilo leta 1980. Leta 1986 so v Nemčiji 
sicer sprejeli drugačen zakon, vendar pa tega prejšnjega še vedno 

Sprva bi se vam gostiteljem, Državnemu svetu Republike Slovenije 
ter ljubljanski izpostavi Avstrijskega Inštituta za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo za vabilo in zanimanje prav prisrčno zahvalil. 
Kajti za mene je vaše vabilo izredno velika čast, pa tudi pravi 
izziv. 

uveljavljajo zlasti v primerih, ko gre za zaščito oziroma za 
skrbništvo otrok in mladoletnih. Tudi švicarsko pravo je sprejelo 
to funkcionalno metodo, ki razlikuje funkcije državljanstva. Če je 
sprejeto načelo državljanstva zato, da se opredeli sodno 
pristojnost, potem se upošteva samo in zgolj švicarsko 
nacionalnost. Obratno pa je, če gre za zakon, ki je v veljavi; tedaj 
je potrebno upoštevati tisti zakon, zakon tiste države, s katero 
ima dotični najtesnejše stike kot državljan. 

To je bil nekoliko hitri oris različnih sistemov kakor tudi možnih 
rešitev, ki jih poznamo v zvezi s problemom dvojnega 
državljanstva. Zdi se mi, da na osnovi teh sistemov in tovrstne 
analize lahko ugotovimo, da je v teh rešitvah, ki se nanašajo na 
vprašanje dvojnega državljanstva, kakor tudi na različne spore, 
do katerih s tem v zvezi lahko pride, več stičnih točk kot pa 
različnosti. 

Po predavanju je prof. Nicole Guimezanes odgovarjala na 
naslednja vprašanja: 

- kako mednarodna zakonodaja ureja pridobivanje državljanstva 
po razpadu države; 

- ali je možno, da nova država stalno prebivališče - kot pridobljeno 
kategorijo v prejšnji državi - retroaktivno odvzame; 

- ali lahko v primeru pridobivanja slovenskega državljanstva, ko 
odpust iz državljanstva ni bil določen kot pogoj, govorimo o 
pridobljeni pravici do dvojnega državljanstva; 

- ali je v smislu ureditve mednarodnega prava mogoče šteti dvojno 
državljanstvo kot pravico ob razpadu države; 

- ali je mogoče dvojno državljanstvo, s katerim se soočamo v 
Sloveniji in ki je bilo pridobljeno na podlagi tranzicijske določbe, 
pojmovati kot pridobljeno pravico; 

- kako opredeliti oziroma definirati državljanstvo - je to status ali 
pravica; 

- ali bo Evropa poenotila pravila glede državljanstva, ali pa bo 
državam, ki vstopajo v Evropsko unijo, prepustila urejanje 
državljanstva. 

Dobesedni zapis (magnetogram) 
predavanje je na voljo v službi 
državnega sveta. 

Tema današnjega srečanja: "Lobiranje v Evropski zvezi (EZ) s 
posebnim poudarkom na delo v Evropskem parlamentu 
(EP)" je centralnega pomena za družbenopolitično relevantno 
delovanje v Evropski zvezi (EZ) in to za vse, ki imajo opravka z 
njo in njenimi institucijami znotraj in zunaj njenih meja. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo 2. junija 1997 organiziral predavanje LOBIRANJE V EVROPSKI ZVEZI - S 
POSEBNIM POUDARKOM NA DELOV EVROPSKEM PARLAMENTU. Predaval je mag. Bojan- 
llija Šnabl, asistent avstrijskih socialdemokratskih poslancev v Evropskem parlamentu v Bruslju. 
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Poznavanje družbenopolitičnega ozadja lobiranja, njegovih 
osnovnih nalog in zakonitosti ter strategije lobiranja ob primeru 
delovanja Evropskega parlamenta (EP) - ene izmed institucij 
Evropske zveze (EZ) - je bistvenega pomena za državne organe, 
za privatne strukture, bodisi gospodarske ali pa politično 
angažirane interesne skupine ter končno tudi za posameznika. 
Umetnost lobiranja je namreč tudi znanje o uveljavljanju osnovnih 
demokratičnih pravic in svoboščin. 

Razmišljanja o tej temi so v današnjem času vitalnega pomena, 
vendar tudi izredno obširna. Zato sem v spisu, ki sem ga pripravil 
za to priložnost in ki bi presegel ustno predstavitev, poglabljal 
posamezna poglavja. Po vzgledu drugih jezikov EZ in na podlagi 
jezikoslovnih in integracijskih razmišljanj pa sem v njem tudi izdelal 
primerno terminologijo. 

Na kratko bi orisal še svoje službeno ozadje in podlage predavanja. 
Od marca 1996 naprej sem asistent v Evropskem parlamentu 
(EP) v Bruslju in v Strasbourgu, in sicer v okviru avstrijske 
delegacije socialdemokratske frakcije. 

Ob spremljevalnem delovanju za svoje poslance sem dobil 
določen vpogled v delovanje in zakonodajne procese Evropskega 
parlamenta (EP), torej v formalne in realne legislativne strukture. 
Moja današnja pričevanja in analize so v neki meri tudi izraz 
določitve prioritet znotraj struktur in izraz izkušenj, ki jih imamo 
sodelavci inštitucij v občevanju s širšo publiko, pa tudi z uradniki 
in političnimi aktivisti. 

Izrecno pa želim poudariti, da seveda nisem uradni govornik ne 
svojega poslanca, ne delegacije, ne frakcije ali Evropskega 
parlamenta (EP). 

I. DRUŽBENOPOLITIČNO OZADJE LOBIRANJA 

Lobiranje je, tako ena izmed možnih opredelitev, sodobna 
umetnost spretnega in uspešnega zastopanja in obrambe 
družbenopolitičnih interesov in idej, tako kot to poznamo v 
EZ. Razvilo se je in se še dalje razvija prav zaradi specifičnih 
okoliščin in ozadij. 

1.1. Globalizacija 

Zastopanje družbenopolitično relevantnih interesov seveda samo 
po sebi ni nič novega. Vendar so bili načini tega zastopanja interesov 
vselej odvisni od ureditve družbenih odnosov in političnega dialoga, 
njegove razvojne stopnje ali pa še od formalnih ali realnih 
oblastniških struktur. 

Napredujoča globalizacija gospodarskih in družbenih odnosov 
pa vedno znova vzpostavlja nove okoliščine, je dinamičen 
proces menjajočih se parametrov in sistem različnih 
medsebojno pogojenih struktur. In ta zahteva nenehno učenje 
akterjev in prilagajanje dejanj novim okoliščinam. 

V tradicionalnih državnih strukturah so se razvile nam sorazmerno 
dobro znane in formalno precej jasno določene odločilne strukture. 
In pogosto so celo manjše interesne skupine pravnoformalno ali 
pa saj v praksi vključene v proces odločanja. 

. 
V Avstriji so na primer formalno vključeni v zakonodajni proces 
zastopniki delojemalcev, delodajalcev in še drugi kot na primer 
kmetijska zbornica, pa celo avtomobilski turing-klubi, Rdeči križ 
in še mnoge druge institucije. Tako si ekskluzivni zakonodajalec 
formalnopravno zagotovi, da demokratično upošteva 
najrazličnejše interesne skupine direktno in koristi njihovo znanje, 
kar končno tudi prispeva k širokem sprejemanju odločb, k socialni 
koherenci in k miru. 

Mnogi razlogi so privedli do izgradnje novih nadnacionalnih struktur 
na najrazličnejših področjih, kot so to politična, gospodarska, 
kulturna in še druga (OZN, G ATT, NATO, UNESCO itd.). Tudi 
nekdanji COMECON je bila takšna struktura, kjer se je verjetno 
zaradi drugačne ureditve družbenih in demokratičnih odnosov 
razvil svojevrsten sistem zastopanja interesov, ki pa v mnogih 
ozirih ni primerljiv s sistemom zastopanja interesov v 
Evropski zvezi (EZ). To še zlasti velja za formalne in 
institucionalne aspekte lobiranja. 

Evropska zveza, sama ena izmed novejših nadnacionalnih 
struktur, naj bi med drugim predstavljala političen in demokratičen 
odgovor na globalne gospodarske in individualizirane razvoje. 

Zaradi poglabljajoče se integracije pa so se ustalile nove strukture, 
in sicer na področjih, ki nekoč niso imela nikakršne povezave z 
mednarodnim svetom. Naj omenim v tem sklopu na koncu dolge 
vrste primerov le razne programe mednarodnega kulturnega ali 
regionalnega sodelovanja ali pa sklade (v EZ so to npr. Socrates, 
Kaleidoskop, Interreg, Phare, Meda, Evropski socialni sklad idr.). 
Vsi ti nudijo društvom ali malim podjetjem ali celo posameznikom 
pogosto vitalne subvencije ali štipendije. 

Nadalje se je treba zavedati, da ima lahko določena politika 
dolgoročne in globalne ekološke ali socialne posledice in lahko za 
prizadetega posameznika nekoliko "subjektivno nepričakovano" 
vpliva na neko regijo ali pa na določeno regionalno, politično ali 
socialno interesno skupino. Pomembne odločitve lahko torej padajo 
že veliko prej, preden se pravzaprav zainteresirana interesna 
skupina tega pravzaprav sploh zave. 

Tako lahko na primer odločitev o trasiranju evropskih magistral 
vpliva na ekološko bilanco v nekem kraju. Zgolj lokalna politična 
akcija v prid ali proti eni ali drugi varianti seveda ne bi zmogla 
spreminjati osnovne smernice, ki se vnaprej določajo na 
popolnoma drugi ravni. V takšnem primeru bi bilo primerno 
uveljavljanje interesov že na neki mnogo zgodnejši stopnji razvoja, 
na drugi ravni in ne na zgolj lokalni. 

To pomeni - in ta misel se mi zdi izredno pomembna - da 
mora vsaka lokalna interesna skupina v vedno večji meri - in 
celo ob veljavnosti principa subsidiaritete v Evropski zvezi 
(EZ) -analizirati svojo situacijo, svoje potrebe in svoj razvoj 
na podlagi analize evropske razsežnosti njihovih 
konsekvenc in njihovega pomena za integracijo ali za 
harmonizacijo v evropskem kontekstu ali pa njihovo 
usklajenostjo z raznimi fundamentalnimi principi EZ. 
Upoštevati pa mora tudi primerno raven pravne ali politične 
argumentacije. 

Pri tem pogosto pride do konkurence raznih principov. Takrat 
pa je treba natančno analizirati, v čem neka zahteva sicer ne 
ustreza npr. tako centralnemu principu proste selitve ali 
pogodbenemu besedilu, v čem pa vseeno materializira 
fundamentalno idejo enotne, socialno odgovorne Evrope 
svobodnih državljanov in je zato pravzaprav celo prioritarna in 
tako zopet ustreza omenjenemu principu proste selitve ali 
pogodbenemu besedilu EZ. 

Sodelavci v evropskih institucijah pogosto ugotavljamo, da se 
mnoge interesne skupine celo v EZ žal tega še ne zavedajo. 
Vendar izkušene interesne skupine (iz posamezne industrijske 
panoge, npr. kemijske industrije) ne čakajo in legitimno tekmujejo 
v prid svojih interesov. 

Lokalni ali socialni interes dobi v internacionalizaciji odločb 
širšo evropsko dimenzijo. Zato pa je tudi legitimno, da ceio 
manjše interesne skupine pravočasno in jasno na mednarodni 
ravni izražajo svoje želje in potrebe. 
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Prav zaradi tega delnega strukturnega premika 
demokratičnega odločanja na mednarodno raven pa so se 
ustalile v okviru EZ nove formalizirane poti soodločanja. Po 
eni strani le-te gradijo na pozitivnih izkušnjah demokratičnih tradicij 
in uporabljajo njihovo osnovno strukturo (zakonodaja, pravosodje 
in uprava, še posebej pomemben je anglosaksonski court-law 
sistem), po drugi strani pa so se razvile nove problemske analize 
(postavljanje v ospredje individualne odgovornosti in individualnega 
interesa), za kar se poslužujejo novih struktur (npr. interesne 
skupine). 

1.2 Liberalizem ali neoliberaiizem 

Ob teh osnovnih pogledih na lobiranje v EZ je treba upoštevati še 
nekaj družbenopolitičnih razmišljanj. 

Prvotna Evropska skupnost premoga in jekla (ESPJ) in tudi 
Evropska gospodarska skupnost (EGS) sta bili nekoč zasnovani 
zato, da bi bila v prihodnje vsakršna vojna med evropskimi 
državami in narodi strukturno onemogočena in to prav preko 
gospodarskega sodelovanja in medsebojne odvisnosti, še zlasti 
v težki industriji. 

Nastala pa je tudi v dobi absolutnega verovanja v vrednote 
tržnega gospodarstva in v osebno, individualno 
odgovornost - in to je treba videti v zgodovinskem kontekstu - 
nekako kot antiteza vzhodnemu bloku. Vsak posameznik ali vsaka 
interesna skupina naj bi teoretično imela v tem strogo 
liberalističnem sistemu fundamentalno pravico in možnost, da 
zastopa in brani svoje interese. Izhaja torej iz stališča, da vsakdo, 
ki ima potrebe ali specifične interese, le-te tudi spozna, pozna, 
zastopa, ščiti in brani. Absolutni podrejenosti posameznika 
družbenemu interesu, kakršno smo poznali vsaj v nekaterih 
totalitarnih ideologijah, zoperstavlja osebno odgovornost in 
zamisel, da ima vsakdo svobodo, da brani svoje interese, če 
jih le ima. Ravnotežje demokratičnega sistema nastane torej 
prav v svobodnem tekmovanju interesnih skupin in sicer ob 
zagotavljanju nekaterih osnovnih pravil fair-playa, zakonodajnega 
in ne nazadnje tudi sodnega sistema. Princip solidarnosti in 
solidarnega ravnanja - bistvo vsakršne družbe - se torej v tem 
sistemu uresničuje preko samoodgovornega zastopanja 
lastnih interesov. V družbenopolitični analizi pa dobi v liberalizmu 
individualna svoboda aspekt družbene odgovornosti in je faktor 
demokratičnega ravnotežja. 

To pa tudi pomeni, da tisti, ki svojih interesov ne najavlja (ali 
pa ne prodre v primerno javnost ali na primerno raven odločilnih 
struktur), jih v očeh odločujočih in drugih "sotekmecev" tudi 
nima. Domneva se pač, da vsak brani svoje interese, celo 
pričakuje se, da vsak to stori. Za posameznika ali neko interesno 
skupino pa to dodatno pomeni, da niti strukturno niti moralno ni 
obvezana, da upošteva teoretične, morda celo logične ali "očitno" 
vitalne interese drugih, kjer je vsak odgovoren sam zase. 

Zelo pozitiven in važen primer te širše demokratične odgovornosti 
neke interesne skupine v najširšem smislu je dejstvo, da so npr. 
države kandidatke za pristop k EZ - Avstrija, Švedska in Finska 
-svojčas ob svojih pogajanjih jasno zahtevale zvišanje ekoloških 
standardov v EZ. S tem so dale evropskemu pravu (ali asquis 
communautaire) pomemben impulz za razvoj, kakršnega druge 
države članice in zahodne interesne skupine niti ne bi mogle dati 
na tako učinkovit način, ker to niti ne bi bilo v njihovi "kompetenci". 
Novo nastajajoče potrebe in interese pa morajo najmlajše države 
članice EZ v bodočnosti v svobodnem tekmovanju sil zastopati v 
primernih strukturah. 

Podobno pa velja tudi za nove države kandidatke. Mnoge in celo 
pomembne interesne skupine v EZ prav pričakujejo, da so 
pogajanja z novimi državami kandidatkami priložnost za bistveni 

in potrebni razvojni korak znotraj sedanje EZ same. Še posebej 
to velja za socialna vprašanja. Države kandidatke naj bi izražale 
svojo družbeno solidarnost, odgovornost ter "zrelost za pristop" 
v sistemu liberalističnega lobiranja s tem, da zastopajo svoje 
lastne interese in prispevajo k tako imenovanemu "acquis 
communautaire" prav tiste vrednote, ki jih dosedanje države 
članice še ne zmorejo uresničiti ali pa jih sploh ne poznajo, in da 
prinesejo v prospektivno politično analizo svoje (pozitivne ali 
negativne) izkušnje in to v prid vseh držav. 

Mislim na primer na dejstvo - in to lahko kot Koroški Slovenec le 
potrdim, saj se še danes spomnim, kako sem bil ganjen, ko sem 
zagledal dvojezičen napis na koprskem kolodvoru "Koper- 
Capodistria", ker si kaj takega še sanjati nisem upal - da je Svet 
Evrope v Strasbourgu izrekel izredno pohvalo o "ugledno urejenem 
manjšinskem pravu v Sloveniji", in sicer na ustavni, na zakonodajni 
in na upravni ravni ter na ravni izvajanja in uveljavljanja določil in 
celo na ravni realne subjektivne družbene integracije. Slovenija je 
glede manjšinskega vprašanja pravzaprav moralna avtoriteta v 
vsej Evropi. In v podobni meri dosega gotovo vsaka izmed držav 
Vzhodne Evrope na določenih področjih standarde, ki so vredni, 
da se Evropa po njih zgleduje. 

1.3. Empirične in pravne podiage 

Že sam empiričen pristop, ki upošteva nekaj osnovnih 
zgodovinskih podatkov, kaže, da zveza petnajstih držav in okoli 
370 milijonov ljudi sicer po eni strani gradi svoj sistem na 
zgodovinskih izkušnjah (tako da v EZ ni vse popolnoma novo), 
po drugi strani pa seveda mora prilagajati svoje inštitucionalne 
strukture ter pravne in zakonodajne postopke posebnim potrebam 
in okoliščinam. 

Prav zaradi tega je nastal sistem lobiranja. Niti iz praktičnih 
razlogov ni možno, da bi bila, kot na državni ravni manjših držav, 
vsaka najmanjša interesna skupina posebej vključena na 
institucionalni način v zakonodajni proces. Treba je bilo najti 
demokratično strukturo, ki tudi v praksi lahko deluje. 

V Bruslju, kjer je sedež ali mesto delovanja najvažnejših in odločilnih 
institucij EZ, dela po nekaterih analizah več kot 20.000 lobistov. 
Evropska komisija (EK) je leta 1992 naštela približno 520 evropskih 
krovnih organizacij, od teh 310 s področja industrije, približno 90 
s področja trgovine, približno 75 predstavništev svobodnih poklicev 
in približno 45 s področja terciarnega sektorja. Mednje pa štejemo 
tudi zastopnike delojemalcev, kot je Evropska sindikalna zveza 
(ESZ), ali pa zastopnike diplomatskih in nediplomatskih 
predstavništev različnih držav in regij, pa regionalne interesne 
skupine, sodelavce raznih mednarodnih ekoloških, kulturnih ali 
športnih inštitucij, vernih skupnosti, organizacij za zaščito 
človekovih pravic in predstavnike neevropskih institucij, 
specializirane svetovalne službe itd. 

Vse investirajo v to pomembna sredstva, kajti lobiranje na vseh 
ravneh evropskih institucij je zahtevno in visoko specializirano 
(razne strokovne podlage, izdelava gradiva, zakonodajni predlogi, 
zbiranje in širjenje informacij). Lobiranje pogosto zahteva tudi 
različne politične pristope (strankarsko politične analize se lahko 
močno razlikujejo in so vendar del notranjepolitične realnosti) in 
ne nazadnje zahteva lobiranje tudi mnogo delovnega časa. Tako 
lahko število sodelavcev v službah, misijah in predstavništvih 
daleč presega število sto ljudi. 

Lobiranje je centralnega političnega in gospodarskega 
pomena v sistemu evropskih institucij. To dejstvo priznavajo 
vse institucije in organi Evropske zveze (EZ). To pa še posebej 
zato, ker delajo zanje neke vrste izbor (selekcijo) realističnih 
interesov. Njihov pomen priznavajo tudi zato, ker povečujejo 
transparenco skupnostne politike in ker prispevajo k 
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uresničevanju principa subsidiarnosti v Evropski zvezi (EZ). 

Za institucije EZ pa je pogoj za priznavanje statusa interesne 
skupine struktura organizacije, njena reprezentativnost ter 
konsenzualnost njenih argumentov, to pomeni, ali so kvalificirani, 
da najdejo neko večino. Jasno tudi razločujejo med organizacijami, 
ki nimajo denarnega cilja (non-profit organisation) in med takšnimi, 
ki delajo za dobiček. Pri slednjih pa evropske inštitucije ne 
razlikujejo po velikosti. Vsekakor pa dajejo prednost 
nadnacionalnim interesnim skupinam pred državnimi in 
posameznimi organizacijami. 

II. OSNOVNE NALOGE IN ZAKONITOSTI LOBIRANJA 

Če želimo razumeti evropsko lobiranje, je treba pragmatično 
analizirati njegove funkcije in zakonitosti. Pravzaprav pa bi lahko 
v tem delu prenesli na politično raven mnogo spoznanj iz 
marketinških strategij in komunikacijskih ved. 

11.1. Lobiranje je strast anticipiranja 

Ker naj lobiranje vpliva na zakonodaji proces in na izvajanje 
zakonov, mora zelo zgodaj poseči v ta proces, če hoče biti 
uspešno, torej družbenopolitično relevantno. Uspešno 
lobiranje namreč vnaprej prepreči nezaželene odločitve, namesto 
da jih kasneje popravlja. V prvem primeru namreč omogoča dialog, 
medtem ko bi prišlo v drugem primeru pogosto do konfrontacije. 

11.1.1. Dolgoročno opazovanje 

Lobiranje ima funkcijo dolgoročnega, skoraj radarskega 
opazovanja in postopnega preverjanja razvojev (monitoring 
system). Vsaka interesna skupina mora seveda stalno zbirati 
informacije in zasledovati politično življenje ter družbeni in 
zakonodajni razvoj Vedeti mora, kaj se kdaj in kje dogaja in 
katere odločitve predstavljajo "strateško" politično 
usmerjanje odločb. Pomembni sta torej historična in skratka 
prospektivna analiza. Tako so bila npr. izhodišča za liberalizacijo 
na področju telekomunikacije pred 10 leti drugačna od današnjih. 
Vprašanja konkurenčnosti in učinkovitosti javne uprave ali 
brezposelnosti na tem področju so se nekoč postavljala popolnoma 
drugače kot danes. 

11.1.2. Poznavanje odločujočih struktur in oseb 

Pomembna je tudi jasna slika o odločujočih strukturah in 
osebah, tistih, ki formalno odločajo in tistih lobijev, ki delujejo v 
ozadju, preden se odloča. Poznavanje in zasledovanje dela na 
ravni evropske komitologije šteje med najosnovnejša orodja v 
EZ. Tako npr. lobisti redno zasledujejo delo v javnih parlamentarnih 
odborih, zbirajo dokumentacijo in s časom spoznajo posamezne 
člane odborov. To jim omogoča, da ocenijo možnost lobiranja pri 
poslancih. 

V zakonodajnih postopkih Evropske zveze (EZ) štejejo med 
pomembne organe, pri katerih je treba lobirati, katerim je najprej 
treba posredovati interese, seveda vsi tisti, ki so v to delo 
vpleteni, na nacionalni ravni držav članic prav tako kot znotraj 
inštltucij. To so uradniki pristojnih ministrstev ali pa predstavniki 
ministrstev v misijah in pri stalnih delovnih skupinah Sveta ali pa 
še pristojni uradniki Evropske komisije (EK). Le za te pa lobiranje 
lahko pomeni olajšanje njihovega dela. 

Interesne skupine torej posredujejo interese med državo in 
družbo. Opazujejo delovanje evropskih institucij in postanejo tako 

neka struktura demokratičnega spremljanja in kontrole. 

II.2. Izvedeniško znanje in argumentariji za prepričevanje 

Visoko specializirano izvedeniško znanje je posebnega pomena 
pri lobiranju, pri ustvarjanju strokovne avtoritete in pri 
prepričevanju, ali pri lastnih organih, ali pa pri drugih. Strokovna 
avtoriteta pa predstavlja zlasti nasproti nevtralnim ali drugače 
mislečim osebah politično nujno stvarnost ter strokovno in 
znanstveno ter referenčno avtoriteto. 

Mnoge interesne skupine zato oficialno ali neoficialno vzdržujejo 
raziskovalne institucije in izdajajo redna poročila in študije, zato 
da si zagotovijo prisotnost (prezenco) na trgu. Vplivanje na proces 
odločanja in uveljavljanja interesov je torej redko linearno ali 
neposredno. Dolgoročno planiranje pa se je izpostavilo kot vitalno. 
Ker je namreč lažje sprožiti in voditi integracijski dialog, še preden 
padajo odločitve, je delovanje ex-post, za nazaj, ali pa v zadnjem 
možnem legislativnem postopku v primeru zakonodaje pogosto 
povezano s konfliktno situacijo. 

Poudarjam, da je globalno usmerjanje neke določbe ali odločitve 
mnogo težje v zadnji fazi postopka, ker se v liberalističnem 
samoodgovornem sistemu zastopanja interesov domneva, da 
zainteresirane skupine zastopajo svoje centralne ali vitalne 
potrebe pravočasno in v primeru javnosti. Ostane le vprašanje, 
kdaj je primeren trenutek in kateri je primeren forum, kjer naj bi 
interesna skupina predstavila svoje interese. 

11.2.1 Subjektivna receptivnost objektivne informacije 

Vendar pa verodostojnost, znanstvena avtoriteta in zaupanje niso 
zgolj objektivna dejstva. Odvisni so tudi od osnovne stopnje 
poinformiranosti in od teme. Prav zaradi tega subjektivnega 
faktorja sprejemljivosti (receptivnosti) objektivne informacije 
in izvedeniškega znanja morajo interesne skupine pogosto 
dolgoročno vnaprej pripravljati ciljno skupino ter širšo javnost 
in vzpostavljati informacijsko okolje in pozitivno vzdušje. 
Pri tem naj bi bila uporaba najnovejših spoznanj iz komunikacijskih 
ved ter sredstev in tehnologij v sodobnem tržnem gospodarstvu 
samoumevna. 

Posebnega pomena pa je, da naj bi imela ciljna skupina aii lobiranec 
občutek, da so zahteve ali želje interesne skupine zmerne in 
utemeljene, to pomeni, da so konsenzualne in da združujejo večino. 

Ob tem je pa tudi eden izmed centralnih problemov, da vsi 
odločujoči organi ali lobiranci dobivajo preveč informacij. Treba je 
torej najti primernega sprožilca pozornosti, potem pa je treba 
motivirati odločujoči organ, da se angažira ali celo eksponira v 
neki zadevi. Zato naj bi bila argumentacija čim krajša, jasna, 
jedrnata in natančna. Za lobiranca pa naj bi bila informacija čim 
lažje dojemljiva in praktično uporabna. 

II.2.2. Miti in tabu teme 

Posebnost z vidika komunikacijske teorije, ki močno vpliva na 
"strateško" usmeritev odločb in na uspešnost prepričevalnega 
dela, ki vpliva na raven samega pripisovanja znanstvene 
kompetence in verodostojnosti, se pokaže, kadar je tema, za 
katero se interesna skupina zavzema, del nekega nacionalnega 
"mita" ali pa tabu. 

Med mite štejem npr. ameriški mit o svobodnem moškem, ki mora 
imeti "svobodo lastne puške" ali pa znano nemško geslo o 
svobodnem državljanu, ki se uresniči v neomejeni hitrosti vožnje 
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na avtocestah. V prvem primeru profitira industrija pušk, medtem 
ko je ta argumentacija absolutno absurdna za mirovna gibanja in 
za zastopnike nevojaške mednarodne politike. V drugem primeru 
pa tak "mit" močno koristi avtomobilski industriji, medtem ko je za 
ekološke skupine strukturna ovira za daljnoročno prepričevalno 
ekološko izobraževalno delo. Takšnih primerov je na pretek. Za 
vse pa velja, da v pozitivnem primeru koristijo neki interesni skupini 
in da otežujejo delo drugih. 

Pogosto pa so interesne skupine soočene tudi s temeljnim 
problemom, da šteje njihova želja in namera med tabu-teme. To 
so lahko teme, ki ne ustrezajo splošnemu "main-streamu" ali pa 
preprosto teme, za katere širša publika ne ve ali ki jih niti ne sluti 
- in ga tako soočajo s svojim neznanjem, kar lahko negativno 
občuti in zato stvar kot takšno odkloni. V takšni situaciji šteje 
prepričanje med največje izzive za vsakršno interesno skupino 
in postane visoko izurjeno delo "političnega marketinga". "Manjšine" 
ali tiste, ki jih "večine" tako definirajo, so stalno soočene s tem 
problemom. Lobiranje tu zahteva dolgoročno pripravljalno 
informativno delo, ki upošteva vsa spoznanja komunikacijskih 
ved. Tema ali namera mora postati umevna, del normalnih 
družbenih pričakovanj kot realizacija družbenih principov. 

11.3. Strategija koalicij 

Lobiranje je tudi strategija koalicij. Razne interesne skupine 
združujejo regionalne, socialne ali politične interese. Določene 
teme angažmaja zanimajo pogosto več kot eno samo interesno 
skupino. 

Razne interesne skupine zato pogosto izdelajo strategije 
političnega (so)delovanja in si poiščejo možne partnerje ali 
zaveznike med drugimi interesnimi skupinami. Cilj tega je 
povečanje lastne učinkovitosti. To delajo industrijske panoge prav 
tako kot Evropska sindikalna zveza (ESZ). Ob liberalizaciji 
gospodarstva je npr. pomembna nadnacionalna akcijska enotnost 
zastopstev delojemalcev - to pomeni regionalnih ali državnih 
sindikatov -koordiniranje njihovih političnih strategij na ravni 
Evropske zveze (EZ) ter razvijanje evropskih stališč. 

Pri glasovanjih v Evropskem parlamentu - v odborih prav tako 
kot v skupščini - tako lahko koalicije presegajo klasične politične 
stranke ali socialne razlike. 

Vsekakor pa je lobiranje tudi umetnost vzpostavljanja osebnih 
kontaktov in pogovorov med ustreznimi ljudmi ter 
motiviranja. Umetnost lobiranja je tok informacij znotraj interesne 
skupine in izmenjava informacij med interesno skupino in 
odločujočimi strukturami. 

V tem sklopu je tudi strukturna vpletenost v delovanje in redno 
sodelovanje v odločujočih strukturah izrednega pomena. 
Razvojna stopnja v procesu odločanja ter konkurenca pri 
informaciji pa seveda ponekod tudi vplivata na to, ali so kontakti 
javni ali diskretnejši. Osrednji interes lobiranca pa je, da koristi 
informacijske prednosti in znanje interesne skupine. 

V kontekstu Evropskega parlamenta (EP) je idealno, če je 
poslanec poleg običajne frakcijske ali strankarske pripadnosti 
sam predstavnik neke interesne skupine (npr. predstavnik nekega 
industrijskega koncema ali industrijske panoge). Kot poslanec 
ima namreč posebne možnosti političnega delovanja In vplivanja. 
Interesna skupina pa mu dodatno lahko nudi še posebno 
infrastrukturo ali pa finančne vire ali mu posebej financira sodelavce 
za izpolnjevanje posebnih lobirnih nalog. Posebej personalne 
kapacitete so namreč važen faktor politične prodornosti. 

11.3.1. Lobi rabi sam svoje zaledje 

Verodostojnost in avtoriteta interesne skupine sta odvisni tudi od 
političnega zaledja na "domačih" tleh, saj prav to zagotavlja 
demokratično legitimacijo in reprezentativnost na evropski 
ravni. 

V komunikaciji s pristaši je informacija lahko (ali mora biti) jasno 
strankarsko opredeljena, v komunikaciji navzven pa mora postaviti 
v ospredje splošni interes. Na evropski ravni pa je treba 
predstaviti pomen delovanja in angažmaja za evropsko 
integracijo, za razvoj Evrope in podobno. Interesna skupina 
mora torej postaviti svoje interese v globalnejši kontekst in jih 
tako tudi zastopati. 

II.4. Imidž interesne skupine 

Interesna skupina si mora seveda zgraditi tudi določeni imidž. 
Njeno delovanje in njen uspeh je tesno povezan s tem, ker na 
odločilne procese ne vplivajo zgolj formalno-pravna objektivna 
merila. Lobiranje je tudi umetnost komunikacije in interakcije, 
kjer vzajemno učinkujejo najrazličnejši pomembni osebni 
psihološki faktorji. 

Imidž vpliva na pripisovanje politične relevance, strokovne 
kompetence ali pa upravičenosti zahtev. Imidž torej vpliva na 
politično prodornost interesne skupine. 

11.4.1. Reprezentativnost in relevanca interesne skupine 

Reprezentativnost in politična relevanca sta tesno povezani. V 
Evropskem parlamentu (EP) obstaja npr. stalna delovna skupina 
z Evropsko sindikalno zvezo (EZS). Že samo število predstavljenih 
delojemalcev daje tej inštituciji politično avtoriteto, 
reprezentativnost in relevanco in s tem priviligirano možnost 
neposredne institucionalizirane komunikacije. 

V parlamentu pa obstaja poleg te stalne posvetovalne delovne 
skupine še cela vrsta tako imenovanih "Intergroup". S podporo 
raznih frakcij lahko koristjo določene strukture Evropskega 
parlamenta (EP) in nekatere tudi delno gmotno podpira določena 
interesna skupina. To so npr. Intergroup vino, Intergroup 
biotehnologija, Intergroup industrije orožja, pa še Intergroup 
Vzhodni Timor, Mediteran, turizem, gozdovi, starejši ljudje, 
manjšine, zdravstveni forum in še mnoge druge. Bistveni del 
njihovega dela je oblikovanje pozitivnega imidža interesne skupine 
in interesov, ki jih zastopa. 

II.5. Aktivno lobiranje in plasiranje novih idej 

Aktivno lobiranje interesne skupine pomeni, poleg potrebnih reakcij 
pri kompetentnih organih na politične, gospodarske in družbene 
spremembe, tudi sprožanje pobud in idej v smislu dolgoročnega 
strateškega delovanja. 

11.6. Preverjanje stališč, dela in uspehov 

Končno mora vsaka interesna skupina v Bruslju, ali pa tudi takšna, 
ki deluje od doma, redno preverjati svoja stališča, svoje delo 
in svoje uspehe. Jasno mora opredeliti svoj delokrog in svoje 
področje in svoje prioritete. Vzdrževati mora svoja partnerstva, 
na evropski ravni prav tako kot na "domačih" tleh, če želi izgraditi 
mrežo družbenopolitične prodornosti (relevance). 
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III. STRATEGIJE LOBIRANJA OB PRIMERU DELOVANJA 
EVROPSKEGA PARLAMENTA (EP) 

Strategije lobiranja v Evropskem parlamentu so tesno povezane 
z razvojem institucij Evropske zveze (EZ) in razporeditve 
zakonodajnih in izvajalnih kompetenc posameznih institucij v 
okviru strukture treh stebrov. Pomemben center lobiranja je sedež 
centralnih skupnostnih institucij. Strategije se poslužujejo tudi 
statutarnih pravil institucij in zlasti Evropskega parlamenta (EP), 
ki nudijo razne možnosti vplivanja in zastopanja interesov. 
Izrednega pomena pa je poznavanje proceduralnih vprašanj. 

Interesne skupine vedno bolj delujejo in lobirajo v Evropskem 
parlamentu (EP), kajti njegove pravno-formalne kompetence 
nenehno naraščajo. Pomemben je pa parlament tudi na vseh teh 
področjih, kjer sploh (še) nima prave kompetence, saj je centralna 
politična instanca v Evropi. 

Posebne možnosti nudi institucionalna struktura ter avtoriteta 
članov Evropskega parlamenta (ČEP). Pri tem orientirajo 
strukturne realnosti, kot npr. število neke delegacije ali frakcije, 
pomembni faktorji stukturnih možnosti delovanja. Interesne skupine 
upoštevajo posamezne plati delovanja (osebno informativno delo, 
strokovne informacije, delovanje na ravni dela v odborih ali pri 
frakcijah, poboljšanje in predstavljanje imidža v "intergrupah" itd.) 
in se poslužujejo raznih možnosti inter-institucionalne prepletenosti. 

Nekatere "interesne skupine" imajo tudi "svojega" poslanca ali 
financirajo "svojega" asistenta, ki je del strukture omrežja, je poleg 
tega v posebni politični situaciji in ima posebno odgovornost v 
primerjavi z nacionalnimi parlamenti. Poslanci lažje uporabljajo 
strukturne, pravne in politične možnosti, ki jih nudi taka institucija 
znotraj in izven nje, na ravni Evropske zveze (EZ) ter v 
posameznih državah, v meddržavnem sodelovanju prav tako 
kot pri regionalnih akcijah. 

IV. ZAKLJUČKI 

Evropska zveza (EZ) je nekoč nastala zato, da bi v prihodnje 
preprečila vojne med nacijami v Evropi in to prav zaradi 
prepletenosti še zlasti svoje težke industrije in gospodarstva na 
sploh. Ob tem se je strukturno razvil sistem lobiranja, kajti treba je 
bilo najti praktične možnost zastopanja interesov v vedno večji 
zvezi držav in narodov. Osnovni liberalistični zakon pri tem je ,da 
ima vsak svobodo, da v primernem forumu zastopa svoje interese. 
Kdor pa svojih interesov ne spozna ali ne zastopa, jih v očeh 
drugih tudi nima. To tudi označuje strukturne demokratično politične 
meje liberalizma, ki ne upošteva v široki meri družbenopolitičnega 
interesa kot takšnega, ampak le kot seštevanje posameznih 
izraženih individualističnih partikularističnih interesov. 

Lobiranje ima podobno kot marketinške strategije in spoznanja iz 
komunikacijskih ved določene zakonitosti: dolgoročno radarsko 

opazovanje in preverjanje "trga", poznavanje odločujočih struktur 
in postopkov v vseh podrobnostih, iskanje partnerjev in koalicij, 
izmenjava informacij, imidž, strokovna kompetenca, miti ni tabu- 
teme, politična relevanca in reprezentativnost, predstavitev svojih 
interesov v evropskem kontekstu, prepričevanje in uveljavljanje 
svojih interesov ter dolgoročno plasiranje novih idej. 

Lobiranje v Evropski zvezi v vedno večji meri upošteva tudi 
Evropski parlament (EP), katerega pravno-formalne in politične 
kompetence nenehno naraščajo. Pri tem vpleta svoje delovanje v 
institucionalno strukturo Evropske zveze (EZ) in se v idealnem 
primeru poslužuje "svojega" ali celo "svojih" poslancev, ki tako 
lahko znotraj struktur delujejo v smislu interesne skupine. 

Po predavanju je mag. Bojan-llija Šnabl odgovarjal med drugim na 
naslednja vprašanja: 

- kakšne vrste zlorab se pojavljajo v zvezi z lobiranjem in kaj so 
evropske institucije do sedaj storile, da bi to negativno plat lobiranja 
zajezile oziroma nadzorovale v večji meri; 

- ali obstajajo praktični primeri, ki bi kazali na različne ravni 
lobiranja: od lokalnih enot oziroma interesnih skupin na lokalni 
ravni od Bruslja in obratno, od evropske odločitve do vlade; 

- ali obstajajo kakšne študije o uspešnosti lobiranja posameznih 
držav; 

v kolikšni meri je v Evropskem parlamentu prisotna moč 
neodločanja in sicer na ta način, da velike interesne skupine 
dosegajo svoje cilje tako, da onemogočajo sprejemanje odločitev; 

- kako je lobiranje povezano z izkoriščanjem strukturnih fondov; 

- kakšne so izkušnje glede morebitnega podkupovanja, ki se 
izkaže, ko se lobiranje konča; kakšne mehanizme ima parlament, 
da se zavaruje. 

Objavljamo besedilo, ki ga je za predavanje 
pripravil mag. Bojan-llija Šnabl. 

Dobeseni zapis (magnetogram) predavanja 
je na voljo v službi državnega sveta. 
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Državni svet Republike Slovenije je 22. septembra 1997 organiziral predavanje SODOBNA EVROPA 
IN EVROPSKA UNIJA. Predaval je dr. Armand Clesse, direktor Luksemburškega inštituta za 
evropske in mednarodne študije in nekdanji svetovalec predsednika vlade Kraljevine Luksemburg, 
zdaj predsednika Evropske komisije, g. Jacguesa Santerja 

Dr. Armand Clesse 

Zelo sem vesel, da sem lahko spet v Sloveniji. Torej ni prvič, da 
sem tukaj. Že pred nekaj leti sem bil v Mariboru, nekaj let zatem 
sem bil v Ljubljani in spet v Mariboru, skupaj z ministrom 
Jacquesom Santerjem, katerega osebni svetovalec sem bil leto 
in pol, dokler ni prišel v Bruselj, v komisijo kot predsednik. 

V Sloveniji imam vrsto prijateljev, recimo gospoda Ignaca Goloba 
in gospoda Silva Devetaka. Upam, da bodo ti stiki ohranjeni tudi 
v prihodnje. Mogoče je, da bi to sodelovanje na nek način 
institucionalizirali, da bi preko mojega inštituta mogoče lahko 
vzpostavili trajnejše sodelovanje z Luksemburgom. 

Danes bi predstavil nekaj svojih razmišljanj o bodočnosti Evropske 
unije. Ne gre za neko izpiljeno, skrbno pripravljeno predavanje, 
temveč bolj za neke vrste fragmente, torej za refleksije, 
razmišljanja, ki naj bi spodbudila tudi diskusijo; upam, da bo ta 
diskusija zelo široka in stimulativna. Seveda govorim samo v 
svojem lastnem imenu in ne v imenu vlade Luksemburga. 

Mislim, da ni nobenega dvoma o tem, da se Evropska unija trenutno 
nahaja v zelo kritični, zelo odločilni fazi njenega razvoja. Smo 
pred številnimi pomembnimi odločitvami, ki jih bo potrebno sprejeti 
v tej evropski hiši, če naj temu tako rečem. 

Rad bi čisto na kratko predstavil oziroma naštel samo nekatere 
od perečih problemov in vprašanj. Seveda gre za Evropsko unijo, 
za gospodarsko združitev, za denarno unijo in pa za razširitev 
predvsem v smeri vzhodne Evrope, za institucionalne reforme. 
Mogoče bi lahko omenil tudi nekaj, kar je nujno treba spremeniti, 
to je zunanja politika, varnostna politika in pa stališče, ki ga bo 
morala Evropska unija zavzeti do tega vprašanja. Temu se ne bo 
mogla izogniti, s tem se bo morala soočiti. Vsa ta vprašanja so v 
tesni medsebojni povezavi. 

Vprašanje, ki se seveda vedno postavlja, je, ali je Evropska unija 
kos, ali je dorasla tem velikim vitalnim izzivom, ki jo čakajo. Če je 
Evropska unija neka konstruktivna, kreativna oblika, ali ima te 
odgovore, ali ima pravilne odgovore na to, kar jo čaka? Da bi 
odgovoril na ta vprašanja, se je treba najprej vprašati nekaj, za 
kar je mogoče presenetljivo, da si ne zastavljamo tako pogosto 
tega vprašanja in da se tudi eksperti političnih znanosti o tem ne 
sprašujejo. To je vprašanje, kakšne vrste unija je sploh Evropska 
unija, kakšne vrste skupnost je to sploh. Izraz "skupnost" se še 
vedno uporablja - vsekakor v juridičnem smislu; pravniki se še 
vedno ukvarjajo z besedo "skupnost". Poleg tega pa smo dobili 
še termin unija • zveza - union, torej že obstaja neke vrste 
konfuzija, neke vrste zmeda na področju te terminologije. 

Kakšno je torej stanje, kakšen je položaj glede na integracijske 
procese, kajti konec koncev gre v bistvu za integracijo, gre za 
združevanje. Do zdaj doseženi napredek potrebuje določeno 
oceno in da podamo to oceno, moramo vedeti, kaj želi, kaj hoče 
Evropska unija in kaj je od vsega začetka sploh hotela, kaj je 
želela od njene ustanovitve dalje. Nikoli ni bilo čisto jasno, tudi od 
začetka ne, namreč še pred -Evropsko gospodarsko unijo, kaj 
naj bi bili natančni in točni cilji te skupnosti. Pred očmi pač moramo 
imeti to dejstvo in ne smemo pozabiti, da je Evropska unija nastala 
zato, ker smo bili frustrirani, ker smo bili razočarani; nastala je iz 
neke vrste ruševin, in sicer zato, ker je razpadel nek zelo 

pomemben, zelo ambiciozen projekt. Skorajda 4 leta smo 
diskutirali, se pogovarjali o tem prvem projektu, o evropski vojski, 
armadi, o skupnosti oziroma obrambni skupnosti, obrambni uniji 
- in takrat smo izdelali poseben projekt. O teh projektih malo ljudi 
kaj ve. Tudi strokovnjaki malo vedo o tem, da je bil v okviru tega 
projekta govor tudi o politični skupnosti, o tako imenovanih su- 
pra- nacionalnih in federalnih elementih. Takrat je to bilo že 
vsebovano. Takšen element je bil prisoten že pri prvih, konkretnih 
načrtih, ko smo govorili o Evropski skupnosti za premog in jeklo, 
sicer kot neke vrste supranacionalnem organu. 

Toda ko smo hoteli iti naprej, ne samo na področju gospodarske 
integracije, temveč tudi ko smo šli na politično strateško področje, 
področje obrambe, ko smo posegali na ta področja, takrat se je v 
bistvu začelo ustavljati. Vse skupaj je na koncu propadlo pri tistih, 
ki so vse skupaj "izumili". To so bili Francozi, avgusta leta 1954 pa 
je francoski nacionalni parlament to zamisel zavrnil. 

Konec leta 1970 sem napisal o tem precej obsežno knjigo. Trdim, 
da bi bila Evropa čisto drugačna, da bi dosegla veliko boljšo, 
veliko višjo kakovost in da bi bili danes na že veliko višjem nivoju 
politične integracije, kot smo, če bi bila ta obrambna oziroma 
politična skupnost takrat uresničena. 

Lahko trdimo, da je pomenil ta neuspeh takrat, v prvi polovici 50 
let, odločilen udarec za kasnejša evropska prizadevanja po 
združevanju, po združitvi, integraciji. Sam sem zato nekoliko bolj 
zadržan in v tej knjigi, ki sem jo napisal, sem skušal pokazati, da 
tudi evropsko obrambno združenje oziroma obrambna skupnost 
pod pogoji, ki so takrat veljali v Evropi, ne bo postala to, kar smo 
si takrat želeli. Kajti marsikaj, kar smo takrat poznali, se je kasneje 
spremenilo v Evropi sami; tudi kar zadeva takratne evropske 
velesile, se je nekaj stvari začelo spreminjati že pred sredino 50 
let: poglejmo samo Francijo, Indokino in tako naprej, ali pa Veliko 
Britanijo takrat in nekaj let kasneje, krizo v Suezu. 

Kakor koli je šlo takrat zlasti za Nemčijo. Mogoče pa gre danes 
spet za Nemčijo, torej ponovno za oborožitev Nemčije. Takrat 
smo potrebovali Nemčijo, nemške skupine, nemške enote in takrat 
je bil začetek hladne vojne. Ampak mi nismo hoteli ustanoviti 
nekega novega VVermachta, nemške vojske, take kot včasih. Šlo 
je za neko skupno Evropo, neko integracijsko rešitev, neko 
spajanje, stapljanje oboroženih sil. 

Toda ne nazadnje so bili francoski pridržki in strah, da bo Francija 
izgubila nacionalno suverenost veliko večji od strahu, da se bo 
Nemčija na vojaškem področju ponovno okrepila In postala močna. 
To je le nekaj teh detajlov, samo da bi razumeli, kako je bilo v teh 
začetnih ustanoviteljskih letih. Kajti kasneje, po tem obdobju, ta 
proces razoroževanja v Evropi ni nikoli našel neke skupne 
politične, enotne poti oziroma nekega enotnega tira. Po tem prvem 
šoku, ki je povzročil oziroma vodil v rimske sporazume oziroma 
pogodbe iz leta 1957 in nato še EGS, so se Evropejci potem 
združili, se med seboj povezali. 

Od tega je minilo že nekaj let. Ampak v teh obdobjih, v teh desetletjih 
in kasneje nikoli več nismo poskušali zahodne in vzhodne Evrope 
združiti kot take. Evropa ni postala strateška, močna, bilo je nekaj 
strateških dimenzij, vsa poročila in tudi načrti na začetku 60 let, 
vse to je imelo medvladni karakter, šlo je za neke vrste 
kooperacijo, za sodelovanje, ne pa za integracijo in ni šlo za 
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nobena supranacionalna prizadevanja. Tudi prizadevanja, ki jih 
danes doživljamo na tem področju, gredo preko medvladnih poti, 
zlasti na gospodarskem in na monetarnem področju. 

In tako se je zgodilo, da je Evropska skupnost oziroma Evropska 
unija postala nekaj nepopolnega, nekaj nedokončanega, nekaj 
neizdelanega, da je to neke vrste torzo, če že hočete, neke vrste 
gradbišče. Lahko bi se vprašali, kakšni so cilji, ki jih je Evropa 
imela takrat, kasneje, kakšne ima danes in kaj bo v prihodnje. O 
tem naj bi se Evropa spraševala, zastavljala naj bi si vprašanja, 
kateri naj bi bili objektivni cilji, ki naj bi jih sledili. Mogoče bi mislili, da 
je čisto naravno, da se, še preden se sploh začneš z nečim 
ukvarjati, vprašaš, kaj je cilj vsega tega. Ampak čudno oziroma 
nenavadno je, da smo se temu vprašanju vedno izogibali in da se 
mu še naprej izogibamo, kajti cilji so bili nejasno definirani že v 
Rimskih sporazumih pred 40 leti in ostajajo še vedno nejasni, 
tudi če si pogledamo Maastricht in osnutek sporazuma iz 
Amsterdama. Seveda imamo neke cilje, ki pa so bili bolj megleno 
formulirani: ohranitev miru, vzdrževanje miru, ohranitev 
življenjskega standarda prebivalcev. Vse to je bilo utemeljeno že 
v 50. letih, ko so vsi še dobro pomnili zadnjo vojno. Tedaj se je 
Evropa začela na gospodarskem področju zelo počasi spet 
popravljati. Zato so bile te prioritete takrat bistvene in to je bilo 
naravno. 

Ampak poleg tega se postavlja tudi vprašanje, kakšno vlogo naj 
v bistvu igra Evropa v svetu, v svetovni politiki. Internacionalno 
gledano je to bistveno vprašanje kot ga jaz vidim, torej da Evropa 
nastopa kot neke vrste akter v mednarodnem dogajanju. Kakšne 
vrste akter pa naj bo ta Evropa? Ali naj bo mogoče Evropa velesila, 
svetovna moč ali pa naj bo neke vrste supervelesila v primerjavi 
z Združenimi državami Amerike? Prej se je Evropa uvrščala ob 
bok s Sovjetsko zvezo, danes bi pa mogoče to rekli za Kitajsko; 
in če pogledamo v prihodnost, se taka situacija prav gotovo 
nekoliko ponavlja. 

Seveda pa ni čisto jasno, koliko velesil ali supersil bomo imeli v 
naslednjih desetih ali dvajsetih letih. Mogoče bomo imeli tri, mogoče 
bomo imeli samo dve, mogoče bomo imeli samo eno, kot nekateri 
že danes percipirajo ZDA, mogoče bomo govorili o nekem 
unipolarnem svetu, mogoče jih bo pa več. Nekdo bo boljši, se bo 
dvigal, kdo drugi pa bo v prihodnjih desetletjih zagotovo padel. 

V bistvu bi se želel čisto na kratko vprašati, kako je sploh z 
Evropo, z Evropsko unijo. Ambivalentno pa je, da ko rečemo 
"Evropa", govorimo navadno o Zahodni Evropi ali pa tako 
razumemo, ko govorimo o Evropi, Evropski uniji, to je Evropski 
skupnosti. V bistvu sedaj ne bi smeli več govoriti o etnocentrizmu, 
o evrocentrizmu, ampak o Evropi oziroma Evropski uniji kot 
modelu. In lahko se vprašamo, ali je ta model sploh sodoben, ali je 
primeren za današnji čas. Ali bo obstajal tudi v prihodnje ali pa je 
že preživel in bo v prihodnosti neprimeren? Ali je ta model danes 
še aktualen, ali je prilagojen zahtevam našega časa, izzivom 
bodočnosti? Ko govorimo o modelih, seveda lahko upoštevamo 
različne dimenzije: imamo na primer politični model. Tu zdaj ne bi 
delal politično-znanstvene analize, seveda pa se postavljajo tudi 
tozadevno zelo pomembna vprašanja. Gospod doktor Neven 
Brandt je o tem že nekaj povedal v enem izmed svojih pisem, ki 
mi jih je pisal pred nekaj meseci; eno vprašanje je, ali naj bo 
Evropa centralizirana ali decentralizirana in kako močno 
decentralizirana naj bo Evropska unija. Tu se spet postavlja 
pomembno vprašanje subsidiarnosti; ta beseda, je bila še pred 
kratkim pridržana za teološke razprave, danes pa jo uporabljajo 
tudi evrokrati v Bruslju. 

Katero raven integracije naj bi torej v prihodnje dosegli? Ali morda 
več integracije ali, kot bi nekateri želeli, mogoče Britanci, naj bi 
bilo več kooperacije in manj integracije? Kako je z vprašanjem 
fleksibilnosti v prihodnje? Ta vprašanja so seveda med seboj 

tesno povezana. Lahko si postavljaš tudi druga vprašanja, vedno 
pa se soočiš s politično dimenzijo in se vprašaš, kakšne vrste 
politične kulture naj bi imela Evropska unija in pa celotna Evropa. 
Mogoče naj bo neka skupna politična kultura. Kakšen model 
demokracije naj bi imeli, če že rečemo, da bo politični model za 
bodočnost recimo demokracija? Kakšno obliko naj bi torej imela 
Evropska unija? To so ta načelna vprašanja, o katerih se 
skoraj nič ne diskutira, kajti Evropa in Evropska unija se bolj 
ukvarjata z drugimi pragmatičnimi stvarmi - v bistvu nimata 
nobenega časa za to, da bi se ukvarjali s temi vprašanji - zlasti s 
problemi brezposelnosti, problemi različnih kriz socialnih držav 
itd. Lahko pa se tudi vprašamo, kakšen sociološki in ekonomski 
model si želimo oziroma naj bi ga imeli, naj bi nastal v bodoče. 

Ali naj bi Evropa osnovala model, ki bi se razlikoval od modela 
ZDA, Japonske itd.? Nekaj, kar bi šlo preko kapitalizma in 
socializma, preko neoliberalizma, socialdemokracije itd.? 

Ob vseh teh vprašanjih ta hip vlada velika negotovost. Na vseh 
teh ravneh - politični, ekonomski, socialni, tudi strateški, varnostni, 
politični - se vedno znova zastavlja vprašanje, koliko skupnih 
točk, koliko harmonizacije, koliko standardizacije je potrebne in 
koliko tega je pravzaprav možno doseči. Postavlja se vprašanje, 
kaj je za Evropsko unijo dolgoročno najbolj učinkovito, hkrati pa 
tudi vprašanje - in tu je odgovor lahko povsem drugačen - kateri 
model je za Evropsko unijo najbolj trajen. 

Kot že rečeno, želim poudariti samo določene elemente, ki jih 
bom poskušal prenesti tudi na papir in to naj bi potem dalo tudi 
večjo koherentnost predavanju. O tej temi sem zelo pogosto 
predaval po vsem svetu. Te pogovore prilagajam tudi 
sogovornikom, vedno pa na novo poskušam razmišljati o teh 
stvareh, četudi to ni vedno možno. 

Če si pogledamo današnjo Evropsko unijo in če mislimo na njene 
možnosti v prihodnosti, se lahko vprašamo tudi npr., kateri so 
konstruktivni elementi, katere so dekonstruktivne moči v Uniji in 
kateri so tisti elementi, ki od zunaj vplivajo na Unijo. Kaj so torej 
centripetalne sile in katere so certrifugalne sile? Kaj ohranja in kaj 
združuje evropske dežele in kaj jih ločuje? Kaj vpliva na to, da 
gredo vsaksebi? Kaj jih združuje, kaj jih ohranja skupaj? In če 
smo nekoliko idealistično nastrojeni, kot so bili ustanovni očetje, 
kot je bila prva generacija tako imenovanih Evropejcev, zlasti 
federalistov, lahko človek z obžalovanjem ugotovi, da osnova za 
združevanje ni nujno želja, da bi dosegli večjo' kvaliteto v sožitju 
med državami, ampak čisto enostavno in dokaj trivialno obet za 
večje blagostanje, za večjo varnost tudi znotraj in zlasti navzven 
ter za pomembno vlogo v svetu; da to izhaja iz razmišljanja, da 
posamezne države tega več ne zmorejo, da tega več ne obvladajo 
tako dobro, da torej ni nobene možnosti izbire, da je človek nekako 
prisiljen biti za Evropo, za Evropsko unijo po sili razmer, kajti sicer 
bi posamezniku šlo slabše, kot mu gre skupaj z Evropo. 

Zdi se, da je to izhodišče, ki ga zastopa večina, če že ne vse 
članice. Torej nikakor ne stojijo za tem samo Britanci in drugi. 
Seveda pa je v Evropi tudi veliko sredobežnih sil, ki vplivajo na 
disociacijo, na nesložnost - pač zaradi različne zgodovine, tradicij, 
ampak ne samo zaradi tega. Za tem večinoma stojijo tudi različni 
interesi, preference, prioritete. V preteklih letih se je to nedvomno 
še okrepilo. Prvotna skupnost šestih držav je kazala zelo močne 
skupne afinitete. Obstajala je določena harmonija, relativno enaki 
pogoji, percepcije in perspektive. Politično je bila zlasti sad 
ustvarjanja krščansko-demokratičnih politikov, De Gasperija in 
tako naprej. To so bile države, ki so bile geografsko zelo blizu 
druga drugi. Ekonomsko so imele enako stopnjo razvoja, četudi 
ne še popolnoma v vseh regijah; tudi zunanja in varnostna politika 
je bila podobna. Lahko bi rekli, da so vse sedele v istem čolnu na 
vrhuncu tako imenovane hladne vojne. Tudi si ni bilo mogoče 
dovoljevati, vsaj tako je poskušal de Gaulle v 60. letih, da bi se 
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odmaknili od tega konsenza. De Gaulleu je to uspelo, toda ker so 
bili drugi zvesti, je obveljala zvestoba severnoatlantskim zvezam, 
ameriški zaščiti. 

Kaj so pravzaprav šibke in močne plati Evropske unije, prednosti 
in pomanjkljivosti današnje Evropske unije? Velika prednost je to, 
kar je bilo ustvarjeno, čemur se v bruseljskem žargonu pravi 
"acquis communautaire"' (za to ni ustreznega prevoda ne v 
angleščino ne v nemščino, vsekakor poznajo ta izraz juristi 
oziroma tisti, ki se ukvarjajo z evropskimi vprašanji). V desetletjih 
je to postal izredno močan korpus tudi pod vplivom Evropskega 
sodišča v Luksemburgu, ki ne le kontrolira, ampak tudi ustvarja 
pravo, ki deluje tudi inovativno. Evropsko unijo združujejo in 
ohranjajo tudi dosežki, zlasti na ekonomskem področju. Mnenje 
je, da se sedaj ni več mogoče odpovedati Evropski uniji. Tu so tudi 
skupne izkušnje, sodelovanje, ki je kljub nekaterim težavam bolj 
ali manj dobro funkcioniralo. Vsi so se naučili, da se pogovarjajo 
eden z drugim, da en drugega poslušajo - in to so seveda 
prednosti, močne plati Evropske unije. V kriznih časih te prednosti 
dovoljujejo, da celotna tvorba ostane skupaj. 

Provokativno bi se lahko vprašali: če Evropske unije sedaj ne bi 
bilo, ali bi jo sedaj iznašli, bi jo evropski akterji sedaj ustvarili čisto 
spontano? In drugo, povsem drugačno vprašanje: ali bi jo morali 
ustvariti? Če je odgovor "da", kakšne strukture, kakšno 
organizacijo bi danes ustvarili? Ali morda nekaj čisto drugega, kot 
je današnja Evropska unija ali nekaj podobnega? Današnji člani 
Evropske unije bi verjetno šli v tej smeri, če bi prišlo do ustvarjanja 
takšne organizacije, da ne bi presegli kooperacije. Večina dežel, 
ki se je pridružila šestim ustanovnim članicam, bi se verjetno 
zavzemala za rahlejšo, bolj ohlapno obliko. Kakšno strukturo bi 
ustvarili politologi spričo tega, kar smo doživeli, spričo naših 
današnjih pogledov, če se ozremo nazaj, spričo potreb, ki jih 
vidimo za zdaj in za prihodnost, spričo prisil, ki smo jim podvrženi, 
kakšen bi bil naš idealni zgled za to? 

Toda ne le politiki in uradni strokovnjaki, ampak tudi politologi, 
sociologi pogostokrat nimajo potrebne fantazije, predstavitvene 
moči, da bi se spustili v takšno eksperimentiranje. Takšna 
razmišljanja, kot so vaša, bi bila kar zanimiva, zlasti v neki državi, 
ki se na novo prvič pridružuje Evropski uniji. Prišlek mora, če želi 
ali ne, požreti to, kar že obstaja. Mora se prilagoditi. Tudi večje 
države, ki se na novo pridružujejo, se morajo znajti s tem, kar je. 
Treba je stisniti zobe, ampak majhne države lahko veliko manj 
zahtevajo, zahtevajo kaj novega oziroma to, da bi se posebej 
ukvarjali z njimi. Zanimivo pa bi bilo vseeno slišati, kakšne 
predstave obstajajo zdaj, ko se pridružuje toliko novih držav. 
Morda bi bilo zanimivo preverjati na osnovi takšnih enostavnih 
indikatorjev to, kar se je do zdaj zgodilo - Agenda 2000 - v kolikšni 
meri so te države pripravljene, ali ustrezajo našim kriterijem, ali 
so prilagodile svojo zakonodajo, ali so se gospodarsko razvile 
ali politično razvile itd. glede na standard, ki vlada v obstoječi Uniji. 
Morda pa je po drugi strani škoda, da se tako dela. Morda s tem 
tudi Evropska unija zamuja možnosti, da se odpre, da postane 
bolj ustvarjalna, da na novo razmisli o sebi, da kaj spremeni in da 
je bolje oborožena za izzive prihodnosti. Možno bi bilo, da bi bile 
predstavljene nove in smiselne ideje potencialnih bodočih članov 
in da bi le-te prispevale h krepitvi celotne tvorbe, k njeni večji 
ustvarjalnosti. Lahko bi celo rekli, da obstaja neke vrste bruseljski 
diktat, avtokracija, imperializem, da se od zgoraj diktira neke 
vrste ameriška politika "vzemi ali pusti". V zvezi s tem se postavlja 
tudi vprašanje, ali je smiselno, da Evropska unija tako ravna z 
novimi državami ali pa je to dolgoročno morda celo 
kontraproduktivno. To je bilo povedano takorekoč v oklepaju, 

' Izraz pomeni obveznost vsake države, po kateri mora ob 
vstopu v EU sprejeti vse do takrat veljavne obveznosti 
(dosežke) EU. 

ampak seveda bi o tem lahko tudi diskutirali. V državah, ki želijo 
pristopiti k Evropski uniji, sem govoril z ljudmi na vseh mogočih 
ravneh in zdi se mi, da je morda preveč lastne skromnosti, 
skorajda gre za neke vrste podložnost, za zelo močno 
dobrikanje, željo po prilagajanju, po prikazovanju svojih 
prednosti, preveč razlaganja, kako blizu so bruseljskemu modelu, 
da sploh ne bi vstopili vanj kot moteči faktor, ampak kot nekaj 
zelo konstruktivnega, da bi prispevali k sRupnemu napredku in 
tako naprej. Nihče pa tem komisarjem, inšpektorjem, emisarjern, 
bodisi na ravni države ali pa iz glavnih mest, ne pove vse resnice. 
Vsakdo pač želi biti dober učenec in nihče ne želi podajati svojih 
mnenj; vsakdo želi pokazati, da se je lekcije dobro naučil, da se 
zelo dobro sklada z bruseljskim konceptom, da ne želi ustvarjati 
disharmonije. Zdi se, da ima komajda kdo pogum, da bi se oddaljil 
od tega načina; Bruselj je mogočen in vsi želijo priti v to tako 
obetavno skupnost, "skupnost blaženih". No, sem nekoliko 
ironičen, kot že rečeno, to je bilo povedano takorekoč v oklepaju, 
ampak želel bi pa biti tudi samokritičen. Prihajam iz dežele, ki je 
majhna, vendar pa je to dežela ustanoviteljica. Seveda lahko tu v 
ustrezni meri pride tudi do arogance na ravni tako imenovanih 
nosilcev odločanja. 

Rad bi povedal nekaj o nevarnosti za Evropo prihodnosti. 
Obstajajo splošne nevarnosti, nevarnost nadaljnjega zatona 
Evrope, dekadence Evrope. V preteklih letih se je govorilo tudi o 
eurosklerozi, zatonu v primerjavi z drugimi regijami sveta, o katerih 
pravimo, da so bolj dinamične. Toda tudi v nekaterih regijah iz 
drugih delov sveta, na primer pri tako imenovanih azijskih tigrih, 
je pred kratkim prišlo do kriz. Mislim, da se je na Zahodu pretiravalo 
z uspehi teh držav in z razmišljanjem o pomembnosti teh kriz. Kot 
že rečeno, lahko samo naštejem nekaj teh nevarnosti. Možna 
nevarnost je gotovo ponovni vzpon nacionalizmov, ki povzroča 
razbijanje, razkosanje političnega in kooperacijskega okvira, 
zapadanje v nacionalno državno razdrobljenost. Druge možne 
nevarnosti za prihodnost so ponovne hegemonistične tendence 
v okviru Evrope. V preteklosti so te prihajale v Evropo od zunaj: iz 
Sovjetske zveze bolj negativno, iz ZDA bolj pozitivno, ampak šlo 
je za neke vrste hegemonistična prizadevanja. Tokrat pa bi do 
tega lahko prišlo od znotraj, pač iz gospodarske, politične in 
strateške velesile, ne ravno giganta - mislim na Nemčijo. Seveda 
so lahko neuspehi še marsikje drugje. Pomislimo na primer na 
Rusijo, na novo cepitev Vzhod - Zahod, ki sicer ni verjetna, ampak 
tega ni mogoče nikoli povsem izključiti, in še mnogo drugih stvari 
je. Moramo imeti pred očmi, kar mnogim ni jasno - in tega ne 
povedo strokovnjaki Evropske unije. Govori se o ireverzibilnosti 
ustvarjenega. Zgodovino je vedno mogoče obrniti. Nekateri pravijo, 
če bomo zdaj imeli še denarno unijo, potem je pot nazaj zaprta. 
Toda vsa stvar je ireverzibilna. Vseeno, kaj človek ustvari, celo 
če gre za pravo politično skupnost, je pot nazaj vedno mogoča, 
skupnost vedno lahko razpade. Iz neke skupnosti je mogoče 
ponovno izstopiti. Skupnost lahko izgubi pomen, če posamezni 
člani v tem ne vidijo več svojega interesa, skupnost ne bo mogla 
preživeti. 

Rekel sem že, da se postavlja vprašanje, ali naj Evropa postane 
velesila oziroma če lahko to počne, ali naj bi sploh postala velesila. 
Ali je Evropa sploh sposobna, zmožna tega? Obstajajo posamezni 
elementi moči, ki si jih je potrebno ogledati. To je tako imenovani 
"power aspect": obstaja ekonomski potencial, geografski, 
demografski potencial, potem imamo še strateški potencial, pa 
tudi kulturno področje. Poleg teh materialnih faktorjev so še drugi, 
ki niso tako otipljivi, ki jih politični strokovnjaki obravnavajo kot 
tako imenovano "soft power" ali s kakšno drugo terminologijo. 

Na to področje sodi še naslednja, vsekakor tudi politična želja, 
politična volja, namreč skupna volja, skupna želja po nečem, z 
nekim skupnim ciljem; omenjeni faktorji brez te volje, ki jo je potrebno 
šele ustvariti, ne pomenijo veliko. Če imamo samo čisti materialni 
potencial, to torej ni dovolj. 
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Dovolite, da na koncu čisto na kratko povem nekaj preciznih 
besed v zvezi z najpomembnejšimi izzivi glede Evropske unije in 
v sami Evropski uniji. Najprej gre za institucionalno reformo. 
Ta reforma je izredno pomembna. Vse članice se tega zavedajo 
in Evropska unija se ne more razširiti, ne da bi se najprej reformirala 
na tem institucionalnem nivoju. To je prvi nujni korak. Evropska 
unija je v bistvu prerasla svoja oblačila, postala je odrasla oseba, 
ki sedaj hodi naokoli v otroških oblačilih. Te institucije, so za šest 
držav, mogoče kaj več, ustrezale. Na dosti več takrat nismo 
računali, sedaj pa jih je že 15. Nekako bi rekel, da stvar ne 
funkcionira več tako, kot bi morala. Efektivnost tukaj ne deluje, 
kot bi morala, zlasti pri procesih odločanja. Opraviti bi morali zelo 
globoke, zelo radikalne spremembe in reforme, ne samo medle 
reforme, ampak tudi boleče. In samo takšne reforme so potrebne. 
Število funkcionarjev se širi. Če je vedno več držav, je vedno več 
tudi funkcionarjev. V to smer naj ne bi šlo več. 

Tudi pogoji, tako v strateškem kot v političnem in ekonomskem 
smislu niso več ustrezni, kot so bili pred 15 leti, ko smo začeli z 
Rimskimi pogodbami. Poleg tega pa nas čakajo še številne naloge, 
ki se jih mogoče danes niti ne zavedamo ali pa o njih molčimo. Vse 
to bo igralo pomembno vlogo, zlasti na področju varnostne in 
zunanje politike. 

Glavno vprašanje, ki se pojavlja v svetu, je glasovanje; torej 
majoriteta oziroma soglasnost. Teh vprašanj na žalost v 
Amsterdamu nismo pojasnili; o tem smo samo začeli govoriti, 
najpomembnejše točke pa smo nekako prestavili za neki kasnejši 
čas. V tem smislu je bil Amsterdam v bistvu neke vrste katastrofa. 
Kdaj bomo odločali o teh vprašanjih, kdaj jih bomo obdelali? Sprejeti 
moramo namreč vrsto odločitev, ki so tudi pogoj za to, da bodo ta 
vprašanja v bistvu pojasnjena. 

V bodoče ne bo imela vsaka država v Evropski komisiji svojega 
komisarja, teh je namreč preveč že danes. V parlamentu je zelo 
podobno. Že samo vprašanje obsega števila komisarjev je prob- 
lem, ne da bi sploh zahajal še v kakšne druge podrobnosti, ki bi 
morda zanimale tudi Slovenijo. Slovenija je majhna država, večja 
sicer kot Luksemburg, ampak kljub temu majhna v evropskem 
merilu. V prihodnje bodo seveda pristopale majhne države, Poljska 
je izjema. Nekatere teh držav so tako velike kot je Slovenija, če 
izvzamemo recimo baltske države. Le manjših ne bo; Ciper je 
mogoče manjši, Malta pa sedaj sploh ne kandidira več. Majhne 
države imajo še vedno težavo, da je veter, ki jim piha v obraz, 
zelo neprijazen, zelo surov. Včasih je bilo teh majhnih držav zelo 
malo; Luksemburg je bil prisoten od začetka, že Belgija je menda 
petkrat večja od Slovenije, Nizozemci se neradi štejejo za male 
države, prebivalcev pa je 15 milijonov, kar je magična meja za 
male države. Luksemburg ima sedaj predsedstvo, ki pa se menja. 
Mogoče je sedaj zadnjič, da bo Luksemburg imel to predsedstvo, 
kajti veliki pravijo, da kljub večjemu številu malih držav, tem 
državam ne moremo dopustiti - niti v materialnem smislu - oziroma 
ne bodo sposobne tega izvesti. Že država kot Luksemburg, ki je 
bogata, ki ima zelo dober aparat,zelo dobre in velike izkušnje, 
dobre, izkušene diplomate, dober državni sistem in uradnike, 
kjer imamo tudi številne mlade ljudi, ki smo jih skušali izbrati, 
pripraviti in zaposliti v okviru tega predsedstva, ki ga imamo, torej 
že država, kakršna je Luksemburg, ima težave, naleti na svoje 
meje, na omejitve. 

Drugi problem pa je, da veliki pravijo, da mali nimajo dovolj politične 
teže, zlasti če naj bi bila Evropska unija v bodoče bolj dejavna na 
področju varnostne in zunanje politike. Torej ne moremo imeti 
neke trojke zunanjih ministrov malih držav, ki bi jih potem poslali 
na Bližnji vzhod, pa v Azijo, čeprav razmišljamo o tem, da bi to 
počeli. Seveda mora biti v tej trojki vsaj en zunanji minister velike 
države, ampak kljub temu vse skupaj ni več smiselno. Rotacijski 
sistem pa tudi pravi, da imajo države predsedstvo za pol leta in 
če bomo imeli 30 držav, bo trajalo 15 let, da pride ista država spet 

na vrsto. Torej se bo cela generacija diplomatov spremenila 
oziroma pozabili bodo tisto, kar so počeli prej; to institucionalno 
znanje, ta rutina, vse to se v takem obodbju izgubi. 

Torej je jasno, da Evropa v bodoče ne bo delovala tako kot danes, 
ne v tehničnem ne v političnem, pa niti v strateškem smislu ne. 
Sedaj je naletela na svoje naravne meje. Nujni so torej boleči 
posegi, boleči rezi in do tega bo prišlo. Gre namreč tudi za neke 
vrste zaščito malih držav, manjšin itn. Tako oblikovana Evropa v 
bistvu proti volji teh malih držav skoraj da ne more nič storiti, to je 
sistem, ki ga imamo na podlagi že 30 let starega sklepa, tako 
imenovanega kompromisa iz Luksemburga, ki je na žalost 
povezan tudi z mojo državo. Vsebina tega kompromisa je, da v 
odločilnem primeru, ko gre za vitalne, nacionalne interese, neka 
država pač lahko vloži veto in prepreči neko odločitev. To je alfa in 
ornega celotnega procesa odločanja v Evropi in tega v prihodnje 
ne bomo spreminjali. Ne glede na to, kako daleč bomo šli, kako 
bomo v določenih primerih pripravljeni sprejemati, akceptirati 
večinske odločitve, pa bo vsa stvar vedno bolj zakomplicirana. V 
Amsterdamskem sporazumu je zapisano, da bomo z določeno 
večino odločali; ali bomo z določeno večino v bodoče sploh 
lahko kaj odločali. Torej neka karikatura; to je pač Amsterdamski 
sporazum in delno je bilo to tako tudi v Maastrichtskem sporazumu. 
Evropa sama sebe blokira. Smo v neki dilemi, v neki zavoženi, 
fiksni situaciji. "Subsidiarnost" je na primer pojem, ki ga Britanci, ki 
sicer niso tako teološki in tako abstraktno in teoretsko orientirani, 
zelo radi slišijo; ta princip znova dopušča in naj bi dovoljeval, da 
vse prenesemo na nacionalno raven. Enako je s pojmom 
integracije in z drugimi pojmi, ki so nekako na isti ravni, ki jih pa 
skorajda ne uporabljamo; včasih smo govorili o "variabilni 
geometriji", potem smo rekli "Evropa z več hitrostmi", potem 
"Evropa koncentričnih krogov" itd. . 

Tako je nastala cela vrsta novih pojmov zato, da bi se lahko 
izognili neprijetnim situacijam ali da bi opisali neko neprijetno 
situacijo oziroma neko zadrego. Jasno je namreč, da je teh 
heterogenosti v Evropi vedno več in da se to stopnjuje na vseh 
ravneh. Lahko rečemo, da je to zelo pozitivno, lahko rečemo, da 
je to ta pluralizem, ampak hkrati je to heterogenost. Gre za nove 
države, na primer prejšnje nevtralne države, kot je Avstrija, pa 
skandinavske države, ki imajo seveda tradicionalno nevtraliteto, 
tu je seveda tudi Irska. Druge pa so de facto, če vzamemo za 
primer Grčijo, drugačne države, imajo bolj egocentrične interese 
in so dostikrat proti odločitvam drugih držav. Vedno bolj prihaja do 
izsiljevanj, česar ne bi smelo biti v nekem klubu, v nekem teamu. 
Vedno bolj se grozi ali se sklepajo taki posli: "Ti mi daš to, jaz ti 
dam pa to." Temu pravijo politika daj-dam. To je zelo nevarno za 
nadaljnji obstoj skupnosti in več kot bo teh držav, bolj bo možno 
izsiljevati drug drugega oziroma vse skupaj. Tudi v tradiciji 
nevtralnosti na političnem in ekonomskem področju se ta 
heterogenost povečuje. Vedno večje so razlike ne samo med 
posameznimi regijami, ampak tudi med samimi državami. Tudi na 
kulturnem področju to vidimo. Bolj ko se Evropa širi, večje so 
razlike na kulturnem področju. Da bi bili temu kos in da bi lahko s 
tem še živeli, da bi lahko delovali, sprejemali odločitve, bili učinkoviti, 
pa moramo sprejeti določene rešitve, določene ideje. To je, kako 
bomo prišli do te"coalition of the willing", skupne volje. To pomeni, 
da je treba hoteti in znati, torej da je treba imeti politično voljo za to, 
da narediš več in pa tudi sposobnosti, da greš naprej, da pripravljaš 
pot, da bolj tesno sodelujemo med seboj. Lahko pa se zgodi, da 
bo ta razlika vedno večja in da se bo pojavljala nevarnost, da bo 
ta skupnost razpadla, da se bo razdelila na večje skupnosti. 
Recimo, da bomo imeli države, ki se združujejo, bolj povezujejo, 
druge so pa bolj periferne in bodo obstajale bolj na robu, bolj na 
periferiji in se bodo ukvarjale s tem in z drugimi področji glede na 
to, kaj jim bo ustrezalo. Takrat bo prišlo do takega stanja, ko bo 
vsakdo lahko z jedilnika vzel tisto, kar mu najbolj ustreza, najbolj 
ugaja, tisto, kar mu ne, bo zavrnil. Mislim, da je zelo velika 
nevarnost, da bomo krenili v to smer. To lahko sicer olepšamo z 
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neko terminologijo, ampak dejstva pa ostanejo dejstva. 

Ne bi želel govoriti še več o drugih podrobnostih. Mislim, da bi pri 
tem ostali. Seveda je že sama razširitev Evropske unije zelo 
zanimiva za državo kot je Slovenija, ki je neposredna kandidatka 
za vstop v Evropsko unijo. V zvezi z denarno unijo bi mogoče 
lahko še kaj rekel oziroma kaj v zvezi z malimi državami in kako 
naj bi bilo to v prihodnje, kako naj bi se obnašale te države v 
prihodnje, kajti za majhne države prihajajo sedaj težki časi; morda 
bi poskušale majhne države vzpostaviti neke koalicije, kar bo pa 
relativno težko, kajti interesi oziroma države so zelo različne 
med seboj. Recimo, kako naj gre Islandija v koalicijo z 
Luksemburgom ali s Ciprom, kako naj gre Luksemburg v koalicijo 
s Ciprom? To je vprašanje in problem majhnih držav. Morale se 
bodo upreti, ampak zelo težko se bo upreti. Poleg tega obstajajo 
zelo močne tendence za tako imenovani "directoire", direktorij 
velikih, da veliki prevzamejo to vodstvo. In zlasti "reinforced Cor- 
poration" izven področja Evropske unije, ki mu pravimo 
komunitarno, v bistvu odpira ta prizadevanja direktorija, da se 
pač na silo nekaj sprejema. Na ta način lahko med velikimi silami 
oziroma med velikimi državami na političnem nivoju to negujejo 
naprej oziroma se srečujejo, recimo, Nemčija, pa Francija, Velika 
Britanija, mogoče še Italija, mogoče včasih še Španija. Vprašanje 
je, kaj torej ostane uradni kredo Evropske unije, te skupnosti, ko 
se dejansko te odločitve sprejemajo drugje. 

Če dovolite, samo še nekaj besed v zvezi z monetarno unijo, kajti 
to je v bistvu najpomembnejša stvar, najpomembnejši projekt, 
lahko bi rekli najpomembnejše delo. Denarna unija je v bistvu v 
določeni meri nevarna za Evropo, kajti ta denarna unija bo to 
neravnovesje še povečala in sicer v korist ekonomskega in na 
račun političnega dela. Če gledamo Evropsko unijo, je na dolgi rok 
ta zadeva zelo tvegana. Lahko se vprašamo, kako pomembna je 
ta monetarna unija, ali bo prišla pravočasno, ali jo lahko podaljšamo 
- vse te debate sedaj potekajo. Mogoče je gospod Titmeier ravno 
sedaj kje govoril o tem in povedal kakšno novo stališče, medtem 
ko se mi tukaj pogovarjamo o teh stvareh. Ampak gospod Titmeier 
mogoče ne bi rad zelo hitro izgubil svojega posla in svojega dela, 
tudi če pride Centralna banka v Frankfurt, če bo prestavljena tja 
- tega še ne vemo - to ni tako enostavno. Govorimo o vzponu 
nemške marke, ampak tudi ni tako enostavno opustiti 
Bundesbanke oziroma se ji odpovedati. Vprašamo se lahko, ali 
sta ta koncentracija in stabilnostna konvergentnost v bistvu sploh 
pravilna kriterija oziroma ali so to pravilni kriteriji, ki smo jih izbrali. 
Moram reči, da vedno bolj dvomim o tem, drugi pa ravno tako. Ti 
kriteriji nas vedno bolj ovirajo, preprečujejo našo rast, našo 
širitev,po drugi strani pa ne pokrivajo vsega, kar bi morali in kar je 
v bistvu pomembno. Kajti pomembno je zdravje in stanje nekega 
narodnega gospodarstva in pa nadaljnje perspektive. Vsi ti kriteriji 
so Prokrustova postelja, ko se vsakdo skuša stlačiti v nek kalup, 
ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne glede na posledice. Ta pas bo 
zelo tesno zadrgnjen in če boš zelo potegnil dih vase, te bo 
vseeno bolelo, četudi boš živel nekaj let samo ob vodi in kruhu. 
Lahko pa vidiš stvari tudi pozitivno: v Italiji, ki ima neke vrste 
tradicijo laksizma, so sedaj postali bolj rigorozni v svojem 
makroekonomskem in ekonomskem obnašanju. Enako ravnata 
Španija in celo Belgija, ki si zelo prizadevata, da bi pod 
Damoklejevim mečem maastrichtskih kriterijev zadostili tem 
pogojem, ki včasih pač odločajo o tem, ali boš prišel v pekel ali v 
nebesa. Gre za vprašanje, ali se ne skuša z državami na nek 
način v bistvu manipulirati. Imamo kozmetične posege, da bi 
prišli pod te magične 3 % deficita. Vprašanje pa je samo v tem, da 
se v določenem obdobju, v določenem trenutku moramo 
kvalificirati. Nemci izjavljajo, naj bi stabilnost obstajala tudi kasneje, 
ne samo sedaj. To je v bistvu pametno, kajti obstaja velika 
nevarnost, da si enkrat notri, da si se pač kvalificiral, da sodeluješ 
pri tem "evru", kasneje pa lahko mogoče pozabiš vse to, kar si 
rekel, da boš upošteval in potem teh kriterijev ne izpolnjuješ več. 
Te potem vržejo ven? To bi bilo zelo nevarno. Ampak ne moreš 

pa sodelovati pri neki skupni denarni enoti in potem izstopiti, spet 
priti nazaj in tako naprej. 

Tu bodo sankcije seveda zelo boleče. In če ena država pač mora 
plačati par milijard za to, ker kriterijev za stabilnost kasneje ne bo 
več izpolnjevala - do kam lahko država sploh gre? Ker nima 
denarja, država pač ne more plačati teh sankcij, teh dolgov, to pa 
bi vse skupaj še poslabšalo situacijo in povzročilo nove probleme. 
V bistvu bi o tem moral govori v Bruslju, ne tukaj. Ali bi bilo potrebno, 
predno ustvariš neko skupno denarno enoto, ustvariti harmonijo 
na socialnih področjih, na ekonomskih področjih, tudi na davčnem 
področju? Na področju davkov je veliko neenotnosti, ne- enakosti; 
veliko držav je proti harmonizaciji, mogoče Luksemburg še celo 
najbolj, kajti Luksemburg verjetno najbolj profitira od pomanjkanja 
te davčne harmonije, usklajevanja davčne zakonodaje. Sedaj smo 
se odločili, da gremo naprej in ni več poti nazaj. Mislim, da sem 
tudi povedal, da Evropska denarna unija, skupna denarna enota, 
da je to nevarno, da so učinki lahko negativni, ampak mimo tega 
pač ne moreš. Propad te denarne unije bo namreč tudi propad, 
popolna katastrofa za Evropo. To, da vse skupaj prestaviš na 
kasnejši čas, tudi ni najbolj pametna rešitev. Mislim, da bi bilo 
pravilno, da bi vse skupaj še pospešili, da bi upoštevali te termine, 
ki smo si jih določili. Čisto jasno je, da poti nazaj ni. Če ne bomo 
sedaj uvedli te denarne unije, je ne bomo nikoli. 

Nekaj sem govoril o Sloveniji, o vlogi malih držav pri tem, vendar 
marsičesa še nisem omenil. Slovensko še ne znam. Najprej bi se 
rad naučil rusko, potem pa mogoče slovensko, kajti rad bi bral 
Dostojevskega v originalu, potem pa pride slovenščina na vrsto. 

Prof. dr. Ivan Kristan 

Rad bi se zahvalil gostu dr. Clesseju za zelo izčrpno in zanimivo 
predavanje. Razgrnili ste celo paleto dilem in vprašanj, ki so dileme 
zlasti majhnih držav in predvsem so to dileme Slovenije. Mi smo 
jih imeli na mizi, ko je bila pri nas razprava o ratifikaciji 
pridružitvenega sporazuma. Te dileme seveda ostajajo. Zdi se mi, 
da ste navedli ogromno vprašanj in dilem brez ponujenih 
odgovorov. Odgovore si mora iskati vsak sam, čeprav ste na 
koncu ugotovili, da kljub tem dilemam, ki ste jih zlasti položili na 
srce evro- skeptikom, vrnitve nazaj ni. Interesantno bi bilo seveda 
videti, kaj je možno pričakovati od razprave o dilemah. Za Slovenijo 
je zlasti interesantna razprava o odnosu med velikimi in 
majhnimi državami v Evropski uniji, vendar je tu vrednotenje, 
ko govorimo o velikih in majhnih, pravzaprav relativno. 

Zahvaljujem se vam za te dileme in odprta vprašanja. Pričakujete 
tudi določena vprašanja, ki vam bodo verjetno koristila pri vaših 
nadaljnjih raziskovalnih naporih. Vabim avditorij, da postavi 
vprašanja in ne dvomim, da bodo odgovori tako zanimivi, kot je 
bilo uvodno izvajanje. 

Vprašanje: 
Veliko ljudi misli, da imamo sedaj manj močne osebnosti kot morda 
po 2. svetovni vojni, da takih oseb ni. Iz izkušenj 2. svetovne 
vojne so se oblikovali politiki, ki so tedaj igrali izredno pomembno 
vlogo. 

Dr. Armand Clesse: Nekateri mislijo, da imamo sedaj povprečne, 
bolj šibke politike. To velja tudi za Evropsko unijo oziroma za 
Evropo. Jacquesa Delorsa relativno dobro poznam, skupaj z 
njim sem organiziral nek seminar v Luksemburgu. Bil je močna 
osebnost, veliko stvari je premaknil, včasih je bil tudi tog in malo 
dogmatičen, včasih je malo precenjeval stvari. Vendar je bil to 
nekdo, do katerega so imeli vlade in šefi vlad spoštovanje, zelo 
resolutno je nastopal do vlad in do predsednikov vlad, vzpodbujal 
jih je in jih soočal z idejami. Sedaj je Jacques Santer v Bruslju, s 
katerim sem tesno sodeloval, in je druga osebnost, drug človek, 
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je bolj posrednik. Vendar je treba počakati na vse skupaj in to 
morate razumeti. Seveda bi morda bilo dobro, da bi bila na vrhu 
Evropske unije močna politična osebnost iz neke velike države. 
So pa hkrati tudi prednosti in slabosti tega, če nekdo pride iz 
države, kot je na primer Nemčija, ker imajo ljudje neke strahove 
pred njihovo dominacijo. 

Vprašanje: 
Po mojem mnenju je Evropska zveza pri ocenjevanju tega, kam 
gre celotni razvoj v svetovnem merilu, nekaj popolnoma 
spregledala. V svetovnem merilu sta dve tendenci, na eni strani 
težnja po kooperaciji, na drugi strani pa razkroj velikih enot. 
Enotnost v mnogoličnosti je bistvena težnja današnje dobe. Dokler 
je Evropska unija imela samo težnjo ustvariti ekonomsko 
sodelovanje, je bila zelo uspešna. Ko pa je hotela začeti ustvarjati 
veliko birokracijo in uničevati samobitnost, kar praktično dela 
danes, prinaša le težave in Evropska unija bo šla v razkroj. V 
Evropski zvezi sta zdaj dve tendenci: tendenca zahodnih 
industrijskih držav, da nekako imperialistično nastopajo do držav 
vzhodne Evrope, recimo nakupujejo na Madžarskem industrijo, 
namesto da bi pomagali ustvarjati neko lastno ekonomijo, jo 
poskušajo podrediti.V Sloveniji bodo počasi poskušali vse pokupiti, 
to pa pomeni, da bo slovenska samobitnost izginila. Pojavila pa se 
bo tudi tendenca po protektoratu. To so po mojem mnenju kali 
razkroja Evropske zveze. Evropska zveza nima poguma odkrito 
govoriti o problemu malih narodov, med tem pa morajo male narode 
zaščititi, jim pustiti ne samo kulturno, ampak tudi gospodarsko 
samostojnost in ozemeljsko celovitost. 

Dr. Armand Clesse: To je bilo bolj stališče kot vprašanje, ki pa bi 
ga komentiral. V bistvu naj bi šlo za odgovor na te težave, na te 
dileme. V bistvu gre za to, da najdemo neko ravnovesje med 
nasprotujočimi si zahtevami po učinkovitosti in po demokraciji.In 
tu Evropska unija ni dosegla zavidljive harmonije, ravnovesja. Na 
to vprašanje bo nujno - in z razširitvijo bo vedno bolj nujno - 
odgovoriti. Čeprav ne bi rad šel v detajle, upam, da bo tako, da se 
bodo centrifugalne sile povečale in da se bo ta moč koncentrirala 
v centru. Rekel bi, da je to zelo pomembno in delikatno vprašanje. 
Nanj lahko odgovorimo samo v nekem dinamičnem, med seboj 
prepletenem procesu, kjer so posamezni nivoji med seboj 
povezani in že od vsega začetka na isti ravni. 

Vprašanje: 
Prav gotovo je zdaj čas, ko bi morala Evropska skupnost cilje 
revidirati oziroma jih na novo postaviti. Kaj je skupno in kaj posebno? 
Kaj je skupno za vse dežele Evrope, ki so na tem skupnem 
geografskem teritoriju, ki so pod istim meteorološkim ozračjem, 
če tako rečem, ki jih vežejo določene ekonomske povezave? 
Skupna so vprašanja, ki zadevajo vse dežele, ne glede na 
velikost, transport, informacijski sistem, zdravstvene ukrepe, 
varnostne ukrepe itd. In za tiste bi se potem dajalo, da bi jih 
skupno urejali, potem pa pustili in dopustili posebnosti, ki izhajajo 
iz kulture, iz zgodovine naroda, iz narodnosti, iz položaja 
posamezne dežele, pa tudi del gospodarskih zadev, kot je naš 
primer vprašanja nakupa nepremičnin. Za nas je zemlja nekaj 
drugega kot za neko deželo, ki je ima ogromno. Ni izrecno 
poudarjeno, kaj je za Evropsko unijo skupno in kaj posebno. 
Preveč ustvarjamo en kalup, uniformiranost, v katerem je odvzeta 
lastna inovativnost, samoiniciativnost posameznih držav in 
državljanov in to je tisto, kar vodi v nevarnost bodočega razpada 
skupnosti. Revizija ciljev in kriterijev vključevanja v Evropsko 
skupnost je prav gotovo nujna, potem bi bilo manj hudovanja, 
razprtij in nevšečnosti. 

Dr. Armand Clesse: To je šlo v podobno smer, v bistvu je bila bolj 
politična izjava kot pa analiza. Vedno morate vedeti, za kaj gre, kaj 

v bistvu Evropska unija je. Nihče te ne sili, da postaneš član 
Evropske unije, nihče te v to ne more prisiliti, vse je v bistvu do 
določene meje zelo prostovoljno, potem pa določena država pač 
mora vedeti, da drugače ne gre. Recimo, Velika Britanija je tak 
primer, ki je videla, da Efta pač v bistvu ni drug model, ki bi ga 
lahko primerjali z Evropsko gospodarsko skupnostjo. Ampak ko 
vse razmisliš, ko sprejmeš sklep, ko primerjaš razloge za in 
proti, skušaš sprejeti neko odločitev in vzeti stvari v zakup, kajti 
ko si v neki skupnosti, kot je Evropska unija, se moraš nečemu 
tudi odpovedati. V bistvu že po teoriji integracija vedno do določene 
stopnje pomeni odpoved svoji lastni samostojnosti; prostovoljno 
se nečemu odpoveš, nečemu, kar si prej imel, prej posedoval, in 
zato tudi nekaj dobiš. In treba je preračunati, dati na tehtnico, kaj 
daš in kaj prejmeš, potem pa nekako racionalno utemeljiti in 
sprejmeti neko odločitev. Ko si to odločitev že enkrat sprejel, 
potem pa moraš biti konsekventen, dosleden, in zagovarjati svoje 
odločitve, tudi če morda včasih nisi zadovoljen. Problema, da je 
skupnost premočna, v bistvu ni. Bruseljska birokracija je v bistvu 
majhna birokracija; v primerjavi z agregati drugih nacionalnih 
birokracij, je to zelo majhen štab. Seveda se je sčasoma povečal, 
marsikaj bi se lahko reformiralo, marsičemu so krive pretirane 
regulacije, marsikaj je preveč birokratsko. Marsikaj gre preveč 
preko direktiv, preko smernic Evropske unije, predpisov, uredb in 
tako naprej. Marsikaj bi lahko veliko bolj fleksibilno oblikovali, ampak 
za to potrebujejo minimalno organizacijo, ki bi bila čim bolj 
ekonomična, čim bolj javna, sicer vse skupaj razpade. To je pač 
treba premisliti v miru, pogledati si te prespektive, ne samo kot 
posamezna država, ki se želi vključiti, ampak tudi iz druge 
prespektive, iz prespektive skupnosti. In nato nekako najdeš 
drugačno rešitev, drugačno oceno, ki je morda bolj harmonična. 

Te dileme so prisotne tudi v Luksemburgu. Morda čisto na kratko 
ena opomba: Luksemburg je na videz zelo uspešen model, zelo 
bogata država, ima dobro vlogo v Evropski skupnosti in zelo 
specifično gospodarstvo. V 30. letih smo doživeli padec, krizo v 
jeklarski industriji, tradicionalni industriji; nato nam je uspelo 
vzpostaviti bančni sistem, ponuditi banke, imeli pa smo še tržne 
niše. 

Vprašamo se lahko, kaj lahko država, kot je Slovenija, ki je v 
nekem čisto drugem stadiju, naredi, gledano v absolutnem smislu, 
njenem razvoju ali gledano v primerjavi z Evropsko skupnostjo, z 
Evropsko unijo. Cel kup vprašanj se postavlja, tudi vprašanje, ki 
je upravičeno, pa ne polemično: Ali je v interesu države, kot je 
Slovenija, da postane država članica organizacije, kot je Evropska 
unija? Kakšne so prednosti, kakšne so slabosti članstva v 
Evropski uniji? O tem še nismo govorili. Pred leti, ko smo diskutirali 
o ratifikaciji Maastrichtskega sporazuma, sem za našo vlado 
pripravljal študijo o tem, koliko bi stalo Luksemburg v vseh ozirih, 
tudi če bi izstopili iz Evropske unije. Eno je, če nisi član, če nisi 
vstopil, drugo je pa, če izstopiš. Če izstopiš, je veliko bolj boleče. 
Kajti potem nekaj izgubiš in to boli. Za državo, kot je Slovenija, se 
postavlja vprašanje, kolikšni bi bili stroški, če niste člani ter p 
prednostih in slabostih članstva. To bi bila zelo zanimiva diskusija. 
Vendar Slovenija je država, ki ima drugačno tradicijo kot moja 
država. Desetletja so prinesla pri nas nekaj drugega, razvoj je bil 
pri nas drugačen, tudi geografska lega je drugačna, interesi in 
možnosti so bile pri nas čisto drugačne. Tudi kar zadeva trgovino 
in trgovske tokove, ima članstvo slabosti. Zahteva, da se odpoveš 
stvarem in dobiš drugje neko določeno prednost. Izgubiš neke 
svoboščine na področju zunanje, notranje politike, ampak marsikaj 
pridobiš. Torej to so prednosti in slabosti, ki jih moraš primerjati, 
pretehtati in narediti neko bilanco, če misliš dolgoročno. Dolgoročni 
interesi so pomembni, pomembno je, da se vprašaš, kje boš čez 
15 let, kakšni so tvoji scenariji za 15, 20 let vnaprej. Tu moraš 
izdelati svojo opcijo. Ne vem, ali ste to naredili, kaj ste naredili v 
politični znanosti, ali so vaši eksperti to že naredili. Morda je imel 
Luksemburg srečo, kako bo v bodoče, pa ne vem. Luksemburg 
je zelo bogata, po podatkih najbogatejša država. To potrjuje 
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statistika, kako bo dolgoročno v dolgoročnem razvoju s 
presperiteto države, kakšne so možnosti v naslednjem tisočletju, 
to pa je drugo vprašanje. Mislim, da se marsikdo zaveda, da je 
zelo na hitro prišlo do blagostanja v naši državi. Veliko ljudi je zelo 
hitro obogatelo in to je v bistvu tudi neugodno oziroma kritično. 
Mala država se lahko, če ima spretne ljudi, dobro politično vodstvo, 
hitreje razvija kot velika država, tudi če nima nekih surovin ali 
česa drugega; to gre lahko veliko hitreje, pa tudi bolj hitro si lahko 
revež. 

Delal sem za vlado. Nekoč sem bil profesor, nato sem bil gostujoči 
profesor na dveh univerzah v Nemčiji, delal sem na strateških 

študijah kot raziskovalec in tudi kot svetovalec. V Južni Ameriki 
smo organizirali simpozije, tudi z Rusijo in Kitajsko dobro 
sodelujem. V prihodnje, ko ne bom več delal za vlado, bom več 
pisal. Pišem sicer antologijo o moderni zahodni družbi; gre za 
večje delo, to je neke vrste izpoved, v bistvu prva prava knjiga z 
mojimi idejami. Tam bom obravnaval tudi slabosti moderne 
demokracije. Kajti tudi evropska demokracije v okviru Evropske 
unije ni vedno taka, kot jo prodajamo na zunaj. 

Dobesedni zapis (magnetogram) 
predavanja je na voljo v službi 
državnega sveta. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom 
Slovenski razvojni svet 4. julija 1997 organiziral posvet GRADITEV 
SAVSKIH ELEKTRARN - POCENI IN ČISTA ENERGIJA TER 
MOŽNOST ZA OŽIVITEV SLOVENSKE STROJEGRADNJE. 

profesor Univerze v Stuttgartu in vodja Inštituta za energetsko 
gospodarstvo in racionalno rabo energije iz Stuttgarta ter član 
preiskovalne komisije "Varovanje zemeljskega ozračja" 12. sklica 
nemškega zveznega parlamenta. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 15. septembra 
1997 organiziral predavanje FINANCIRANJE NALOŽB NA 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA - MEDNARODNI TRENDI IN 
MOŽNOSTI ZA SLOVENIJO. Predaval je mag. Christian Dorner, 
vodja informacijske pisarne za Srednjo in Vzhodno Evropo 
Avstrijske družbe za okolje in tehniko z Dunaja. 

Državni svet Republike Slovenije, kabinet predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije in kabinet podpredsednika Vlade 
Republike Slovenije so 30. septembra 1997 organizirali javno 
razpravo o RAZVOJU TERMO ELEKTROENERGETIKE V 
SLOVENIJI. 

Državni svet Republike Slovenije je 26. septembra 1997 organiziral 
mednarodni posvet PRAKSA IN PERSPEKTIVE DVODOMNOSTI. 
Posveta so se udeležili predstavniki drugih domov - senatov 
devetih evropskih parlamentov. 

Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo in Ministrstvom 
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 17. novembra 1997 
organizira predavanje KDO BO SKRBEL ZA TISTE, KI PADEJO 
SKOZI MREŽO SOCIALNEGA VARSTVA? - Prikaz pomena 
nevladnih organizacij socialnega skrbstva v luči evropskih 
transformacijskih in integracijskih procesov. Predaval bo Franz 
Kuberl, predsednik Avstrijske Caritas. 

Državni svet Republike Slovenije je s sopokroviteljstvom 
Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije ter Ministrstva za okolje 
in prostor Republike Slovenije 29. septembra 1997 organiziral 
^fedavanje OD RIA DO KYOTA: POLITIKA DO KLIMATSKIH 
SPREMEMB IN STRATEGIJA ZMANJŠEVANJA EMISIJ PLINOV 
TOPLE GREDE V NEMČIJI. Predaval je prof. dr. Alfred Voss, 

Dobesedni zapisi (magnetogrami) posvetov in predavanj so na 
voljo v službi državnega sveta. Za objavo jih bomo pripravili v 
naslednjih številkah Poročevalca. 
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