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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o vseh zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o sodiščih - hitri postopek 

Komisija za politični sistem je na 50. seji, dne 31.1.2000, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodiščih (EPA 1043-11), ki ga je Vlada Republike Slovenije 
predložila v sprejem po hitrem postopku. 

Komisija je podprla predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o sodiščih. 

V razpravi je komisija pozitivno ocenila zaostritev delovne disci- 
pline sodnikov, ob tem pa opozarja, da bi lahko prišlo pri izvrševanju 

pooblastil predsednika sodišča, ki ima pravico vpogleda in 
ukrepanja po njegovi oceni v še nepravnomočnih zadevah, tudi 
do zlorab. 

Člani komisije so v razpravi opozarjali tudi na vprašanje, ali je 
potrebno prenesti kadrovske evidence za sodnike in drugo sodno 
osebje z Ministrstva za pravosodje na Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Jože lic. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o referendumu in ljudski iniciativi - prva obravnava 

Komisija za politični sistem je na 48. (6. korespondenčni) seji, 
dne 11.1. 2000, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (EPA 927- 
II), ki ga je državnemu zboru predložil v prvo obravnavo poslanec 
dr. Jože Zagožen. 

Komisija je predlog zakona podprla, ker bi predlagane rešitve 
pomenile uskladitev nekaterih sedaj veljavnih določb zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi z odločbo Ustavnega sodišča št. 
U-l-12/97 z dne 8. oktobra 1998 (Ur. I. RS, št. 82/98). Ustavno 
sodišče je namreč s to odločbo ugotovilo neskladnost navedenega 
zakona z ustavo in še posebej neskladnost 25. člena navedenega 
zakona z ustavo. 

Skladno z določilom 2. odstavka 3. člena Ustave Republike 
Slovenije ima v Sloveniji oblast ljudstvo in jo izvršuje neposredno 
na način in v mejah, določenih z ustavo. Tak demokratičen institut 
je zakonodajni referendum, ki ga določa Ustava Republike 
Slovenije v svojem 90. členu in na katerem se odloča o vprašanjih, 
ki se urejajo z zakonom. Ustava v 5. odstavku 90. člena tudi 
določa, da se referendum ureja z zakonom, kar pomeni, da se v 

zakonu uredi način uresničevanja referenduma. Ustava Republike 
Slovenije v 2. odstavku 15. člena določa, da se omejuje 
uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin le takrat, 
kadar je tako določeno z ustavo ali če je to nujno zaradi narave 
posamezne pravice in svoboščine. 

Zaradi navedenega je Ustavno sodišče v odločbi U-l-252/98 z 
dne 8. 10. 1998 ugotovilo, da je 3. odstavek 25. člena zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi v neskladju z ustavo, saj je zakon 
vsebinsko spremenil in omejil pomen referenduma, ki je določen 
v 90. členu Ustave Republike Slovenije. Komisija ob tem še 
poudarja, da je z vidika zagotavljanja pravnega reda povsem 
nesprejemljivo, da zakon o referendumu in ljudski iniciativi še 
sedaj ni usklajen s citirano odločbo Ustavnega sodišča, čeprav 
je šestmesečni rok za odpravo ugotovljenega neskladja potekel 
že 4. 6. 1999. Komisija meni, da bi moral državni zbor dosledno 
spoštovati roke, ki jih Ustavno sodišče določi za odpravo 
ugotovljenih neskladnosti posameznih zakonov z ustavo. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o bolniškem zagovorništvu 
in varstvu pravic na področju duševnega zdravja - prva obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti je na 30. seji, dne 1. 2. 2000, 
obravnavala predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu 
pravic na področju duševnega zdravja (EPA 640-II), ki ga je 
državnemu zboru predložil v prvo obravnavo poslanec Borut 
Pahor. 

Komisija je predlog zakona podprla. 

Predlog zakona zadeva populacijo oseb z duševnimi motnjami in 

specifične potrebe, ki izhajajo iz narave teh motenj. 

V Sloveniji imamo, če pogledamo samo najtežje duševne motnje, 
približno: 

20 000 oseb s shizofrenijo, 
20 000 oseb z afektivno motnjo, 
10 000 oseb z demenco. 
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Te osebe potrebujejo pomoč svojcev, socialne in zdravstvene 
službe. Če seštejemo osebe z duševnimi motnjami in poleg tega 
ocenimo, da so zaradi njih obremenjeni v povprečju 3 družinski 
člani, ugotovimo, da zaradi duševnih motenj direktno ali indirektno 
trpi 200 000 oseb. 

Danes se v praksi srečujemo s pristopom, ki skuša pomoč 
omenjenim osebam čim bolj približati. Uveljavlja se tudi princip 
realokacije sredstev, kar pomeni, da pravilno razporejena 
sredstva, ki pokrijejo specifične potrebe, prinesejo boljše rezultate. 
Kot rezultate obravnave pri tem štejemo od zmanjšanja 
simptomov do zmanjšanja obremenitve svojcev in s tem 
zmanjšano obremenitev družbe kot celote. 

V Sloveniji imamo trenutno učinkovito zdravstveno službo, ki v 
primeru duševnih motenj v okviru bolnišnične in ambulantne 
obravnave poskrbi 2a zdravljenje duševnih motenj in s tem zadosti 
pravici do zdravljenja. Med postopki zdravljenja posebej izstopa 
hospitalizacija proti volji. 

Te osebe imajo tudi vrsto pravic iz socialnega zavarovanja. Pri 
zagotavljanju omenjenih pravic pa prihaja do težav. Težave so 
lahko posledica duševne motnje (npr.: oseba zaradi slabega stika 
z resničnostjo odklanja invalidsko upokojitev, oseba z demenco 
odklanja pomoč na domu in nego). Prav tako so težave lahko 
posledica nezavedanja pravic, nepoučenosti oziroma socialne 
nespretnosti in neodločnosti. 

Na prvi pogled bi lahko nastal vtis, da bi uveljavljanje vseh teh 
pravic lahko povečalo stroške socialnega zavarovanja. Vendar 
pa podatki kažejo, da povečanju stroškov v socialnem sektorju 
sledi zmanjšanje oziroma ustavitev rasti stroškov na drugih 
sektorjih, npr. v zdravstvu. 

Tako kot v svetu se tudi v Sloveniji v zadnjih desetih letih srečujemo 
z razvojem skupnostne psihiatrije, ki naj bi v skupnosti poskrbela 
za zdravstvene in socialne probleme oseb z duševnimi motnjami. 
Razvile so se tako imenovane nevladne organizacije za pomoč 
(Šent, Ozara, Altra, Pic ...). Te organizacije za svoje delovanje 
nimajo z zakonom urejenega statusa, čeprav že imamo nacionalni 
načrt skupnostne psihiatrije. 

Vendar bi utegnil biti predlog zakona zadovoljiva podlaga za 

nadaljnje delo na področju zagotavljanja vseh pravic oseb z 
duševnimi motnjami. Seveda bi moral vključiti vse aspekte 
problemov zdravljenja in socialne pomoči. Oblikovan je tako, da 
bi vanj lahko v nadaljevanju vgradili tudi druge situacije, v katerih 
bi zagovornik lahko sodeloval. 

Predlog zakona naj ne bi predpisoval postopkov (npr. za 
hospitalizacijo proti volji ali za dodelitev socialne pomoči), temveč 
naj bi omogočil dostop zagovornikov oziroma pooblaščenih oseb 
v same postopke, kjer bodo pomagali osebam pri zagotavljanju 
njihovih pravic. 

Definicija zagovorništva je popolnoma ustrezna, saj opredeljuje 
omenjeno prakso nevladnih organizacij za pomoč osebam z 
duševnimi motnjami. 

V okviru te opredelitve omenjena pomoč namreč že poteka; pri 
tem gre predvsem za zagotavljanje pravic iz socialnega varstva 
in ne toliko za probleme v okviru hospitalizacije proti volji. 
Hospitalizacija proti volji je lahko na prvi pogled zelo vabljiva tema, 
ki zahteva tudi natančno opredelitev stroke do tega. V praksi je 
problemov iz hospitalizacije proti volji neizmerno manj kot pa je 
problemov iz naslova socialnega varstva. 

Komisija ugotavlja, da v predlogu zakona manjkajo tudi nekatera 
pomembna področja, npr. psihiatrični testament, odgovornost za 
napako pri nuđenju uslug zagovorništva (tako kot v zakonu o 
zdravniški dejavnosti). 

Predlog zakona poskuša razrešiti perečo problematiko na 
področju zagotavljanja pravic osebam z duševnimi motnjami. 
Zastavljen je pozitivno in kot tak bi lahko ob sodelovanju Ministrstva 
za zdravstvo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
Ministrstva za pravosodje, medicinske stroke, nevladnih 
organizacij, svetovalnih organizacij, centrov za socialno delo, 
prostovoljnih organizacij bolnikov in svojcev in drugih 
zainteresiranih skupin v nadaljnji izdelavi še pridobil kvaliteto in 
vsebino ter s tem izpolnil zastavljene cilje. 

Za poročevalko je bila določena članica komisije Petra Kersnič. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o zaposlovanju in delu 

tujcev - prva obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti je na 30. seji, dne 1. 2. 2000, 
obravnavala predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev (EPA 
1030-11), ki gaje Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
v prvo obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev z 
naslednjimi pripombami: 

1. Komisija predlaga, da se v 3. člen vključi tudi dejavnost 
invalidov in se za 11. točko doda točka 11 .a, ki se glasi: 

"tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v invalidskih 
organizacijah, v invalidskih podjetjih in socialno-varstvenih 
zavodih." 

2. Komisija podpira predlog Komisije državnega sveta za politični 
sistem k 5. odstavku 5. člena, in to z omejitveno kvoto za 
najvišje število tujcev, ki letno ne sme presegati 8 % aktivnega 
prebivalstva Republike Slovenije po podatkih Urada za 
statistiko, in ocenjuje, da bi bilo primerneje kot zgornji limit 
najvišjega števila tujcev določiti največ 5 % aktivnega 
prebivalstva, da se izognemo raznim negativnim pojavom, ki 
so zaradi velikega števila tujcev na trgu dela že nastopili npr. 
v Nemčiji. Tako visok limit števila tujcev bi lahko pri nas v 
prihodnje predstavljal tudi do 50 % več od obstoječega števila 
tujcev na našem trgu dela. 

3. Komisija podpira tudi splošne in konkretne pripombe Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije. 

Za poročevalko je bila določena članica komisije Petra Kersnič. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno 

Evropo, izpostava Ljubljana in Ministrstvo za znanost in tehnologijo so 23. marca 

1999 organizirali predavanje MEDNARODNO (EVROPSKO) SODELOVANJE 

NA PODROČJU ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA - INVESTICIJA V 

PRIHODNOST. Predaval je dr. Raoul Kneucker, vodja Sekcije za znanstveno 

raziskovanje in mednarodne zadeve pri Zveznem ministrstvu za znanost in 

promet Republike Avstrije 

Predsednik Tone Hrovat je v imenu državnega sveta pozdravil 
udeležence in se zahvalil za obisk. Poudaril je, da bo predavanje 
z naslovom "Evropsko sodelovanje na področju znanosti in 
raziskovanja - investicija v prihodnost", pripravljeno v sodelovanju 
z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo in 
Ministrstvom za znanost in tehnologijo, zanimivo, saj kaže na to 
temo v trenutku hitrega napredka znanosti še posebej opozoriti. 

Posebej je pozdravil predavatelja dr. Raoula Kneuckerja, nj. eksc. 
g. dr. Gerharda VVagnerja, veleposlanika Republike Avstrije v 
Sloveniji, državno sekretarko v Ministrstvu za znanost in tehno- 
logijo doc. dr. Verico Trstenjak, direktorja avstrijskega inštituta dr. 
Miroslava Polzerja, g. Maksimiljana Eihingerja, svetnika za kulturo 
na avstrijskem veleposlaništvu ter vse, ki so s svojo udeležbo 
pokazali zanimanje za to temo. 

Omenil je, da je to predavanje eno izmed mnogih, ki jih državni 
svet redno organizira o aktualnih temah, in na ta način prispeva 
svoj delež k razreševanju nekaterih problemov, s katerimi se 
sooča Slovenija v fazi vključevanja v Evropo. 

Še posebej je opozoril na dobro sodelovanje z avstrijskim inštitutom 
in poudaril, da ima inštitut veliko zaslug pri posredovanju izkušenj 
in znanj z mednarodno priznanimi strokovnjaki 

Potem je na kratko predstavil predavatelja dr. Raoula Kneuckerja. 
Dr. Kneucker je vodja Sekcije za raziskovanje in mednarodne 
zadeve pri Zveznem ministrstvu za znanost in promet Republike 
Avstrije. Po opravljenem doktoratu iz prava na graški univerzi je 
svoje znanje s področja političnih ved in upravnega prava 
izpopolnjeval na številnih izobraževalnih ustanovah v Evropi in 
Združenih državah Amerike. Dr. Kneucker je bil od leta 1964 do 
1991 raziskovalec na inštitutu za ustavno in upravno pravo 
dunajske univerze, generalni sekretar avstrijske rektorske 
konference, generalni sekretar avstrijske znanstvene fundacije 
in vodja skupine za tehnologijo pri zveznem ministrstvu za znanost 
in raziskovanje. Med drugim je opravljal vrsto pomembnih funkcij 
pri Svetu Evrope, Unescu, OECD in Evropski uniji. Tako je v letih 
1995 in 1996 predsedoval skupini za znanost in tehnološke 
strategije za države pridružene članice Evropske unije. Opravljal 
je svetovalno delo v raziskovalnem managementu in sodeloval 
pri izdelavi znanstvenih in tehnoloških ocen Republike Češke in 
Poljske. Dr. Kneucker je tudi predaval na večjih avstrijskih 
univerzah in visokih šolah. Od leta 1991 je avstrijski delegat v 
odboru za raziskave, energijo, znanost in tehnologijo pri Evropski 
uniji. Objavil je številne publikacije s področja ustavnega in 

upravnega prava, človekovih pravic, s področja pravne ureditve 
in reforme izobraževalnega sistema, visokega šolstva, razisko- 
vanja in tehnologije. 

Predsednik Hrovat je uvod zaključil z napovedjo vsebine preda- 
vanja: avstrijska mednarodna raziskovalna in tehnološka politika 
ter vpliv, ki ga ima mednarodno sodelovanje na področju znanosti 
in raziskovanja na avstrijsko gospodarstvo. 

Dr. Raoul Kneucker se je zahvalil za povabilo, nato pa nadaljeval: 
Avstrijska akademija znanosti je v preteklem tednu razpravljala o 
tem, katere perspektive se trenutno odpirajo v Evropi, tudi glede 
na avstrijsko predsedovanje. Zbrana je bila skupina znanstve- 
nikov, zlasti s področja politike, zunanje politike in s področja 
mednarodnih odnosov. Tema tega srečanja je bilo vprašanje, ali je 
Evropska unija trajen fenomen. Ali lahko verjamemo, da bo to 
trajna unija? V kolikšnem obsegu je ta nova kreacija glede 
demokratičnosti še nepopolna? Katere regulative še manjkajo? 
Kakšno je ravnotežje med mednarodno organizacijo in federativno 
ureditvijo? Kateri konflikti obstajajo na tem področju med 
predsednikom vlade in ministrom za zunanje zadeve? Če človek 
posluša tako razpravo, je v bistvu ujet v mnoga posamezna 
vprašanjih. Sprašuje se, ali znanstveniki nimajo drugih tem, o 
katerih bi lahko razpravljali, npr. o filozofiji, o pomenu in novi podobi 
Evrope. 

Neka šola me je povabila, naj z njenimi udeleženci razpravljam o 
Evropi. Seveda imajo 18-letniki veliko vprašanj o tem, kako kaj 
funkcionira, kaj pomeni evro in še o marsičem drugem. Toda to, 
kar je name naredilo na seminarju najgloblji vtis, je bilo dejstvo, da 
ti mladi ljudje skoraj izključno razpravljajo o smislu, o pomenu, o 
filozofiji Evrope, da so ti mladi ljudje dejali, da prvič sedaj razumejo 
- kljub gospodarski uniji, ki je najmanjši skupni imenovalec - da na 
ta način pravzaprav obstaja in se izvaja koncept miru. Mladi ljudje 
namreč danes ne razmišljajo več o tem, da bi med 15 državami 
članicami, in kmalu jih bo še več, lahko izbruhnila vojna; da je 
vojna med njimi sploh možna. To pravzaprav predstavlja zanimiv 
konflikt med generacijami. Mlada generacija - v bistvu ne gre več 
za vprašanje starosti, ampak počutja - je danes večjezična, odprta 
za razvoj; zainteresirana je za svojo kulturo in kulturo drugih 
držav članic. Prvič torej obstaja generacija, ki drugih identitet ne 
diskriminira ali ne privilegira, pač pa gleda nanje kot na nekaj 
lepega, kar človeka bogati. To je rezultat velike preobrazbe, do 
katere je pravzaprav prišlo v zadnjih letih, razvoj v tej smeri pa 
lahko pričakujemo v naslednjih letih. 
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Eden od instrumentov, ki je pripeljal do tega razvoja ali s katerim 
se poskuša doseči tak razvoj, je politika razvoja in tehnologije ter 
raziskav. Raziskave in tehnologija torej v evropski politiki ne 
koristijo samo raziskavam tehnologij kot takim, pač pa hkrati 
predstavljajo instrument, ki je v podporo evropskemu združevanju 
in sožitju. Proces iz Osla, ki je države v okviru EFTA pripeljal 
najprej v evropski gospodarski skupni prostor, nato pa v članstvo 
v Uniji, je vselej pomenil, da s pomočjo raziskav in tehnologije 
poteka tudi proces integracije, saj pravzaprav omogoča, tako kot 
je med evropskimi državami predstavljal in še danes predstavlja 
razvoj tehnologije, pomoč za še hitrejši razvoj. 

Pomoč za kandidatke, na primer za Slovenijo, ko gre za sode- 
lovanje na področju raziskav in tehnologije ter razvoja, je tudi 
instrument evropske integracije.To ni več edino in samo nacionalna 
politika raziskav, pač pa je to politika za širšo Evropo. To ni le 
politika za Slovenijo v Evropi, pač pa za integracijski proces celotne 
Evrope. 

Avstrija je sama doživela ta razvoj in zaradi tega podpira na 
področju raziskav in tehnologije sosednje države, ki so tudi 
kandidatke za pristop in stalno članstvo v Uniji. Avstrija ni vedno 
zadovoljna s politiko, ki jo je razvijala v preteklih letih, ampak prav 
na tem področju smo po mojem mnenju doživeli in dosegli veliko 
dobrega. Na primer: odprli smo možnost za tiste posameznike iz 
držav kandidatk, ki se trudijo z razvojem tehnologije in sploh z 
razvojem držav. To je bilo v pomoč mnogim bilateralnim kontaktom, 
tudi kontaktom gospe državne sekretarke in ljudem na naši strani. 
Vemo, kako težko je doseči spremembe, saj ni dovolj le ustvarjati 
novo politiko, pač pa je treba tudi spremeniti organizacijo v 
ministrstvih.Tudi univerze se morajo prilagajati in spreminjati, prav 
tako inštituti, npr. Inštitut Jožefa Štefana, ki morajo najti pravo 
smer. Vse te naloge so izredno zahtevne in težavne in jih ni mogoče 
uresničiti čez noč. 

Čeprav se v mednarodni znanosti že nekaj časa razvija neka 
načelna sprememba, menim, da se prav v okviru Evropske unije 
najbolje vidi, da beseda "mednarodno" pomeni nekaj novega in 
prav ta novi pomen želim razložiti. Beseda "mednarodno" je v 
znanosti vselej pomenila, in to je klasičen tradicionalni pojem, 
svobodno izmenjavo misli, publikacij, razultatov raziskav in 
svobodno izmenjavo ljudi. Toda to tudi pomeni, da se osredotočamo 
na končni produkt znanstvenega procesa na koncu izobraže- 
vanja, na koncu raziskave itd. Delamo torej to, kar smo počeli tudi 
v trgovinski politiki - izmenjujemo produkte. Tudi vnaprej bo tako. 
Toda v Evropski uniji in seveda tudi na drugih področjih se temu 
pridružuje nov pojem, in sicer skupen proizvodni proces. 
Sodelujemo zato, da bi proizvedli nek proizvod. Torej proizvodov 
ne izmenjujemo mednarodno, pač pa delamo prek meja. 
Transnacionalno delamo zato, da bi skupaj ustvarili znanstveni 
produkt in to je načelna sprememba mednarodne raziskovalne 
politike. Pomeni namreč, da skupine doživljajo združevanje in da 
se združujejo le tedaj, če imajo vzrok za to, če so pripravljene in 
če so zanimive tudi za druge skupine, če torej lahko ponudijo 
nekaj zanimivega in seveda, če imajo med seboj stike. To pomeni 
organizacijsko preobrazbo, kajti ne moremo najprej nekaj storiti 
nacionalno in šele nato stopiti v proces izmenjave, saj v bistvu 
vse poteka sočasno; to je prepustnost. Lahko rečemo, da prodira 
to delovanje v vse celice. V to mednarodno sodelovanje spada 
ESA, ESO, CERN in še veliko drugega. Vse to je "uvažanje težišč" 
v nacionalno raziskovalno politiko. Tudi velike države nimajo več 
svojih lastnih raziskovalnih težišč, pač pa njihova težišča nekako 
določajo mednarodne znanstvene institucije. 

Za majhne države je še veliko bolj pomembno, da razumejo ta 
proces, da razumejo te nove signale in jih tudi sprejemajo kot 
temelje svoje znanstvene politike. Delitev na nacionalno in 
internacionalno, torej na narodno in mednarodno, je praktično 
izginila. Nacionalna politika, nacionalni napori, nacionalni proračuni 

so pomembni zato, da se lahko optimalno udeležimo nekega 
mednarodnega procesa. Na primeru petega okvirnega programa, 
o katerem se je prav sedaj sklepalo in je bil tudi sprejet, ki bo štiri 
leta določal evropsko politiko, bom na kratko razložil problematiko 
celotnega dogajanja. 

Peti okvirni program je majhen evropski čudež, kajti po dveh letih 
pogajanj, pravzaprav po dveh letih razprav, je prišlo do besedila, 
ki je dolgo več sto strani. Besedilo, ki ima zelo zanimivo vsebino, 
sta svet in tudi parlament kljub različnim spremembam in 
protislovnim interesom med 15 državami članicami uspela uskladiti 
in se poenotiti tudi glede besedila. V procesu odločanja je torej 
prišlo do jasne usmeritve, do jasnega profila. Da je kaj takega 
možno doseči v skupini 15 držav članic, tega tudi sam prav ne 
razumem. Kaj je novega v tem programu? To novo nas bo peljalo 
v mednarodno raziskovalno politiko. Prvič v zgodovini se je 
zgodilo, da nek raziskovalni program Evropske unije doživi 
oblikovanje po načelu subsidiarnosti. Države s federativno 
zgodovino prav dobro vedo, kaj pomeni subsidiarnost; pomeni, 
da je treba na najvišji ravni storiti le tisto, kar se lahko stori in 
najbolje doseže na tej ravni. To novo načelo je 1996. leta vstopilo 
v evropsko ustavo in ta raziskovalni program prvič uveljavlja to 
načelo. Vedno se je najprej postavljalo vprašanje, ali je to tema, ki 
naj bi jo obravnavali na evropski ravni ali pa nacionalno. Vse, kar 
se nahaja v besedilu, je "grosso modo" evropski raziskovalni 
program. To pomeni, da gre za probleme, ki nastajajo v več 
državah Evrope, mogoče pa jih je razreševati samo v sodelovanju 
med državami zaradi visokih stroškov, saj pri tem sodeluje veliko 
ljudi. Tudi Američani so uvideli, da v Texasu ne bodo mogli zgraditi 
podjetja, ki bo konkurenčno CERN-u v Ženevi. Ohranjanje evrop- 
ske kulture in kulturnega blaga ni odvisno le od števila umetnikov 
in znanstvenikov. Obstaja torej cela vrsta oblik čezmejnega 
sodelovanja. 

V razpravi se kot druga tema pojavlja vprašanje glede reševanja 
problemov. V primerjavi s tretjim oziroma četrtim okvirnim 
programom je peti prava revolucija, ker identificira 24 evropskih 
problemov v upanju, da bodo evropski raziskovalci s skupnim 
delom dosegli rešitev oziroma predlagali možnosti za njihovo 
rešitev. Zanimivo je navesti nekatere med njimi: prehrana in zdravje; 
obvladovanje infekcijskih bolezni, staranje prebivalstva v Evropi, 
trajna prometna politika, nove perspektive v zračnem prometu 
(to ni le vprašanje samih letal, pač pa celotne logistike), elektronski 
poslovni promet, trajno gospodarjenje z vodnimi viri, kakovost 
vode in še druge teme. To tudi pomeni, da pri reševanju teh 
problemov sodeluje več vrst znanosti, od temeljne znanosti naprej, 
pa tudi tehnologija. Prav je, da predstavlja okvirni program tudi 
prispevek h konkurenčni sposobnosti, k ohranjanju delovnih mest 
in trajnemu industrijskemu razvoju. Ta program je usmerjen 
interdisciplinarno. Najboljši primer je staranje prebivalstva; 
prizadeva socialna zavarovanja vseh držav. Ekonomisti, pravniki 
in drugi strokovnjaki so doslej premalo sodelovali pri reševanju 
tega problema. 

Zadnji problem petega okvirnega programa je vloga prebivalstva. 
Raziskave in tehnologija postajajo vedno dražji tudi v okviru 
državnih proračunov. Stroški so dosegli v nacionalnih državah in 
tudi na ravni Evropske unije takšne zneske, da se prebivalstvo 
sprašuje, ali je dejansko potrebno za to izdvajati toliko denarja. 
Vemo, da je verjetno treba predvideti še več denarja, kot ga 
namenjamo sedaj. To pomeni, da prebivalstvo prvič sprašuje, 
kakšna je razdelitev javnega proračuna. Ta diskusija je potekala 
ob petem okvirnem programu, kajti med parlamentom in svetom 
so potekale zelo težke razprave o oblikovanju proračuna. 
Parlament se je zavzemal za 60,3 milijarde ekujev, torej evrov, 
svet pa 12 in nato 14. To ni samo vprašanje varčevalnih paketov 
finančnih ministrov, saj so parlamentarci menili, da je potrebno 
investirati več. Na nacionalni ravni so parlamenti predlagali, naj bi 
se investiralo manj; to je bil pravi koflikt. Za tem konfliktom pa 
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prvič stoji vprašanje, kako bodo na vprašanje razvoja znanosti 
reagirali prebivalci. V tej točki smo priča dramatični spremembi. 
Prvič v zgodovini državljani ugotavljajo, da znanost, torej raziskave 
in ne samo tehnologija, vdira v njihovo vsakodnevno življenje, in 
to takoj in neposredno, kar je nekaj povsem drugega, kot če bi 
trajalo med razvojem fizike in izdelka, npr. tranzistorja, 20 let. 

Na področju telekomunikacij gre za vprašanje dveh let, kar pa ne 
predstavlja velikega problema, saj se vsi veselijo tega napredka. 
Obstaja pa mnogo področij, kjer ni tako. S tem želim povedati, da 
ne gre za vprašanje etike, kajti to je posebna tema. Pomembno je 
vprašanje, kaj ima državljan od raziskav in tehnologije, kako to 
vpliva nanj in v kolikšni meri je pripravljen izdvajati sredstva za ta 
namen. To je popolnoma novo vprašanje. 

Peti okvirni program je moral zato prvič odgovoriti tudi na 
vprašanje, kaj bodo od tega imeli državljani. Politika mora odgovoriti: 
mi rešujemo vprašanje oziroma problem, ki ga imaš ti, dragi 
državljan, in želimo ti dokazati, da bomo s pomočjo raziskav in 
tehnologije tvoje vsakodnevno življenje izboljšali. To je razlog, 
zaradi katerega je ta program problemsko usmerjen. To ni prob- 
lem v Sloveniji in v Avstriji, v Španiji npr. pa je. Kakšno bo upravljanje 
z viri talne vode? Tisti, ki se spoznate na hidrologijo, boste pritrdili, 
da se je talne vode do sedaj premalo raziskovalo. 

Pomembno vprašanje je, kako bomo na primer ohranili naše 
sisteme socialnega zavarovanja in kakšne alternative obstajajo. 
Pomembno se je vprašati, kaj bomo naredili s preobremenjenimi 
cestami v mestu in kakšen bo nadaljnji razvoj mesta. Prvič torej 
poskuša nek evropski raziskovalni program dati odgovor na to, 
kakšne koristi bodo imeli državljanke in državljani. 

Prehajam na drugo temo, ki jo vsebuje peti okvirni program in ki 
bistveno odraža tudi našo nacionalno politiko na področju raziskav. 

Najprej primer iz Bruslja. Na ravni komisije v Bruslju so ugotovili, 
da pri petem okvirnem programu, ki je interdisciplinaren ter poteka 
med tehnologijo in temeljnimi raziskavami, direkcije niso več 
ustrezne zaradi tega, ker so usmerjene v skladu z disciplinami. 
Lahko si predstavljate, da komisija, ki je nekaj takega kot 
nacionalno ministrstvo in ima enake težave kot nacionalna 
ministrstva, uvede kakršnokoli spremembo. Člani imajo različna 
mnenja, ne želijo spremembe, izgubljajo moč in vpliv. Temu smo 
priča povsod. Zanimivejši pa je vpliv na nacionalno raven. Ta je 
pomembnejši in prikazal ga bom na primeru Avstrije, kerto najbolje 
poznam in ker sem za to tudi odgovoren. V Avstriji je za peti 
okvirni program pristojnih pet ministrstev. Do našega članstva v 
Evropski uniji ni bilo možnosti, da bi pet ministrstev zavzelo enotno 
stališče. Takšne koordinacije praktično ni bilo. S pristopom k 
Evropski uniji je to postalo potrebno in zato tudi možno. Danes 
imamo za izvajanje in tudi za razvoj petega okvirnega programa 
koordinacijo med temi petimi ministrstvi. Vodi jo ministrstvo za 
znanost in tu se obravnavajo vsa vprašanja. Med vodji sektorjev, 
torej generalnimi direktorji vseh ministrstev, obstaja enoten 
koordinacijski gremij za vprašanja, ki zadevajo Evropsko unijo in 
vodita ga kancler in zunanji minister. 

Tudi za področje izobraževanja obstaja med štirimi ministrstvi 
prvič tak koordinacijski gremij. Organizacija ministrstev se je 
močno spremenila. Če iz Bruslja prihaja premalo denarja za skupno 
financiranje projektov, stimuliranje ali subsidiarno pospeševanje, 
če naj bi univerzo opremili z infrastruturo itd., se o tem lahko 
pogovorijo tam. 

Najpomembnejša pa je bila ustanovitev BIT-a, pisarne za 
mednarodne tehnološke in izobraževalne programe; to je organ 
oziroma služba, ki so jo v Avstriji ustanovila vsa ministrstva in jo 
tudi financirajo. Avstrijski raziskovalci v industriji in v znanosti 
imajo na ta način možnost, da se vključijo v mednarodne programe, 

ne samo programe Evropske unije, vendar to v glavnem velja za 
Evropsko unijo. To ni naloga, ki jo lahko dobro opravljajo le 
ministrstva, to bi moral opravljati nekdo drugi, ki je usmerjen v 
nuđenje servisa. BIT je bil organiziran tudi po programih in zdaj se 
mora reorganizirati za peti okvirni program v smislu kombinacije 
raziskovalcev v okviru programa. Najbolj zanimiva stvar pri tem 
pa je, da znanstveniki in raziskovalci sami potrebujejo novo 
orientacijo, kajti doslej so imeli stike s svojimi strokovnimi kolegi, 
sedaj, če se želijo udeležiti petega okvirnega programa, pa morajo 
poiskati nove skupine raziskovalcev, da bi lahko skupaj zaprosili 
za te interdisciplinarne projekte. To je pripeljalo do tega, da so bili 
na ravni komisije uvedeni novi svetovalni organi, tako imenovani 
"advisery board", neke vrste sosveti za težišča. Potrebna je bila 
tudi nova sestava programskih komitejev, za katere je pomembno, 
da so v njih zastopani strateško politično pomembni strokovnjaki 
in ne samo strokovnjaki enega področja. 

In kako poteka razvoj na evropski ravni in na nacionalni ravni 
oziroma kakšnega si lahko zamislimo v naslednjih štirih letih? 

Najprej razvoj na nacionalni ravni. Finci so svoje delo že opravili, 
napisali so novo raziskovalno politiko. Švedski parlament je dal 
poročilo in pozval vlado, da oblikuje novo nacionalno raziskovalno 
politiko; enako velja za Irsko. Britanci so že v četrtem okvirnem 
programu izdelali novo: vsaka štiri oziroma vsakih pet let se 
sestanejo strokovnjaki z določenega področja in oblikujejo 
raziskovalno politiko. Francozi se ta hip ukvarjajo z drugimi stvarmi. 
Italijani so spremenili zakone in oblikovali povsem novo 
koordinacijo pod prejšnjim generalnim direktorjem Fassello, ki se 
je vrnil iz Evropske komisije in ne sme v pokoj, dokler ne izvede 
te reorganizacije. Španija je Izvedla reorganizacijo tako, da je 
sedaj celotna raziskovalna politika pod ingerenco ministrskega 
predsednika; podobno je v Združenih državah Amerike. Nemčija 
pa je ravnokar naročila znanstvenemu svetu, da oblikuje novo 
nacionalno raziskovalno politiko. Avstrija je storila enako, kar 
pomeni, da smo v Avstriji že korak naprej. Prvi del poročila bomo 
predložili parlamentu 1. maja letos. 

To omenjam zato, ker utegne biti zanimivo za vas, da spoznate, 
kako posamezne države članice reagirajo na peti okvirni pro- 
gram. Po principu subsidiarnosti in po sklepih o petem okvirnem 
programu ni možno nadaljevati s staro raziskovalno politiko. 
Potrebna je nova usmeritev, nova diskusija, potreben je nov način 
razmišljanja in nov odnos do teh dogodkov. Če govorim za Avstrijo, 
pomeni, da moramo vedeti, v kateri točki želimo močneje 
pospeševati in spodbujati temeljne raziskave in jih optimalno 
vključiti v mednarodne programe in v katerih točkah moramo 
pospeševati tehnološki razvoj. Vedeti moramo, kakšne spremembe 
so potrebne v ramerju med financiranjem institucij in denarnimi 
sredstvi za kompetitivne projekte, za projekte, za katere se je 
treba potegovati, kandidirati; torej med sredstvi, ki jih dobi npr. 
akademija ali univerza kot institucija, in denarnimi sredstvi, ki se 
dajejo, če nekdo vloži projekt, ki je potem tudi odobren. Splošno 
vprašanje v Evropi je, kakšno naj bo to ravnovesje. Mi želimo več 
kompetitivnih projektov in manj institucionalnega vzpodbujanja 
financiranja. To pa sproža tudi vprašanje, kakšna mora biti 
infrastruktura, da bodo lahko raziskovalci optimalno sodelovali, 
se optimalno vključevali. Četrto vprašanje je, ali imamo dovolj 
raziskovalcev. Zavedamo se, da imamo na nekaterih področjih 
probleme in da jih bomo še imeli. Avstrijci so bili na primer zelo 
aktivni pri odkrivanju možnosti za raziskave v Evropi, toda ali so 
avstrijske univerze in raziskovalni inštituti dovolj privlačni, da bodo 
drugi Evropejci prišli v Avstrijo? Kakšna je skrb za mlade ljudi? 
Odlični znanstveniki se izobražujejo v tujini, dobijo pomembne 
štipendije za doktorski študij, ko pa se vrnejo, se postavi 
vprašanje, kam naj gredo. V času, ko se varčuje pri številu 
zaposlenih in ko ne obstajajo različne možnosti za raziskave, 
ugotavljamo, da potrebujemo nove programe, da bi lahko investirali 
v mladino in premostili 4 ali 5 let do takrat, ko bo zaradi bioloških 
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okoliščin ponovno mogoče zapolniti ta delovna mesta. 

Omenil sem samo nekaj problemov, in sicer javnost, o kateri sem 
na kratko spregovoril, in parlament, ki ni tako zelo prepričan, da 
raziskovalci opravljajo dobro delo. Kaj to pomeni za raziskovalno 
politiko? Pred nami je popolnoma nova naloga. Mednarodni 
programi in ta sprememba med izmenjavo produktov in sodelo- 
vanjem pri razvoju pomenijo določene nove okoliščine. 

Na ravni Evropske unije se bo naslednje leto, ko bo začela delovati 
nova komisija, govorilo o šestem okvirnem programu. Prav gotovo 
je za domneve še prezgodaj, vendar pa se že kažejo vsaj tri 
točke. 

Prva točka je, da bo zaradi načela subsidiarnosti znova prišlo do 
problemske usmeritve, ki bo verjetno še preciznejša kot doslej. 

Drugič, poskrbeti bo treba, da bosta nacionalna raziskovalna 
politika in razpoložljiva sredstva za nacionalni raziskovalni pro- 
gram med seboj bolj usklajena. Skupni trg danes prinaša možnosti 
za kooperacijo, ki še pred nekaj leti ni bila možna. Za avstrijske 
univerze to pomeni, da ni potrebno vsega ponuditi na eni univerzi, 
ker postajajo predavatelji in študenti mobilnejši, ne samo virtualno 
preko računalniškega zaslona, ampak tudi med institucijami. 
Danes nihče v Avstriji ne more trditi, da za 120 strokovnjakov 
potrebujemo 7 izobraževalnih centrov za fiziko. Potrebujemo 7 
raziskovalnih ustanov, ampak izobraževanje je lahko skoncen- 
trirano, ljudje lahko potujejo sem ter tja. Tudi ni možno reči, da 
recimo nimamo nekega docenta; ker je v Mnchnu, ga seveda 
lahko povabimo, kadar ga potrebujemo. To je fleksibilnost, to je 
drugačna mobilnost. To tudi pomeni, da moramo v Evropi uskladiti 
raziskovalne politike. Ne gre samo za izmenjavo informacij, temveč 
za obliko kooperacije, ki presega same programe; to je v okviru 
Evropske skupnosti možno, samo izvaja se ne. 

Tretja točka je najpomembnejša za prihodnji razvoj. Med Evropsko 
unijo in nacionalnimi ravnmi bo prišlo do vmesne plasti, torej do 
sodelovanja med regijami, preko meja; in prav naši deželi sta v 
takšnih regijah. Mislim, da bo zdaj naša naloga, da vzpostavimo 
bilateralno sodelovanje za udeležbo v evropskih programih in da 
prijateljstvo med raziskovalci v Sloveniji in Avstriji izkoristimo za 
udeležbo v evropskih programih. V naslednjih štirih letih se bomo 
morali pogovarjati tudi o tem, kakšno regionalno sodelovanje bomo 
imeli, bodisi v jadranskem ali alpskem prostoru, prostoru ob Donavi 
ali ob Bodenskem jezeru. Naši deželi sta tradicionalno in 
zgodovinsko vedno domovali v upravno različnih prostorih. To 
mora biti naša prednost in ne pomanjkljivost. 

Po predavanju je dr. Raoul Kneucker odgovarjal na postavljena 
vprašanja. 

Stanko Blatnik, INOVA, Velenje, je postavil tri vprašanja. 
Evropska unija je v preteklosti dala veliko denarja za kmetijstvo, 
dosti manj pa za raziskovanje in razvoj; nekdo je dejal, da je 
Evropa zato zaostala na področju visoke tehnologije. Kakšna bo 
v prihodnje politika na tem področju? Tudi postopki so bili precej 
birokratski. V neki angleški knjigi je zasledil, da angleški 
znanstveniki večino časa porabijo za pisanje prijav in poročil, 
zmanjkuje pa jim časa za resno raziskovanje. Program Eureka je 
nebirokratski in izredno hiter; ali se bo tudi na tem področju kaj 

spremenilo? Kakšni so postopki v Avstriji? 

Dr. Raoul Kneucker 
- Sistem sestavlja šest stebrov: kmetijstvo, strukture in kohezija, 

notranja politika, zunanja politika, uprava, stroški itd. V notranji 
politiki prav na raziskave, poleg transnacionalnih omrežij, prometa 
itd., odpade 60 % tega sistema. To je tretji največji proračun v 
Uniji, obenem pa le približno polovica proračuna za kmetijstvo, 
kjer je proračun daleč največji. Politično gledano pa je ta kot tretji 
proračun že pomembno politično vprašanje. Pri obravnavi 
proračuna okvirnega programa je prišlo do hudih borb med fi- 
nančnim ministrom, ministrom za znanost in zunanjim ministrom. 
Prišlo je do protislovnih idej; ministrstvu za znanost in tehnologijo 
je šlo več denarja. Precej sem se "boril za to, ali bomo imeli 14,3, 
14,6 ali 14,9 milijarde ali pa bomo imeli 15 ali 15,2 milijarde. Pripomnil 
bi še, da se bo to verjetno spremenilo in bo kmetijstvo počasi, 
toda zagotovo dobilo manj denarja. Če pa bodo znanost in 
raziskave dobili več, je pa že drugo vprašanje. 

Drugo vprašanje - kako izgledajo stvari v Evropi? Če si ogledamo 
vse stroške v Evropi, torej nacionalne in internacionalne, znaša 
proračun Unije samo 6 %.Toda teh 6 % je tistih, ki imajo najmočnejši 
učinek krmiljenja. 94 % je seveda zelo velika količina - to je 
nacionalna raven - toda teh 6 % je, lahko rečemo, izjemno 
pomembnih za nadaljnji razvoj. 

Tretje vprašanje - birokracija. O tem vedno znova razpravljamo. 
Dejansko so stvari zelo birokratske in brez pomena je, da to 
zanikamo. Naš cilj je, da to izboljšamo. Veliko je bilo obljub, da se 
bo to izboljšalo, po drugi strani je pa treba razumeti, da je tudi 
birokracija potrebna. Zamislite si, 12.000 ponujenih projektov pri 
enem razpisu, 12.000 ponudb, od katerih vsaka obsega okoli 35 
strani! Te mora nekdo prebirati, ocenjevati, treba je povabiti 
strokovnjake, treba je tudi plačati potovanja. Stvari se ne dogajajo 
od danes na jutri; prihaja do konic, potem je zopet premor. Pošteno 
moramo reči, da brez birokracije ne gre; to pa seveda trdi zlasti 
birokrat. Veliko je mogoče izboljšati. Zlasti morate upoštevati, da 
je komisija, to je tudi moje osebno mnenje, še vedno tista inštitucija, 
ki se najhitreje uči. Pazite se tega, da bi neko oceno, ki je bila pred 
dvema letoma točna, še danes imeli za natančno. Zelo hitro prihaja 
do sprememb. Dejansko je prišlo do veliko izboljšav, na primer: 
čas do odločitev je bistveno krajši; sedaj so ga skrajšali na tri 
mesece. Seveda je tudi vprašanje, ali so ponudbe popolne, obsežne 
in takšne, kot jih želijo. Očitno je kritika zalegla. Nemogoče je, da 
bi izdelava pogodbe o pospeševanju trajala tedne in mesece, če 
je že o vsem odločeno. V Angliji, za razliko od drugih evropskih 
dežel, sredstva za raziskave zmanjšujejo v takšnem obsegu, v 
kakršnem se večajo zneski, ki jih plačujejo iz Bruslja. To je bila 
ideja ge. Thatcher. S tem se izvaja pritisk na znanost, da gredo 
najprej v Bruselj in šele nato na "research council". Avstrija je 
ravnala drugače, kolikor vem, bo drugače ravnala tudi Slovenija. 
Torej, zadeva ni prav fair. To je prav angleška problematika. Za 
nas je pomembno, da se naučimo pravilno mrežno delovati v 
Evropi, da z drugimi skupinami sodelujemo v teh programih in 
tako omogočimo novim dober vstop. Zlasti novincem je težko 
vstopiti v nove skupine in s tem kreirati nove grupacije. Tudi za 
Avstrijo je bilo težko. Ne mislite, da gre to čez noč; trajalo bo dve, 
tri leta, preden bodo stvari dobro stekle. Izrael, ki ima odlično 
raziskovalno dejavnost, se na primer v četrtem okvirnem 
programu ni dobro odrezal zato, ker še ni bil dovolj vključen v 
evropske tokove. To je posebno pomembna naloga. 

Ivan Grebene, Gospodarska zbornica Slovenije, je vprašal, 
kakšen pristop in kakšne izkušnje imajo pri pripravi projektov za 
peti okvirni program, predvsem pa kako pomagajo preoblikovati 
miselnost v raziskovalno razvojni sferi. In še drugo vprašanje: 
kako uspejo pritegniti industrijo in jo ustrezno povezati. 
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Dr. Raoul Kneucker 
Vsi v Evropi, to velja tudi za Avstrijo, poskušajo peti okvirni pro- 
gram predstaviti v vseh možnih elementih. Obstaja namreč cela 
vrsta prireditev, s katerimi poskušamo popularizirati ta program. 
Tako dela tudi Evropska unija; na konferenci v Essnu, kjer je bilo 
tudi nekaj ljudi iz Slovenije, je bilo prisotnih 4.500 ali celo 5.000 
raziskovalcev. Mislim, da je Avstrija tudi že organizirala 10 takšnih 
prireditev. Nekdo jih mora organizirati in za to skrbi BIT. Toda 
naloga BIT-a je še veliko večja. V državi mora obstajati 
kompetentna centrala, ki koordinira vse: termine, gradivo, 
formularje, časovni potek; poznati mora probleme, ki se jim je 
treba izogniti. To pomeni, ta centrala preprosto skrbi za vse. V 
Avstriji smo ustanovili eno centralo s štirimi regionalnimi pisarnami. 
Centrala je na Dunaju; štiri posamezne ekspoziture dobro 
sodelujejo, povezane so s kodnim sistemom in tudi z lastno 
računalniško mrežo. To je izredno pomembno. BIT ima nalogo 
informirati in tudi lobirati. Ministrstva tega ne morejo opraviti; 
ukvarjajo se s programskimi komiteji, z raznimi telesi in tako dalje. 
BIT tudi opravi prvo statistično ovrednotenje. Natančno vemo, 
koliko Avstrijcev je vložilo projekte, koliko jih sodeluje pri kakšnem 
projektu; vemo koliko jih je z univerz, koliko jih je iz raznih institucij 
izven univerz in koliko jih sodeluje iz industrije. V Avstriji se je v 
zadnjih treh, štirih letih zgodil pravi čudež. Tudi gospodarska 
zbornica ni verjela, da bo do tega prišlo. Namreč, število 
raziskovalnih skupin iz industrije je večje kot število skupin z 
univerz. To se je zgodilo prvič v zgodovini. Odstotki kažejo takole: 
približno nekaj več kot 30 % odpade na akademike, preko 40 % 
na predstavnike iz industrije, ostalo pa je porazdeljeno še na 
druge sfere. Ta rezultat je izjemno zanimiv, ne le statistično, pač 
pa raziskovalno politično. Ugotovili smo, da se je v Avstriji proces 
preobrazbe industrije že končal. Avstrijska industrija je bila zelo 
malo usmerjena v raziskave, veliko tehnologije so preprosto kupili. 
Uspešno so kupovali razne polizdelke, ampak tehnološko 
razvojno industrija ni bila toliko aktivna, raziskovalno tudi ne. V 
zadnjih treh, štirih letih se je ogromno spremenilo. Izvozna 
industrija, približno 150 manjših in večjih firm, je prav z 
navezovanjem na akademske raziskave sploh lahko preživela. 
Ne le da tehnologija ustvarja delovna mesta, tudi uničuje jih. Res 
pa je, da podjetje, ki ne investira v raziskave in tehnologijo, v 
nekaj letih nima več delovnih mest. Industrija v Avstriji je to pravilno 
dojela in uresničila. In program EU je tipičen primer za to. To 
doživljamo tudi v javni razpravi. Prvič me pri mojem raziskovanju 
oziroma znanstveni politiki podpira industrija. Doslej so me podpirali 
samo profesorji. Tudi to je zelo zanimiva situacija in statistično se 
to odraža na udeležbi v petem okvirnem programu. Velike firme 
kot Siemens, Philips in podobno, imajo svoje lastne strokovnjake 
in ne potrebujejo BIT-a. Kljub temu pa se dogaja, da ti prihajajo na 
vse prireditve BIT-a, kajti BIT je bolj kompetenten, hitrejši in ima 
tudi boljše informacije. 

Dr. Jernej Zupančič, Inštitut za geografijo, je postavil vprašanje 
v zvezi s petim in šestim okvirnim programom, ki je naravnan 
izrazito interdisciplinarno in tematsko. Menil je, da je problem v 
tem, ker v znanosti zmanjkuje prostora za bazične raziskave, ki 
niso vedno izrazito uporabno naravnane. Nekaj teh, npr. pri 
ostarelem prebivalstvu, je izrazito ciljno naravnanih, torej z nekim 
končnim učinkom, čeprav bi za realizacijo teh potrebovali tudi 
bazične raziskave. Vprašal je, ali bodo te ostale potem samo 
univerzam oziroma kdo jih financira, tudi na evropski ravni. Poudaril 
je, da vprašuje za evropsko, ne za nacionalno raven in menil, da 
je to morda vprašanje s komentarjem. Drugo, bolj praktično 
vprašanje pa je bilo: kakšne so izkušnje pri prijavljanju inter- 
disciplinarnih in medinstitucijskih projektov ter tudi mednarodnih 
projektov glede na velikost ekipe, ki se prijavlja; kako se uveljavljajo 
in kakšno je njihovo mesto. Ker poznam strukturo inštitutov - ne 
samo v Sloveniji, tudi drugje je precej majhnih - me zanima, je 
dejal, kakšne so pravzaprav njihove možnosti. 

Dr. Raoul Kneucker 
To, kar ste povedali v zvezi z bazičnimi raziskavami, je tudi moje 
mnenje. Za odpravljanje nekaterih problemov potrebujemo bazične 
raziskave.Tretji in četrti okvirni program sta bila močno industrijsko 
usmerjena; gre za sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom 
za razvoj industrije. Četrti okvirni program je uravnovešen, 
usmerjen je v industrijo in tudi v javnost. Zelo veliko je tem, ki so 
zanimive, na primer za javno upravo, za zdravje, prehrano, okolje, 
torej ne samo za industrijo. In bolj ko gremo na javno področje, 
torej promet, okolje itn., bolj potrebujemo tudi temeljne raziskave. 
Za peti okvirni program menim, da imajo bazični raziskovalci 
prvič možnost, da dobijo sredstva tudi na evropski ravni, ne 
samo na področju socialnih znanosti, ampak tudi na drugih 
naravoslovnih tehničnih področjih. Ne vemo še, kako bo peti okvirni 
program izvajan, kajti smo šele na začetku in ne morem poročati 
o svojih izkušnjah. To je tudi problem pri vlaganju prošenj. Komisija 
se sedaj trudi, da bi z novo organizacijo rešila ta problem. Upam, 
da se ji bo to posrečilo, kajti nimamo še nikakršnih tovrstnih 
izkušenj. Vem samo to, da sta komisija oziroma generalna direkcija 
12 in 13, ki sta pomembni za raziskave, opravili zelo dobro 
reorganizacijo, vendar zaradi odstopa Evropske komisije ni 
mogoče sprejemati sklepov. To pomeni, da se bo vsa stvar 
zavlekla, kar je zelo neprijetno, četudi smo veseli, da je komisija 
odstopila šele sedaj, sicer bi imeli pri sklepanju o petem okvirnem 
programu že težave, tako pa jih nimamo. Zdaj gre za interno 
strukturo, ki se bo nekoliko zavlekla in tu še nimamo nikakršnih 
izkušenj. Zelo zanimivo se mi zdi vprašanje v zvezi z velikostjo, 
kajti ne moremo reči, da malo in veliko obravnavamo kot nekakšen 
recept. Nekatere majhne skupine so izredno uspešne, veliko bolj 
kot velike skupine. Drugi programi pa zahtevajo velike skupine. 
To je odvisno od položaja oziroma od tega, zakaj je nekaj potrebno. 
Toda pomembno je, da tudi majhne skupine dobijo možnost, če 
se med seboj dobro povežejo. Tudi mala in srednje velika podjetja 
v industriji imajo izredno veliko možnosti, če je vzpostavljeno 
dobro medsebojno sodelovanje, kar se je npr. v Avstriji posrečilo 
s kooperanti v avtomobilski industriji. Pokazalo se je, da lahko 
120 malih podjetij dobro sodeluje z avstrijsko evropsko industrijo, 
vendar je za tem trdo delo. Tudi pri znanstvenikih je pomembno 
trdo delo. Znanstvenik mora reči, jaz znam nekaj, česar vi ne 
znate in jaz vam bom poskušal pomagati; to je moj prispevek. 

Za vlaganje obrazcev pa obstaja vzorec. Pri tipičnih projektih, ki 
jih subvencionira EU, je pravzaprav dokaj jasno, da v njih sodeluje 
pet do sedem projektnih skupin. So tudi izjeme, imamo lahko tri ali 
dve. Dve je legalna meja, običajno pa je tako, da jih imamo med 
pet in deset. Je pa tudi nekaj kombinacij, ki so večje, npr. v Eureki. 
Eureka je seveda zelo nebirokratična, vendar pa ne smemo 
pozabiti, da birokracijo, ki je za to potrebna, ustvarjajo sami 
udeleženci, kar tudi lahko predstavlja problem. Vse je odvisno od 
tega, kdo opravlja organizacijsko delo. 

Prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, je vprašal, 
kakšna je razlika med državami petnajsterice in Slovenijo kot 
pridružitveno članico glede vključevanja v raziskovalne projekte. 

Dr. Raoul Kneucker 
Ne vidim nobenih večjih problemov. Slovenske raziskave se 
morajo evropsko usmeriti. Potreben je določen čas, da človek 
pride v te skupine in vzpostavi stike. V zvezi s tem svetujem 
enako,kako sem svetoval tudi avstrijskim raziskovalcem. Če je 
točno, da je bilo mednarodno sodelovanje v preteklosti omejeno 
na izmenjavo produktov, potem vemo, da ima vsak institut za ta 
namen več mednarodnih stikov. Pomembno bi bilo ugotoviti, ali iz 
tega lahko zdaj nastane projektno sodelovanje, kar je pogosto 
možno, saj se ljudje med seboj poznajo, bili so že skupaj na 
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seminarjih. Druga pot, ki je za začetnika tudi zelo dobra, je, da 
prijatelje, ki jih ima, nagovori, da se udeležijo določenih projektov. 
Na začetku je zelo pomembno, da ne gre samo za vodstvo 
projekta, ampak moramo znati tudi sodelovati; navaditi se je treba 
te tekmovalnosti. Prav tako se je potrebno na novo naučiti različnih 
pravil, kajti obstaja nov jezik. Dolgo časa smo razpravljali s 
prevajalci o tem, kakšne probleme poraja tako predavanje v 
nemškem jeziku, ravno tako v angleščini, francoščini. Eureka in 
Cost projekti so zelo dobra priprava, projekti Evropske unije pa 
so še enkrat bolj komplicirani. 

Dva nasveta torej: na osnovi že vzpostavljenih stikov se je treba 
vključiti v skupne projekte, pa tudi na novo prodreti v obstoječe 
skupine, da se naučimo tega dela. 

Doc. dr. Verica Trstenjak, Ministrstvo za znanost in tehno- 
logijo, je med drugim poudarila, da je imela Slovenija kot nečlanica 
EU glede sodelovanja pri petem okvirnem programu več možnosti. 
Odločila se je za polnopravno članstvo in prvo leto dobila 60 % 
popusta; članarina, ki jo mora plačati, bo znašala približno 300 
milijonov SIT. Članarino bo v sorazmernih deležih financiralo 11 
ministrstev. To je bila velika bitka Ministrstva za znanost in 
tehnologijo. Znesek je razdeljen na tista ministrstva, ki morajo 
videti razvojno prioriteto, usmerjenost v razvoj in tudi v evropsko 
povezovanje. Tako bi se lahko vsak gospodarstvenik, ne samo 
raziskovalec, prijavil na projekt. Čim več projektov bomo dobili, 
tem bolj bomo uspešni in lahko dobimo veliko več nazaj, kot 
bomo plačali, če bomo uspešni. 

Zdenka Pucelj, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, je 
vprašala, kakšna je pozicija tretjih držav oziroma držav v razvoju 
pri vključevanju v peti okvirni program. Ali je Kitajska na tem 
področju naredila že kaj več? Znano je, da je bil program oziroma 
sporazum o sodelovanju na znanstveno tehnološkem področju 
med Evropsko unijo oziroma skupnostjo podpisan že decembra 
lani. 

Dr. Raoul Kneucker 
Treba je natančno razlikovati skupine. Kandidatke za polnopravno 
članstvo ne veljajo več za tretje države, obstaja pa tako imenovana 
skupina sredozemskih držav, skupina srednje-vzhodnoevropskih 
držav, skupina držav naslednic Sovjetske zveze ter tako imeno- 
vana jugo-vzhodna azijska skupina in Kitajska. Delitev ni 
popolnoma natančna, kajti tudi Južna Amerika je že vstopila v 
razne kooperacije, pa tudi Kanada in ZDA ter Južna Afrika. Toda 
odločitve komisije bodo zelo različne prav za posamezne skupine. 
Na primer, peti okvirni program o mednarodnih odnosih ima denar 
samo za države v razvoju, recimo da sta to jugovzhodna Azija in 
Kitajska. Pravilno je, da je Kitajska podpisala pogodbo. Jeseni bo 
v Pekingu velik kongres, kjer bomo ugotovili, kako naj bi sploh 
organizirali sodelovanje s Kitajsko. Ne vem, kako bodo stvari 
potekale, ker sedaj obstajajo le kontakti in konference, projektov 
pa še ni. Kar se tiče ZDA in Kanade ali Južne Afrike, obstajajo 
pogodbe, vendar se morajo države šele naučiti sodelovanja. 
Zanimivo je, in na to bi želel opozoriti, da se je prvič po vojni 
zgodilo, da je evropski program tako zanimiv, da želijo sodelovati 
tudi druge države, zlasti ZDA, in da ne želijo več ostati ob strani. 
Na primer pri Zemu obstaja svetovno sodelovanje, sodelujejo 
tudi Kanada, ZDA, Rusija, Japonska in tako dalje. Pri petem 
okvirnem programu imamo opravka z evropsko iniciativo, ki je pa 
tako atraktivna, da druge države ne želijo več ostati zunaj. Kako 
se bo pa vse razvijalo in kje bo kdo sodeloval ter v kakšni obliki, 
tega ne vem. Za Kitajsko je znano samo to, da naj bi na konferenci 
oktobra razčistili ta vprašanja. 

Naslednje vprašanje je bilo postavljeno ob ugotovitvi, da je EU 
nastala zaradi ekonomskih, pa tudi svetovno konkurenčnih 
razlogov (Amerika in Japonska). V čem je čudež petega okvirnega 
programa in kakšen naj bi bil ta čudežni prispevek evropske 
znanosti h konkurenčni sposobnosti Evrope, zlasti nasproti 
njenima glavnima konkurentoma Ameriki in Japonski? 

Dr. Raoul Kneucker 
Besedo čudež sem uporabil le zato, da bi sam nastanek petega 
okvirnega programa opredelil kot čudež. Če pa je to tudi čudež za 
konkurenčno sposobnost Evrope v primerjavi z ZDA in Kanado, 
ne vem in bi tega tako tudi ne označil. V zvezi z ovrednotenjem 
četrtega okvirnega programa se je jasno pokazalo, da se je 
konkurenčna sposobnost Evrope v nekaterih točkah povečala, 
v nekaterih pa ne. Na primer na področju elektronike še vedno 
zaostajamo za Japonsko in morda nam nikoli ne bo uspelo tega 
nadoknaditi. Problem je mogoče rešiti tako, da Evropejci delajo 
nekaj drugega in tam postanejo vodilni. Predpostavljam na primer 
da nam lahko uspe kreirati novo letalo ali novo logistiko za letališče, 
novo prometno politiko, ki nam bo odprla možnost, da tudi v ZDA 
dosežemo dejansko konkurenčno prednost. To je ena od 
možnosti, to ni čudež, je pa zelo trdo delo. 

Pri samem vprašanju je zanimivo - in to moram mladim ljudem 
tudi vedno znova razlagati - ali zadostuje le gospodarska baza. 
To vedno znova slišim. Zame je to zelo zanimivo, ker sem svojo 
kariero začel nekje v evropskem svetu, ki ima popolnoma 
drugačen koncept. Koncept Sveta Evrope, katerega- izhodišče 
so kultura, človekove pravice, izmenjave, mobilnost, je doživel 
neuspeh. Evropa ni v položaju, da bi na osnovi skupne kulture - 
tudi sam verjamem v to skupno kulturo - dosegla integracijo. 
Baza, na kateri je to uspelo - videli bomo sicer do katere mere bo 
to uspelo - pa je gospodarstvo. In ta gospodarska baza je danes 
razširjena. Če si ogledate pogodbo iz Amsterdama 1997, boste 
videli, da je o skupnem notranjem trgu, liberalizaciji itd. veliko 
govora tudi danes; gre za reševanje trga delovne sile, socialnih 
problemov, itd. Ne bi želel govoriti o dogodkih v sosedstvu, ampak 
ponovno se kaže, da je prišlo do razvoja. S Schengenom je nastala 
nova situacija; z ustvarjanjem Evropola je npr. prišlo do neke 
vrste FBI v Evropi, kakršnega imajo v ZDA. Torej začenjamo 
novo obliko razvoja, ki bo dopolnjevala gospodarsko bazo. Lahko 
smo sicer nezadovoljni z osnovo integracije, lahko si želimo, da 
bi prišlo do močnejše evropske integracije še na mnogih drugih 
področjih; toda če me kdo vpraša, ali Evropa lahko stopi še ta 
korak naprej, moram kot realist opozoriti, da ni bilo mogoče okrepiti 
federativne plati Evrope, ni bilo mogoče z majhnimi dodatki preseči 
le gospodarske baze. Zelo me-zanima, ali bo v naslednjih petih 
letih dosežen napredek še na drugih področjih. Morda bodo novi 
kandidati, ki bodo vstopili v Unijo - ne glede na to, kdaj - dali nov 
impulz. To je mogoče, kajti vse to je Evropa, vse drugo pa je v 
bistvu umetna oblika ločevanja. Vsi poskusi, da bi poleg vsega, 
kar sodi h gospodarstvu (raziskave, tehnologija, delovna mesta 
itd.), k temu integrirali kaj drugega, so doslej doživeli neuspeh. V 
državah članicah kljub novim generacijam še ni pripravljenosti, 
da bi dosegli ravnotežje med federativno in nacionalno ureditvijo, 
tako da bi federativnost stala v ospredju. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil dr. Kneuckerju za obisk 
in predavanje, v katerem je predstavil avstrijsko mednarodno 
raziskovalno in tehnološko politiko. Zahvalil se je vsem, ki so 
sodelovali pri organiziranju tega predavanja ter sodelujočim za 
vprašanja in diskusijo. Menil je, da je predavanje dr. Kneuckerja 
dodatna spodbuda za nadaljnje delo in uresničevanje ideje, kako 
v Evropi vstopati v to sodelovanje. 
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Državni svet Republike Slovenije in Slovensko društvo za evropsko kulturo 

Klub Alpbach sta 21. oktobra 1999 pripravila predavanje POMEN SKUPNIH 

KULTURNO CIVILIZACIJSKIH OSNOV PRI OBLIKOVANJU NOVE EVROPE. 

Predaval je dr. Erhard Busek. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je pozdravil navzoče, 
med njimi posebej avstrijskega veleposlanika v Sloveniji dr. 
Gerharda VVagnerja, generalnega konzula Republike Slovenije v 
Celovcu Jožeta Jeraja, predsednika Državnega zbora RS Janeza 
Podobnika, državno sekretarko na Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo doc. dr. Verico Trstenjak, predsednika Slovenskega 
društva za evropsko kulturo Klub Alpbach prof. dr. Andreja Umeka 
ter predavatelja dr. Erharda Buseka, ki je bil v letih 1991-1995 
predsednik avstrijske vlade, zdaj pa je predsednik Inštituta za 
donavsko regijo in centralno Evropo (IDM) ter koordinator 
Kooperativne iniciative za jugovzhodno Evropo (SECI). Njegovo 
široko delovno področje obsega tudi nekdanje funkcije avstrijskega 
ministra za šolstvo, ministra za znanost in raziskovanje ter 
dunajskega podžupana in mestnega svetnika. 

Nato je na kratko predstavil soorganizatorja predavanja Slovensko 
društvo za evropsko kulturo Klub Alpbach, ki krepi evropsko 
sodelovanje, upoštevajoč ohranjanje narodne identitete, ter 
vzpodbuja možnost razvojnih perspektiv v evropskih državah. 
Ustanovni sestanek ljubljanskega Kluba Alpbach je bil istega dne, 
na njem pa je bil za predsednika izvoljen prof. dr. Andrej Umek in 
za podpredsednika Janez Podobnik. 

Udeležence predavanja je zatem v imenu soorganizatorja Kluba 
Alpbach nagovoril njegov predsednik prof. dr. Andrej Umek in 
posebej poudaril, da je Slovenija ena tistih držav, ki od evropskega 
združevanja največ pričakuje in ki ji evropsko združevanje lahko 
tudi največ koristi. Izrazil je prepričanje, da sta samostojnost 
Slovenije in obstoj slovenskega naroda v veliki meri pogojena z 
evropsko integracijo, evropsko varnostjo in evropskim tržiščem 
ter z ustvarjanjem skupnega evropskega intelektualnega prostora. 
Klubi Alpbach sicer delujejo v Avstriji in sosednjih državah. Prirejajo 
interna in javna predavanja o evropskem združevanju ter o 
kulturnih, etičnih in moralnih osnovah tega procesa. 

Prof. dr. Andrej Umek je nato predal besedo predavatelju. 

Dr. Erhard Busek je pozdravil udeležence predavanja in poudaril, 
da si šteje vabilo v veliko čast. Zahvalil se je vsem, ki so omogočili 
ustanovitev slovenskega Kluba Alpbach, nato pa nadaljeval: 

Kot veste, sem član kuratorija in pri nas odgovoren tudi za pro- 
gram kluba. Klub Alpbach obstaja v Avstriji od leta 1945 in od 
takrat smo veliko naredili predvsem na področju združevanja 
Evrope. Od samega začetka smo sanjali o tem, da bo mogoče 
govoriti o združeni Evropi in od leta 1989 to lahko udejanjamo. 
Mislim, da lahko za Slovenijo rečem, da napake, ki so bile storjene 
na začetku stoletja, lahko korigiramo ob koncu tega stoletja. Nekaj 
se lahko naučimo tudi iz izkušenj naše bogate zgodovine. Za 
seboj imamo dve svetovni vojni, holokavst in veliko revščine, ob 
koncu tega stoletja pa je možno spet vzpostaviti, ustanoviti novo 
Evropo. 

Lahko bi rekli, da tako Evropo že imamo. Obstaja dobro in tesno 

sodelovanje na področju gospodarstva, transporta, znanosti, 
tehnologije, vendar je treba tudi povedati, da tako sodelovanje ni 
popolno, če pozabimo na kulturo. Mislim, da je poleg številnih 
prednosti, ki jih prinaša evropska integracija, ena njenih šibkih 
točk ta, da premalo upošteva vidik kulture. To se maščuje, saj 
prav v sedanjem času ugotavljamo, da obstaja pomanjkljivo 
razumevanje za tisto, kar je drugačno, za to, da si drugačen. V 
novi Evropi se soočamo s problemom sprejemanja drugih; kako 
naj jih razumemo, kako naj razumemo, kaj mislijo. Deset let je 
minilo od padca železne zavese in nekaj let je že tega, kar je 
izginil komunistični sistem, vendar se jasno kaže, da na področju 
kulture in na duhovni ravni še nismo našli prave poti v novo 
Evropo. Če bi bilo drugače, ne bi bilo treba ugotavljati, da marsikje 
obstaja sovraštvo do tujcev, da se postavljajo v mestih zidovi 
zato, da se prebivalstvo ločuje med seboj, da obstajajo velike 
težave v odnosu do migracije ali pa da se pojavljajo v medijih še 
zelo primitivna stališča, ko govorimo o združevanju v Evropski 
uniji. Marsikaj tega vidimo tudi v naši državi. Lahko rečem, da 
tega procesa ne bo mogoče izpeljati brez kulture, vendar mislim, 
da je treba najprej odgovoriti na vprašanje, kaj je sploh Evropa. 
Kaj je torej Evropa? To je skupnost neskončne raznolikosti, in 
nas v bistvu ločuje od severnoameriške celine z velikimi 
pokrajinami. V delu Evrope, kjer smo doma mi, imamo vsakih 100, 
200 kilometrov drugačen jezik, drugačno arhitekturo in tudi 
kulinariko, vse to pa so kulturne variacije in to je pravo bogastvo 
naše Evrope. 

V tujino ne gremo zato, da bi spet jedli pri Mc'Donaldsu, temveč 
da bi doživeli drugačno kuhinjo, drugačno pokrajino, drugačno 
oblikovanje v arhitekturi, drugačno kulturno predstavo. Radi imamo 
bogastvo pesmi, večplastnost književnosti ... Vprašanje pa je, 
kako bomo to posredovali in kako bomo s tem živeli. 

Priznati moramo, da nas je dogajanje leta 1989 vse skupaj 
presenetilo. Občudujem tiste, ki danes trdijo, da so ves čas vedeli, 
da bo železna zavesa padla. V resnici tega nihče ni vedel in nihče 
ni imel temeljnega koncepta. Tudi danes nimamo nikakršnih 
konceptov. Skušamo iti korak za korakom in tipati v prihodnost. 
Pri tem igra tudi kultura veliko vlogo. Gre za raznolikost ljudi, ki jo 
najdemo tudi v različnih jezikih. Veste, da sem bil tudi avstrijski 
minister za znanost. Leta 1989 je na avstrijskih univerzah 40 
študentov vpisalo študij češčine. Kaj je to pomenilo? Da avstrijski 
študent ni kazal nikakršnega zanimanja za poznavanje sosednje 
države, s katero smo bili stoletja povezani. Bili smo zelo 
presenečeni, ko je začelo zanimanje za slavistične študije 
naraščati. Ugotovili smo, da smo to v Avstriji prej zelo zanemarjali. 
Nikakršnega dvoma ni, da je svet slovanskih narodov integralni 
del tega prostora, vendar je resničnost Evropske unije tudi dejstvo, 
da v njej ni nobenega slovanskega naroda. To je zelo pomembno, 
ne le politično in geografsko, ampak tudi kulturno, in to manjka, 
izraža pa se zelo praktično. 

Vzemimo za primer jezikovno področje. V šolah držav članic 
Evropske unije je bilo določeno, da se ponuja za učenje tri jezike: , 
materinščino in še dva druga. Ampak tu gre samo za jezike držav 
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članic EU. Avstrija je nato dala pobudo, da naj bi se učil še jezik 
sosednje države, recimo slovenščina. Gre torej za zelo 
enostavno vprašanje, ki pa lahko igra odločilno vlogo. 

Vse to pa je lahko še bolj zapleteno. Tudi na drugačnost imamo 
namreč v Evropi različne poglede. Težko je živeti s tistim delom 
Evrope, kjer je zelo močna pravoslavna Cerkev. Pri tem nimam v 
mislih le Cerkve same, ampak razmišljanje, ki prihaja iz 
pravoslavne teologije, to je drugačno stališče o odnosu med državo 
in Cerkvijo. Vemo, kako je bilo v Bizancu, ko je cesar predsedoval 
koncilom, to pa je izkoristil komunizem v pravoslavnih državah. 
Obstaja tesna povezava med državo in Cerkvijo, pa tudi vplivi na 
nacionalna vprašanja, kajti patriarhi pravoslavne Cerkve - etnarhi 
so jih imenovali - so bili zastopniki svojega ljudstva. 

Zato je na primer za nas pravi kulturni problem, razumeti položaj 
ruskega patriarha, pri čemer pa je treba tudi ugotoviti, da je v 
zahodni Evropi za te razlike silno malo razumevanja. To gre celo 
tako daleč, da je bilo v času krize in med vojno v Bosni v nemškem 
časopisju vedno napisano: katoliški Hrvati, pravoslavni Srbi in 
muslimanski Bosanci. To se je stalno ponavljalo in se je potem 
omejilo na boga posameznega naroda ali posameznega rodu; v 
bistvu pa gre za eminentno kulturno vprašanje vzajemnega 
razumevanja med dvema krščanskima veroizpovedima in 
islamom na drugi strani. 

S tem imamo velike težave, če samo pomislimo na Čečenijo. 
Sami veste bolje kot jaz, kako je z Bosno, kako muslimanski so 
bili Bosanci v preteklosti. O tem ne bi govoril, tega ne bi ocenjeval. 
V teh konfliktih je šlo torej za eminentno kulturno vprašanje. 
Poenostavljeno stališče, da protestantska, katoliška, hindujska 
in še katera izmed duhovnih kultur ne morejo živeti v medsebojnem 
soglasju, je tudi nevarno. Gre za pomanjkljivo kulturno 
razumevanje in to je območje največje napetosti v globalnem 
svetu. 

Evropejcem zelo radi očitamo, da so se od leta 1989 začeli 
koncentrirati samo nase. Govorimo o evropski trdnjavi in o tem, 
da se ne brigamo za druge dele sveta. Ta kritika je trenutno zelo 
upravičena, kajti imamo veliko internih problemov. Vedeti pa 
moramo, da je bila evropska kultura navzven vedno odprta. Naj 
navedem samo nekaj primerov: matematika, algebra ne bi bili 
možni brez arabskih in indijskih elementov. Tudi na alkimijo, kemijo 
je bil velik vpliv od drugod. Smodnik so izumili Kitajci in Evropejci 
so začeli s tem tudi ubijati. 

Močan je tudi vpliv na področju kulture, če samo pomislimo na 
Paula Gauguina in na Pacifik. Spomnite se na prenos japonskega 
stila v Evropo, na njegov vpliv na secesijo in tako naprej. Lahko bi 
na koncu omenil tudi krščansko teologijo, pa posamezna področja 
tehnologije, da bi videli, v kako velikem obsegu je bila evropska 
kultura deležna vplivov iz vsega sveta. Zlasti v 19. stoletju so bili 
ti vplivi zelo močni. Ameriška pisateljica Susan Sonntag je pravilno 
ugotovila, da naloga Evrope sedaj ni vplivati na druge, ampak da 
Evropejci najdejo sami sebe. Znani italijanski profesor filozofije in 
sociologije je nekoč rekel, da smo v odnosu napetosti med tržnico 
in templjem. S tržnico je mislil vsakdanje življenje; tam, kjer 
opravljamo trgovske zadeve, kjer se srečamo, tam so mediji, 
tam je tudi politika. Spomnimo se Aristotela: »Demokracija gre 
tako daleč kot glas Heroda.« Za sedanjost lahko rečemo, da se 
tistega, ki je bolj glasen, sliši dlje. 

To je mogoče značilno tudi za politiko. Ko govorimo o templju, ne 
govorimo o Cerkvi v primitivnem smislu, ampak gre za to, kaj 
nam je v evropskem smislu sveto. Ali nam je sveto življenje? Ali 
obstajajo določene etične predstave, ki so nam svete? Evropa 
se sedaj mora ukvarjati s temi vprašanji, tudi po kulturni plati, kajti 
najti moramo nove usmeritve. Govorimo o tem, da živimo v neke 
vrste postmoderni. To v bistvu pomeni, da ne vemo, kakšen je 

naš čas. To je nekje čas po moderni. Ampak kaj to pravzaprav je? 
Kje dejansko živimo? Gre za celo vrsto citatov, ki nas obvladujejo. 
V filozofiji, umetnosti, v arhitekturi poskušamo vzeti iz vsakega 
obdobja nekaj in to povezati. Če realistično ocenjujete današnji 
svet, je res vse mogoče. Kaj pa je v tem templju najpomembnejše? 
To vprašanje si preredko zastavljamo. 

Naslednji fenomen je, da velike pripovedi niso več tako pomembne. 
Te velike pripovedi so miti. Faust, Don Juan, Don Kihot, Hamlet, 
vse to so simboli za določene človeške drže. To so miti, ki nam jih 
literatura namenoma pripoveduje, da bi se lahko orientirali. V 
današnjem času pa zgodovine ne poznamo več tako dobro. 
Skorajda bi lahko rekli, da smo izgubili spomin. Povedal vam bom 
primer, ki me je zelo prizadel. Ko sem bil minister za šolstvo, sem 
sodeloval v neki medijski akciji in sicer kot kot vodnik skozi 
umetnostnozgodovinski muzej. Ustavil sem se pred neko sliko in 
rekel: »Poglejte to sliko, saj poznate Beg iz Egipta.« Mladi ljudje pa 
tega niso poznali. Moral sem ugotoviti, da se tisto znanje, na 
katerem gradimo Evropejci, izgublja. 

Z zgodovino in spominom lahko pravzaprav počnete, kar koli 
hočete. Vzemimo zgodovino Beograda in mit Kosova: če mit 
Kosova pravilno pripovedujete, lahko instrumentalizirate vse v 
zgodovini. Zaradi pomanjkljivega znanja zgodovine lahko postavite 
vsakršno trditev in s tem seveda delujete populistično. Kot vidite, 
gre za zelo trdno povezavo. Toda treba je razumeti tudi drugega 
in ker premalo poznamo zgodovino posameznih dežel, je to težko. 
Na Bledu sem bil s predsednikom Podobnikom na srečanju Busi- 
ness Advisory Councils SECI-ja. Navzoči so bili zelo izobraženi 
gospodarstveniki iz mnogih evropskih dežel. Pokušal sem 
nekoliko razložiti fenomen Slovenije, vsaj tako kot jo jaz poznam, 
ugotovil pa sem, da ti inteligentni, izobraženi ljudje pravzaprav 
nimajo dovolj znanja, kar se zelo globoko odraža v politiki. To me 
je zelo prizadelo tudi ko sem odšel kot predstavnik avstrijske 
vlade na zahod, da bi tam razložil našo politiko priznavanja 
Slovenije. V Belgiji sem srečal kolega - podpredsednika vlade in 
predsednika neke politične stranke, ki je povezana s Flandrijo. 
Seveda poznate ta jezikovni spor v Belgiji, kajti Flamci se močno 
zavedajo svoje identitete. Uro in pol sem razlagal avstrijsko politiko 
glede Slovenije, ko sem šel iz dvorane, pa mi je ta človek rekel: 
»To je bilo leta 1991,« in dodal: »Vsi ti ljudje vendar govorijo 
jugoslovansko.« Odgovoril sem mu: »Tako kot vi govorite 
belgijsko.« Gre torej za poznavanje evropske raznolikosti in kot 
vidite, je to kulturni problem. Lahko bi rekli, da bo globalna civilizacija 
prispevala k temu, da te razlike izginejo. Jaz v to ne verjamem. 
Ljudje potrebujejo v globaliziranem svetu, kjer so lahko deloma 
povsod doma, tudi regije in področja v svojem življenju, kjer so 
posebno doma, kjer imajo svojo domovino, kjer se lahko ponovno 
najdejo. V Avstriji opažamo, da postaja narodna pesem spet 
pomembna, da postaja domača regionalna kuhinja spet 
pomembna; no, v avstrijskih restavracijah seveda lahko jeste 
mednarodne jedi, vendar obstaja tudi domača kuhinja. Rekli boste, 
da mislim le na hrano, da to ni pravi primer, vendar so prav v teh 
preprostih elementih močno izražene kulturne razlike. Kot 
podžupan Dunaja sem pogrešal kulturnike; ugotovil sem, da se 
jih je veliko odselilo jz Dunaja, da so odšli v manjše kraje, tam 
oblekli celo narodne noše in postali predsedniki kulturnih društev. 
Tam so našli svojo domovino, ker jim mesto te domovinske 
pravice ni več dalo, v ljudeh pa je hrepenenje po njihovih koreninah. 
Tu seveda obstajajo tako različnosti kot skupne črte. 

Srednja Evropa ima glede tega posebno nalogo. Ko sem srečal 
predsednika poljske akademije znanosti, ki je bil tudi predsednik 
mednarodnega združenja umetnostnih zgodovinarjev, sem ga 
vprašal, kaj je njegova definicija srednje Evrope, od kod do kod 
sega. Povedal mi je zanimivo definicijo, ki je ne bom pozabil: srednja 
Evropa je povsod tam, kjer najdemo na stropu Gašperja, Miho in 
Boltežarja, kjer spijo ljudje pod prešito odejo in kjer damam 
poklonimo liho število vrtnic. Skratka, kot vidite, gre za religijo, gre 
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za način življenja in za način obnašanja. Vse to so elementi kulture. 
Mislim, da je naloga politike, znanosti, naloga intelektualcev, 
učiteljev in tudi naloga staršev, da gojijo kulturne tradicije, saj 
pomenijo vez med ljudmi in jim dajejo občutek korenin, tega, da so 
nekje doma. Zato sem vesel, da so z maastrichtsko pogodbo 
kultura, znanost in izobraževanje prav tako postale pristojnost 
Evrope, kar opredeljujejo 126., 127. in 128. člen v tej pogodbi. 

Lahko si postavimo vprašanje, zakaj so evropske integracije 
najprej izključile kulturo. Zapomnite si - ustanovitelji evropske 
integracije pravzaprav niso imeli problemov s svojo kulturno 
pripadnostjo, za integracijo pa so se odločali na osnovi izkušenj 
druge svetovne vojne in skupnih kulturnih izkušenj, rekoč: 
gospodarsko, tudi vojaško bomo sodelovali, kulturo, izobraževanje 
in znanost pa prepuščamo individualnosti dežel. Ta generacija je 
zdaj upokojena ali pa pokojna. Danes potrebujemo duhovno 
utemeljitev za evropsko integracijo. 

Danes ugotavljamo, da je zaradi mobilnosti ljudi potrebno okrepiti 
izmenjave na evropski ravni, da bi lahko mladi ljudje spoznali 
različnost kultur. Tu gre za programe Erasmus, Socrates in tako 
naprej. Ne gre za to, da bi se proizvajala enotna kultura, ampak 
za to, da bi Evropska unija posredovala pri spoznavanju različnosti 
kulturnega bogastva Evrope. 

Prihajam iz države z majhnim številom prebivalcev. Tudi Slovenci 
vedno pravijo, da je njihovo število majhno. Prav za nas, majhne 
v Evropi, je vprašanje kulturne raznolikosti odločilno vprašanje, 
da bi si znali povedati, kdo smo in kaj je naš prispevek. To se 
premalo ve, kar je problem pomanjkljivih informacij v novi Evropi. 
Začne se pri vprašanju jezika in se nadaljuje v kulturni ideologiji in 
nalogah. Potrebujemo torej boljše vedenje o raznolikosti evropske 
kulture, kaj je tisto, kar je skupno, in kaj je različno. Če se ukvarjamo 
s skupnim in različnim, nam bo postalo jasno, kaj je pravzaprav 
evropsko. 

Vedeti moramo, da Evrope pred letom 1989 sploh še ni bilo. En del 
je bil na oni strani Atlantika, povezan z velesilo, drugi del je bil 
prostovoljno povezan z drugo super silo, in to je evropsko 
raznolikost zelo zmanjšalo. Od leta 1989 imamo možnost, da 
Evropo ponovno gradimo, zato je potrebno kulturno raznolikost, 
različnosti v regijah bolj poudariti, da bi bili prepoznavni, da vemo, 
kje smo, in da lahko tudi mladim ljudem posredujemo informacije 
o tem. Lahko bi rekli, da je to zgodovinsko, da je to retrogradno, 
vendar ni. 

Dovolite še nekaj besed o naši skupni stari zgodovini, vendar ne 
v smislu nostalgije. V določenem obdobju smo dosegli velike 
kulturne učinke: imeli smo mnogo nobelovcev, ko je šlo za mešanje 
raznih ras, pa tudi fascinantno arhitekturo. Pri konkurenci, pri 
tekmovanju je prišlo do različnih oblik; umetnost ni nič drugega 
kot predstavitev oblike, od književnosti do arhitekture, od 
slikarstva pa vse do glasbe. In vsi naši umetniški izdelki - če 
omenim le glasbo - so polni vplivov, ki posredujejo neko bogastvo. 
Navedel bom trivialen primer, tako imenovano dunajsko opereto: 
v njej je vse polno madžarskih, hrvaških in čeških elementov. 
Raziskovanje je pokazalo, da je stara monarhija skušala tako 
upravičiti svoj obstoj. Država je plačala libreto za opereto Cigan 
baron. Gre za vsebino, ki skuša vse razlike strniti v nekaj 
skupnega, gre za povezavo s skupno idejo. To se mi zdi zelo 
zanimivo, kajti če raziskujete glasbeno sceno, boste videli, kako 
velika, pomembna in raznolika je bila glasba v našem prostoru; 
na primer Schubert in Turški marš, v katerem igrajo janičarji 
neverjetno vlogo. Spomnite se Bega iz seraja.V Avstriji se običajno 
vedno spomnimo Mozarta, gre pa za klasičen evropski primer 
raznolikosti. Mozart je vse življenje potoval. Bil je rojen v Salzburgu, 
ki takrat ni bil del Avstrije, Figaro in Don Giovanni sta doživela 
praizvedbo v Pragi. Vplival je na Beaumarchaisa in Figarova svatba 
je skorajda opera o razrednem boju. Tudi tu gre za sexual 

harassement, spolno nadlegovanje a la Clinton, skratka, služabnik 
proti gospodu. Vse to izhaja iz časa francoske revolucije in priprav 
nanjo in se konča z nemškim libretom za Čarobno piščal; to pa je 
že delo, ki spominja na razsvetljenstvo. Gre za najrazličnejše 
vplive, ki se jih danes Evropejci sploh ne zavedamo. Koliko pa 
smo sploh zmožni priznati, da je poznavanje vsega tega za nas 
koristno, in to predstaviti mladi generaciji? To se ji bo zdelo 
fascinantno. Poleg tega je to pomembno za pojmovanje in 
prezentacijo Evrope, pa tudi za conditio humana-, za to, kako se 
nam bo posrečilo Evropo oblikovati po podobi človeka. Gre namreč 
za alternativo ksenofobiji, sovraštvu do tujcev. To alternativo 
moramo najti. Dayton Agreement ne vsebuje kulturnega dela. 
Daytonski sporazum bi to moral vsebovati, kajti v Bosni in 
Hercegovini je to zelo pomembno. Pakt stabilnosti ne vsebuje 
poglavja o izobraževanju in kulturi, izobraževanja sploh ne omenja. 
To smo sicer skušali vnesti vanj, a se nam ni posrečilo. Sodelujem 
pri skupnem zgodovinskem projektu, pri katerem skušamo 
raziskati zgodovinske knjige, ki se uporabljajo v šolah, in ugotoviti, 
koliko je v njih predsodkov; skušamo pravzaprav predstaviti 
različna gledanja zgodovine na ista vprašanja in ob koncu priti do 
nekega skupnega razumevanja. To ni iluzija; avstrijsko-italijanska 
zgodovinska komisija je reševala konflikte med Avstrijo in Italijo in 
je to v zgodovinskih knjigah tudi zelo natančno raziskala. Z Italijani 
nimamo več problemov, problem Južne Tirolske je rešen; noben 
Južnotirolec ne želi več v Avstrijo, ker meja na Brennerju ni več 
meja in ker so oni tako ali tako najbogatejša italijanska pokrajina. 
Vse to je bilo možno doseči v eni generaciji. V osnovni šoli sem 
imel profesorja zgodovine, ki je bil udeleženec druge svetovne 
vojne, in ta me je še podučil: »Italijanski tank ima eno prestavo za 
naprej in štiri vzvratne.« Gre za očiten zgodovinski predsodek. 
Moj dedek je bil zelo strpen in mi je pogosto pripovedoval o cesarju 
Karlu, da je bil prijazen človek, vendar se ne bi smel poročiti z 
»Italijanko«. Nikoli ni rekel, »s cesarico Cito«.To so bili predsodki, 
ki pa danes v Avstriji ne igrajo nobene vloge več. 

Za boljše poznavanje zgodovine in kulturnih razlik moramo postoriti 
še marsikaj tudi v medijih. Nujno je, da bi imele naše televizijske 
postaje v dobrem terminu vsaj 10- do 15-minutne prispevke, v 
katerih bi - ko predstavljamo neko drugo državo - ne posredovali 
samo predsodkov, ampak tudi pozitivne strani raznolikosti. Za to 
si nenehno prizadevam in smo tik pred tem, da se bodo v obliki 
sodelovanja države same predstavile; ne na primitiven način, 
češ, mi smo najboljši, najmočnejši, najbogatejši, ampak kot 
sosedje, ki bi morali živeti v sožitju. 

Naj grem korak naprej. Miti, ki sem jih omenil - Faust, Don Kihot, 
legenda Jeanne D'Arc ali pa Dostojevski - so izredno pomembni, 
ker nam posredujejo tudi mentaliteto in poti do razumevanje le-te, 
seveda če je ustrezno predstavljena. Vedno znova poudarjam, 
da majhne evropske države lahko identificirajo in uveljavljajo svoj 
evropski prispevek. Mislim, da se veliki narodi tako ali tako 
razlikujejo med seboj. Avstrija je nemško govoreča država, ampak 
odkrito priznam, da mi je v čisto literarnem sfnislu bliže Dobri 
vojak Švejk Jaroslava Haška v češčini kot pa severnonemška 
književnost, o kateri v bistvu skoraj nič ne vem oziroma ne morem 
ničesar ugotavljati. Ali pa, če pomislite na Kafko, VVerfla, Rilkeja 
itn. - v bistvu nima smisla reči, da so to naši avtorji; mislim, da so 
to skupni avtorji in da se je treba kaj naučiti o evropskem pomenu 
literature, kulture in njenih raznolikosti. 

Še zaključna opomba v zvezi z globalno civilizacijo. Že prej sem 
opozoril, da obstaja močna tendenca poenostavljanja in pa 
poenotenja, obstajajo pa tudi nekateri drugačni poskusi. V pop 
glasbi na primer smo šli v Avstriji v avstro-pop; vanj smo vnesli 
določene avstrijske elemente, dialekt. Torej je šlo za »avstrifikacijo« 
te glasbe in čeprav tega ne poznam tako dobro, mislim, da bi bilo 
lahko tako tudi na drugih področjih, v drugih državah: da nekaj 
prineseš od zunaj v svojo lastno kulturno identiteto. In mislim, da 
razvoj ne more voditi v tako poenotenje, da bodo vsi hodili k 
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Mc'Donaldsu, ampak bo šlo v prihodnje za odkrivanje lastne 
identitete in identitete drugih. Vendar je to dolgotrajen proces in 
tega ne bomo dosegli čez noč. Razvoj civilizacij in kultur verjetno 
poteka tako, da si posamezne skupine sposojajo, pobirajo druga 
od druge, če temu lahko tako rečem, in sicer tisto, kar je zanje 
zanimivo. Gre v bistvu za neke vrste igro, ki je fascinantna. Zanjo 
bi uporabil pojem »razširitev« ali »širitev«, pa ne samo v 
geografskem smislu; ne gre samo za tehnično-ekonomske 
razširitve, prevzemanje rešitev in pa poenotenja, harmonizacije, 
ampak tudi za širitev v glavi in srcu. Potrebujemo samo še precej 
odprtosti in radovednosti. To je naloga Evropskega foruma in tudi 
evropskega kluba, ki ste ga ustanovili tukaj: da namreč 
predstavljate to odprtost in sicer ne le tako, da vsakdo da svoj 
prispevek, ampak tudi tako, da je pripravljen sprejeti prispevke 
od drugih. Kultura je nekaj osupljivega. Pojem sam izhaja iz latinščine 
(»colere« - »negovati«) in v bistvu gre za vprašanje, koliko bomo 
negovali tisto, kar nam je bilo zaupano, kako bomo to posredovali 
naprej.To je podobno temu, ko kmet izroča kmetijo svojim dedičem, 
ko stara mati da svojemu vnuku denar ali pa hranilno knjižico. 
Gre za to, da tradicijo ohranjamo, jo posredujemo naprej, da jo 
podedujemo. Pomembno je, da Evropa ne izgubi svoje tradicije, 
kajti če jo izgubi, izgubi sebe. To je zelo pomembna problematika 
in odločilna tema. Želel bi vas povabiti, da Slovenija prispeva svoj 
delež k tradiciji, da na svoj prispevek opozarjate druge, da ste pa 
tudi radovedni, kaj vam drugi lahko dajo. 

Še nekaj besed o avstrijskem pristopanju v Evropsko unijo. 
Spraševali smo se, ali se bo Avstrija končno priključila Nemčiji, 
ko bo vstopila v Evropsko unijo. Zdaj lahko rečem, da je bilo 
ravno nasprotno. Nemčija bi nas verjetno pogoltnila, če ne bi šli v 
Evropsko unijo; to velja za gospodarski del, velja pa tudi za del 
naše lastne identitete. Nemci so pogosto, ne da bi kdo za to prosil 
in ne da bi mi to želeli, govorili v našem imenu, sedaj pa v Evropski 
uniji govorimo mi sami in ne potrebujemo nikogar, ki bi to počel za 
nas. Tudi skrb, da bi samobitnost naših dežel izginila, je bila odveč; 
v tujini že od daleč slišim in prepoznam Tirolca, Štajerca, 
Dunajčana, ker je ta identiteta nezamenljiva. Če poznate nemščino, 
veste, da je dunajščina ne samo določen jezik, ampak tudi določen 
način izražanja samega sebe. Način izražanja in to, kako se 
prezentiraš, je opazno, pomembo in različno tudi v drugih 
evropskih povezavah. 

Klubu Alpbach in vsem v Sloveniji želim veliko uspeha in sicer 
zaradi turističnih razlogov, kajti vaš prispevek Evropi je prav tako 
pomemben kot drugi prispevki. Z vašimi okoliščinami, z vašimi 
izkušnjami, ki so nezamenljive, ki so edinstvene, enkratne, ki vas 
razlikujejo od drugih, boste dali bistveni prispevek. 

Po predavanju je dr. Busek odgovarjal na postavljena vprašanja. 

Alojz Peterle je najprej čestital k ustanovitvi kluba, se v zvezi z 
govornikom spomnil na osamosvojitveno obdobje, omenil pozitivno 
izkušnjo, ki jo ima ob vstopu v Evropsko unijo Finska, nato pa je 
izrazil mnenje, da bo naslednji krog širitve Evropske unije nekoliko 
drugačen in zahtevnejši od tistega, v katerem je sodelovala 
Avstrija. Zdaj bodo v Evropsko unijo prvič vstopile države s 
komunistično preteklostjo, prve slovanske države, drugačno 
veljavo pa bo dobil tudi islamski element. Zanimalo ga je, kako 
uspešni smo lahko skupaj, posebej v srednji Evropi, v kateri smo 
glede na našo preteklost nekoliko bolj občutljivi za različnost, ter 
kako bomo sposobni odpraviti instrumentalizacijo mitov, jezikov 
in kulturnih modelov oziroma izvesti demitizacijo. 

Dr. Erhard Busek 
Poskušal bom skicirati, katere so najpomembnejše naloge 
Slovenije in Slovencev v aktualni situaciji. Na osnovi vašega 
geografskega položaja in zgodovinskih povezav imate namreč 
možnost interpretacije slovanskega elementa v smeri sosednje 
Avstrije, nemško govorečih držav in Italije. Naša napaka je, da 
premalo vemo o njih; z železno zaveso in različnimi političnimi 
sistemi se je to poznavanje skoraj izgubilo. 

Razlike poznam zaradi svojega deda, ki sem ga že omenil; povedal 
mi je, kje je Slavonija in lahko sem spremljal, kaj se dogaja v 
vzhodni Slavoniji.Tudi marsikateri novinar ni vedel, kje to sploh je. 
Dolgoletni dopisnik Viktor Mayer, ki ga verjetno poznate iz Frank- 
furter Allgemeine, je povedal, da so v tem časopisu Slavonijo kar 
naprej spreminjali v Slovenijo, zato se je dogovoril z uredništvom, 
da so namesto »Slavonija« pisali »dežela med Donavo in Savo« 
in potem je bilo v redu. To je zanimiva naloga, kajti veliko ljudi 
poznate in imate, ki lahko intenzivno širijo ta znanja. 

Druga stvar, o kateri bi morali razpravljati, je vloga majhne države 
v Evropski uniji. Iz naših izkušenj lahko povem, da če mi ne bi bili 
v Evropski uniji, tam sploh ne bi imeli nobene besede. Še pred 
vstopom sem sodeloval na konferenci o evropskem gospo- 
darskem prostoru in raziskovalni politiki in tam smo bili prepuščeni 
sami sebi. Bili smo sicer povabljeni na konference ministrov EU, 
vendar ntsmo imeli nobenega vpliva. Vi imate kot majhna država 
več možnosti. Obdobje avstrijskega predsedovanja EU je bilo 
zelo pomembno za mojo državo. Prvič po 1. svetovni vojni je 
imela Avstrija namreč odgovornost za druge. Problem moje dežele 
je, da imamo provincialni pogled in da smo se osredotočili nase. 
Samo preberite avstrijske časopise, kaj pišejo, ko gre za sestavo 
avstrijske vlade; želimo si, da iz tujine nihče ne bi nič rekel. A to je 
že drug problem. 

Še o vprašanju zemljišč po pristopu v EU:Tirolci so bili mnenja, da 
bodo Nemci vse pokupili, kajti Nemci to res radi počnejo, vendar 
se ni zgodilo nič. Bi pa želel reči, da so pri nas kmetje, ki bi radi na 
vsak način kaj prodali - to je drug problem, ampak v resnici se 
tudi to ni zgodilo. 

Mislim, da imate vi pomembno vlogo glede navajanja Srbije. Menim, 
da smo vsi, ki smo danes v Evropski uniji, naredili napako: v 
bistvu se ni nihče zanimal za Srbijo. Pojem stare Jugoslavije v 
moji državi je obsegal Slovenijo in Dalmacijo - to smo poznali v 
turističnem smislu, vse drugo je bilo zelo oddaljeno. To gre tako 
daleč, da ima Avstrija kulturni institut v Zagrebu, nima pa ga v 
Beogradu. Če bi pravočasno prevajali dela Čosiaea in druga dela, 
bi lahko prej prebrali in prej vedeli, kaj se dogaja. Vi veste več. 
.Mislim, da je vaša naloga tudi pojasnjevanje in razumevanje. Ne 
moremo pričakovati, da boste vi reševali probleme, ki jih vsi 
Evropejci skupaj ne morejo rešiti, lahko pa stvari malo bolj 
pojasnite, kajti določen čas ste preživeli skupaj s Srbi. Tudi na 
kulturnem področju je treba še marsikaj pojasniti. Gre za vprašanje, 
v kakšnem obsegu in kako daleč lahko gre naš dialog s Srbi. Ne 
gre za vprašanje Donavskega mostu in podobno, gre za boljše 
razumevanje. Ta problem nas bo še dolgo spremljal. Sodeloval 
sem na številnih zasedanjih srbske opozicije in mislim, da se 
stvari ne spreminjajo tako hitro in se ne bodo hitro spreminjale 
tudi potem, ko bo Miloševič odšel. To je seveda moje osebno 
mnenje. 

Jože Jeraj, generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu, 
je posebej omenil energijo predavatelja in njegovo odprtost do 
Slovenije ter pozdravil ustanovitev društva, nadaljeval pa je z 
ugotovitvijo, da aktivnost avstrijsko-slovenskih oziroma 
slovensko-avstrijskih društev, ki so bila ustanovljena po slovenski 
osamosvojitvi, nekako zamira. Želel je odgovor na vprašanje, 
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kako dr. Busek vidi našo možnost boljšega profiliranja v Evropi. 

Dr. Erhard Busek 
Mislim, da je tema, ki ste jo omenili, izredno pomembna. V Avstriji 
bi vas povabil, da pojdite v tiste dele, ki so od vas najbolj oddaljeni, 
to je na Tirolsko, in pa na zahod, kajti v sosednjih državah že 
imajo določeno predstavo o vas. Vem, da so na Dunaju študenti 
sodelovali s Korotanom, da to ne poteka slabo, bi pa bilo mogoče 
marsikje še kaj več postoriti, da bi bili še bolj aktivni. Vzpodbuditi 
velja vse. Leta 1991, ko se je situacija v Jugoslaviji zaostrila, sem 
se v ministrstvu za znanost pozanimal, kdo zna govoriti jezike 
tistih držav, ki so postale zanimive. Izkazalo se je, da so bili v tem 
ministrstvu zelo močni zlasti predstavniki Slovencev. Zakaj? 
Očitno je tako, da imajo Koroški Slovenci na avstrijskem Koroškem 
težave in gredo raje na Dunaj, kjer najdejo ustrezno delo. Ampak 
v ministrstvu sem jih moral vzpodbujati, jih'opogumiti, da so začeli 
s prezentacijami. V bistvu so bili neke vrste peta kolona, če rečem 
to v narekovajih. Zelo pomembno je, da so se prezentirali in mislim, 
da forum in Klub Alpbach lahko storita marsikaj in sta tudi 
pripravljena nekaj storiti. Začeli bomo zvrsto akcij, s katerimi bomo 
predstavljali države za vstop v EU - Slovaško, Slovenijo itd. 
Obstajajo možnosti sodelovanja s tiskom in to bi lahko naredili 
nekje na zahodu, kajti tam je to poznavanje slabše. 

Ob vstopu Avstrije v Evropsko unijo smo mislili, da nas vsi 
poznajo, saj imamo opero, Salzburške letne igre, potem - zdaj ne 
bom več rekel lipicance, ampak špansko jahalno šolo. Mislili smo 
torej, da nas vsi poznajo, potem pa smo ugotovili, da na 
Portugalskem, na Irskem nihče ne ve, kaj naj bi pomenila Avstrija. 
Tudi to je treba upoštevati. Treba je pritisniti na sosede. Kot Avstrijci 
imamo tako ali tako obveznost, da nekaj naredimo, ampak tudi vi 
morate iti v države, ki so relativno daleč od vas. Kaj je tisto, česar 
oni ne vedo o vas, boste namreč ugotovili tudi tam. Mi smo se 
marsikaj naučili iz predstavitev na Portugalskem in na Irskem - 
tudi o predsodkih v zvezi z mojo deželo, in pa, kaj delamo bolj ali 
manj narobe. To je pomembno vedeti, kajti poenostavitve igrajo 
močno vlogo. Finci so ugotovili, da nimajo samo jelenjadi, ampak 
tudi Nokio in še kaj, kar je povezano z modernim življenjem. In mi 
zdaj vemo, da je treba poudarjati tudi določene storitve, dosežke 
na znanstvenem, kulturnem, umetniškem področju. 

Ugotovil sem, da pogosto ne vemo, kateri so pomembni Slovenci 
recimo na področju umetnosti, kot je na primer znana umetnica 
Irena Grafenauer. Čeprav je mednarodno znana, sem šele kasneje 
izvedel, da je Slovenka, kajti priimek Grafenauer me je malo 
zavedel. Srečal sem jo na festivalu komorne glasbe; mislim, da so 
tudi srečanja izven okvira politike izredno pomembna za nek- 
globji, boljši odnos. Univerza Maribor pa rektorska konferenca, 
tisto, kar že obstaja, so inštrumenti, ki jih je treba izkoristiti kot 
odgovor na vaše vprašanje. 

Jožko Čuk, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je 
posredoval svojo izkušnjo s sestanka predsednikov gospo- 
darskih zbornic jugovzhodne Evrope, katerega sklicatelj je bila 
GZS in na katerem so razpravljali o varnostno-političnih in 
ekonomskih vidikih Pakta stabilnosti. Vsi so izrazili potrebo in 
pripravljenost po čimprejšnji vključitvi v Evropsko unijo, s tem v 
zvezi pa je želel odgovor dr. Buseka na vprašanje, ali je EU 
pripravljena in sposobna prenesti v doglednem času - 5, 10, 20 
let - vključitev jugovzhodnih evropskih držav, v katerih obstaja 
tudi že omenjeni muslimanski kulturni element. 

Dr. Erhard Busek 
Pakt stabilnosti ima dve dobri strani. Prvič, treba je reči, da je cilj 
vseh teh dežel jugovzhodne Evrope, da postanejo del Evrope, 
kar prej ni bilo tako. Prej so tu veljali določeni zadržki in v resnici 
lahko problem jugovzhodne Evrope rešimo samo, če dolgoročno 
odstranimo meje, ne pa da postavimo nove oziroma jih 
spreminjamo. V tem primeru se bomo izgubljali v iluzijah. Vse 
evropske države pravijo, da je Kosovo del Jugoslavije, v resnici 
pa ima Kosovo lastno valuto, lastno policijo, mejo s Srbijo in tako 
naprej. Tu vidite, da gre za iluzijo. Vendar bi stvar postala težka, če 
bi začeli spreminjati meje. Naš cilj mora biti odstranitev meja - 
seveda dolgoročno, vendar si Pakt stabilnosti to postavlja za cilj. 

Drugič, ko gre za Pakt stabilnosti, zaenkrat ni denarja, treba pa je 
postaviti projekte in iskati zanje denar. Vloga slovenskega kot tudi 
madžarskega gospodarstva je pri tem izredno pomembna, ker 
ste vi pravzaprav tista manjkajoča povezava. Po eni strani gre za 
vaš vstop, po drugi pa za to, da poznate regijo. Čehi so vskočili v 
določene projekte, po eni strani da bi nekaj zaslužili, po drugi 
strani pa so nastopali prvič v taki vlogi kot dežela Evropske unije. 
Pripravljen sem vam povedati, kje so možnosti vašega delovanja. 
Kot sosedje bližnjih dežel boste neke vrste ozmoza, te dežele 
boste lahko pripravljali na vstop v EU. Kaj je ozmoza? To je na 
primer udeležba naših podjetij v sosednjih deželah. Gre tudi za 
negativen primer, denimo, ko mi predpisujemo Madžarom, kako 
naj bi obravnavali Romune, kar mislim da ni dobra rešitev. Še 
posebej ni pametno glede na madžarsko manjšino v Romuniji. To 
velja na primer tudi za Schengenski sporazum. Prišlo je do hudega 
konflikta z Madžari, s katerimi imamo sicer dobre odnose, kajti v 
komunističnem času je bilo lažje priti iz Madžarske v Avstrijo kot 
danes. Madžar se čuti zapostavljenega, in jaz pravzaprav to, ko 
gre za človeški faktor, razumem. Povabil bi vas, da prevzamete 
pobudo in da sami nastopate, in sicer ne na strani tistih, ki naj bi 
nekaj dobili, ampak na strani tistih, ki naj bi nekaj storili. To je po 
mojem zanimiva naloga. 

Drugo vprašanje - vprašanje muslimanskega dela prebivalstva v 
jugovzhodni Evropi se mi ne zdi nekakšno veliko vprašanje. V 
Avstriji imamo veliko muslimanov, na Dunaju so druga najpo- 
membnejša veroizpoved, in z njimi doslej nismo imeli konfliktov. 
Konflikt nastane šefe takrat, če religijo uporabljamo politično. Za 
Evropo je pomembno vprašanje Turčije. V tem primeru gre za 
načelo, ali bo to ostala sekularizirana država ali pa bo religija 
dobila politično obeležje. Erbakan, nekdanji turški premier, ni 
religiozen človek, on uporablja religijo populistično, da jo 
instrumentalizira. To je tako kot s Haiderjem, ki je pri nas sedaj 
posebno katoliški. Če bi bili pri nas muslimani tako pomembni, bi 
bil Haider pač fundamentalist. Oprostite, da sem to tukaj tako 
jasno povedal. Gre za načelno konfrontacijo. Mislim, da ne moremo 
iti tako daleč in reči: arabski prostor bi bil tudi lahko kandidat za 
vstop. Turčija bi potrebovala nek poseben pristop, Evropejci pa 
Turčije ne smemo izgubiti. To je zelo težaven proces in vesel 
sem, da so Grki nekoliko spremenili svoje stališče, kajti s konfron- 
tacijo ne pridobimo nič. Ko gre za religiozne aspekte, so težave z 
islamom posledica dejstva, da ta religija pač še ni šla skozi ogenj 
razsvetljenstva. Krščanstvo je imelo že večkrat svoje krize, islam 
pa teh kriz še ni imel. Gre za intelektualno preverjanje islamske 
teologije. Zelo smo se trudili, da bi vzpostavili stike z islamom, 
vendar so bili predstavniki islama, s katerimi smo lahko govorili, 
tisti, ki jih doma niso akceptirali, in to je seveda povzročalo hude 
težave. 

Vprašanje kvantitete in kvalitete muslimanov v jugovzhodni Evropi 
je treba rešiti, če jih ne želimo spremeniti v fundamentaliste.To je 
tudi naša težava, kajti če jim bomo stalno govorili, da morajo biti 
radikalnejši, bodo nekega dne tudi zares radikalni in to ne bi bilo 
dobro. Stara monarhija Avstrija je dosegla, da so Madžari brez 
nadaljnjega živeli z Bošnjaki. 
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Naslednje vprašanje je zadevalo funkcionalno nepismenost; to 
je nepoznavanje navad drugih, s katerimi stopamo v stik, 
nepoznavanje drugega tujega jezika, nepoznavanje informatike 
in tako dalje ter ukrepe, ki bi jih morali sprejeti v zvezi s tem, tako 
v Evropski uniji kot pri nas. 

Dr. Erhard Busek 
Ključno vprašanje za prihodnost Evrope in za vse nas je vprašanje 
šolanja, izobraževanja. Gre za spremembo tehnološkega tempa, 
ki zadeva specialno izobraževanje, ko v bistvu potrebujemo vedno 
bolj splošno izobrazbo, kajti računati moramo s tem, da bomo 
večkrat v življenju zamenjali poklic, ker so tehnološke spremembe 
danes tako močno prisotne. Avstrijski šolski sistem - ne vem, 
kako je to pri vas - je šel v smer večje specializacije in danes je 
zelo, zelo težko pripraviti ljudi, da zamenjajo poklic, potem pa to 
rešujemo s predčasno upokojitvijo, kar ni prava rešitev. Treba je 
zagotoviti, da bodo ljudje bolj pripravljeni na spremembe. Vendar 
že postaja problem tudi osnovna izobrazba, ki zadeva branje, 
pisanje, računanje, kajti dela z računalniki je že toliko, da ljudje teh 
osnovnih znanj ne obvladajo več. 

Najprej je treba ugotoviti, kakšna naj bosta splošna izobrazba in 
splošni dostop do znanja, potem pa je treba vedeti, da tehnologija 
povzroča bistvene spremembe. Lahko rečemo, da je 
najmodernejši informacijski medij televizija, ampak to danes ni 
povsem točno. Povprečna starost gledalca CNN-a je 63 let, to je 
seniorska televizija. Mladi uporabljajo internet in gledajo lokalno 
televizijo; torej gre za regionalni in globalni aspekt. Bolj kot so 
države oddaljene od Slovenije in Avstrije, bolj mlada generacija 
uporablja internet, in to gre celo tako daleč, da v Moldaviji ne 
morete doseči ljudi s faksom, z internetom pa že. Mladi vedno 
začnejo z najnovejšo tehnologijo in vmesnih stopenj sploh ne 
poznajo. Zelo pomembno je, da je odstotek mladih Rusov, ki znajo 
obvladovati ta moderna sredstva, višji kot pri Avstrijcih in so 
tozadevno bolj na zahodu kot pri nas, kajti mi imamo tradicionalne 
poti, oni pa morajo vedno začeti z najnovejšim. To je povsem 
logično. Mislim, da je treba posredovati informacije z modernimi 
sredstvi, čimbolj splošno razumljivo in čimbolj na široko. Naj to 
ponazorim z anekdotičnim primerom. Na predavanjih v Avstriji v 
diskusijah vedno rečemo »od Dunaja do zahodne meje, do Švice«. 
Toda od Dunaja do Davosa je enako daleč kot od Dunaja do 
Užgoroda, ki je prvo večje mesto v Ukrajini, pa ga nihče ne 
pozna. Švicarsko mesto že poznajo, v drugo smer pa ne gredo in 
potem so vsi presenečeni, prestrašeni in rečejo, da je vsekakor 
usoda Ukrajine za nas, Avstrijce veliko pomembnejša kot usoda 
Švice. Lahko se zgodi oziroma lahko rečemo, da ima Evropa 
problem z Ukrajino, torej je to mnogo bolj pomembno kot problem 
Švice, ki je sicer neke vrste luknja na zemljevidu Evropske unije, 
z Evropo. Kako bo po naslednjih predsedniških volitvah v Ukrajini, 
to je pa lahko zelo nevarno za nas, in to je zelo blizu. Treba se je 
pač naučiti te razdalje, vedeti, kje smo, to pa se najboljše naučimo 
v krizah. Danes vsak ve, kje je Kosovo, kje je Sarajevo in kje je 
Bosna, ker je bila tam vojna, dokler se ne zgodi nič groznega, pa 
nimamo nobenega vedenja in znanja. Vendar ni treba, da čakamo 
na naslednjo vojno, da bomo vedeli, kje je kaj, kdo je kje doma in 
kakšni so naši problemi. 

Dr. Drago Zaje, Slovensko politološko društvo, je postavil 
vprašanje v zvezi z avstrijsko suverenostjo v okviru EU in prila- 
gajanjem in privzemanjem skupnih evropskih standardov, ki lahko 
povzročijo velike spremembe na določenih področjih ali pa 
prizadenejo določene skupine ljudi. To je morda povezano s še 
vedno živim evroskepticizmom v nekaterih državah in morda je 
tudi pojav Haiderja posredno izraz takšnega skepticizma. 

Dr. Erhard Busek 
Pričel bom s tem zadnjim, s Haiderjem. Haider je prav gotovo 
velik realist, velik pragmatik, ki zna točno oceniti, kaj mu koristi in 
kaj mu škodi. Vsem mogočim vladnim partnerjem je povedal, da 
vprašanje EU ni politični problem in da je pripravljen spremeniti 
svoje stališče. Iz tega izhaja, da dolgoročno nič ne pričakuje od te 
politične teme. On ni proti EU, on je samo proti njeni širitvi. Prej je 
bil proti Evropski uniji in zato bi moral biti seveda zdaj za to, da se 
unija razpusti, toda on samo pravi, da se ne sme razširiti. To je 
zelo zanimiva sprememba. Avstrijci morajo živeti in živijo z 
realnostjo Evropske unije. 

O vprašanju suverenosti pa bi rekel naslednje: suverenost 
parlamenta se je zmanjšala, suverenost vlade se je zvečala. 
Zakaj? Ker evropska zakonodaja v 50 do 60 % zajema tiste 
okoliščine, ki dajejo prednost velikim okvirom, je možnost 
nacionalne države manjša, torej manjša pristojnost parlamenta in 
večje odločanje države. Vzemimo na primer problem prometa. 
Mnenje nekaterih evropskih držav je bilo, da lahko ukinemo 
omejitev za transporte s tovornimi vozili ob koncu tedna, Avstrijci 
so rekli ne in smo se s tem tudi uveljavili. Šlo je torej za povečano 
suverenost. Če Evropske unije ne bi bilo, bi lahko vse druge 
države ukinile omejitve in mi bi imeli na mejah neverjeten zastoj. 
Tako je prišlo do skupne ureditve, ki ima seveda tudi določene 
posledice. Kot vidite, se odgovornosti preusmerjajo: gre za 
povečanje globalnega področja, evropskega področja, nacionalno 
področje se zmanjšuje in lokalno področje se povečuje, ko gre za 
vprašanje suverenosti. To je pravzaprav zelo dober razvoj, ker 
obstaja vrsta problemov, ki jih lahko rešimo le globalno, le 
kontinentalno ali pa tam, kjer moramo priznati, da jih pravzaprav 
nacionalna država ne more rešiti. V politiki mora biti nekdo 
odgovoren. Volitve v deželni zbor so potekale vedno tako, da so 
v Avstriji rekli: »Dunaj je za vse kriv.« Sedaj je za vse kriv Bruselj. 
To je pravzaprav logična posledica, v resnici pa gre za neke 
vrste manipulacijo. To nima nič opraviti z realnostjo, pri čemer je 
pa to tudi problem informacije. Kmetijstvo, ki je doslej največ 
zaslužilo s padcem železne zavese, se najbolj boji širitve. Mi smo 
postali neverjetni izvozniki kmetijskih .izdelkov. Zadružništvo je 
naraslo, vzhodna Evropa je na primer kupila ves naš sladkor, a o 
tem se molči. Predstavniki kmetov pravijo, da gre za nevarnost, 
ne rečejo pa, da je kmetijstvo v deželah jugovzhoda nekvalitetno; 
kvaliteta tega, kar mi proizvajamo, je ustrezna, in tudi oni bodo 
morali začeti proizvajati ustrezno kvalitetno, trenutno pa ta kvaliteta 
ne ustreza. Polovično stopnjo brezposelnosti imamo zato, ker je 
prišlo do širitve na vzhod in smo Avstrijci s to širitvijo zelo dobro 
zaslužili. To so posledice, povezane s suverenostjo, vendar je 
videti realnost včasih malo drugačna. 

Še eno točko bi omenil, o tem pa govorim kot nekdanji član vlade. 
Vključevanje v Evropsko unijo - mislim, da je tako tudi pri vas - 
smo uporabili za to, da bi uveljavili nekatere zakonske 
spremembe, in sicer tiste, ki so vsekakor potrebne, logične, ki 
ustrezajo času, rekli pa smo: Dragi Avstrijci, pravzaprav mi tega 
sploh nočemo, ampak to od nas zahtevajo oni v Bruslju. To je bila 
seveda laž. Bili smo hvaležni za to stopničko, ki smo jo lahko 
preskočili, da pridemo v Evropsko unijo, in smo na ta način lahko 
ukinili oziroma odstranili veliko stvari, ki jih nismo več želeli. Oskrba 
z električno energijo se liberalizira, na ta način bo pri nas tok 
cenejši, in to gre brez težav. To nam je prinesla Evropska unija, 
kajti te zadeve sploh niso potekale tržno. Enako velja za telefonijo; 
nekoč državne telefonske družbe, ki so imele monopol, sedaj 
množično izgubljajo stranke, mislim, da v zadnjem letu 3.000 ali 
4.000, kar je za Avstrijo zelo veliko. Zakaj? Zato, ker je to postalo 
zelo poceni. Jasno, da je poštni sindikat zelo žalosten, vendar je 
potrošnik zelo srečen. V to spremembo nas je prisilila Evropska 
unija. Za to vrsto suverenosti sem zelo hvaležen. 
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Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, je želel, 
da bi dr. Busek skiciral sliko dogajanj v znanosti, kulturi in 
izobraževanju, preden je Republika Avstrija postala polnopravna 
članica Evropske unije, ter vprašal, kdo je kataliziral te procese v 
Avstriji, katere procese so intenzivirali in kakšna je bila vloga 
institucij civilne družbe pri tem. 

Dr. Erhard Busek 
Vloga izobraževanja, kulture in civilne družbe je bila pred vstopom 
v Evropsko unijo zelo mešana. Lahko rečem, da se je večina 
znanstvenikov bala vstopa v Evropsko unijo. Ko smo se bližali 
Bruslju, je bilo mogoče iz teh krogov slišati: »Vem, koga moram 
poklicati v Avstriji, če želim dobiti sredstva za raziskovanje. Povejte 
mi, koga moram poklicati v Bruslju?« Takim znanstvenikom sem 
rekel, da bodo stvari potekale normalno, z razpisom, in da nima 
smisla koga poklicati. Potem so rekli, da moraš biti doma v Aachnu, 
zato ker Aachen dobi ogromno raziskovalnih nalog za Bruselj, se 
pravi, da je pomembna geografska bližina. Vladal je, skratka, 
velik skepticizem. Enako oziroma podobno je bilo pri učiteljih. 
Učiteljem je postalo jasno, da bodo morale biti kvalifikacije približno 
enake in da bo tudi ocenjevanje približno enako, da morajo biti 
zaradi mobilnosti vrste šolanja primerljive, kar omogoča uvedba 
mature pri nas, tristopenjsko šolanje, skratka stvari, ki niso tako 
enostavne, vendar je njihov namen, da mladi ljudje danes lahko 
delajo tudi izven meja svoje domovine. 

Na področju kulture je bil vpliv najmanjši. V resnici je avstrijska 
kultura relativno evropska. Popolnoma jasno je, da se pri nas v 
operah, v gledališčih stekajo različne kulture; tu imamo majhen 
problem z Nemci, vendar je to vse evropska raven. Poznam 
krasen citat Karla Krausa: »Avstrijci in Nemci govorijo isti jezik, in 
ravno v tem je razlika.« 

Vloga civilne družbe je bila zelo različna. Ekološke organizacije 
so opozorile na to, da so standardi v Evropski uniji nižji. Bili smo 
tudi pod pritiskom jedrske elektrarne Krško; to je notranje vprašanje 
Avstrije, tu je lahko veliko kritičnih pripomb. So še druga področja 
civilne družbe, na primer področje pravne varnosti, kjer smo 
povzeli in pozdravili nekatere naprednejše ureditve Evropske 
unije. Gospodarsko področje je bilo pri nas tako urejeno, da bi 
izključili konkurenco, in tisti, ki so se bali konkurence, so bili proti 
EU, tisti pa, ki bi pridobili s povečanjem tekmovalnosti, so bili 
seveda za EU, kar se je odražalo tudi v civilni družbi. Na splošno 
sem imel občutek, da so se potem ob koncu le veselili, da se meje 
odpirajo. Na Dunaju smo stopili na vlak za Bruselj, vendar čisto 
do tja še nismo prispeli. To se ne zgodi s pristopom ob določeni uri 
tega in tega datuma. Na tej poti smo dalj časa in na njej se nenehno 
učimo. To velja tudi za vse institucije civilne družbe. V civilni družbi 
se je spremenilo to, da ima več pravnih karakteristik. Evropsko 
sodišče za človekove pravice nas je marsičesa naučilo, na primer 
porazdelitve funkcij v državi, zaradi česar je jasno, da tisti, ki 
izgubljajo privilegije, nad tem niso navdušeni. To je samoumevno. 
Vendar je v smislu odprte civilne družbe to po mojem dober razvoj. 

Doc. dr. Verica Trstenjak, državna sekretarka v Ministrstvu za 
znanost in tehnologl|o, je poudarila, da smo v Bruslju ustanovili 

slovensko gospodarsko raziskovalno nevladno predstavništvo, 
ki bo namenjeno tako raziskovalcem kot tudi gospodarstvenikom, 
na Dunaju pa slovenski znanstveni inštitut. Vprašala je, kakšna je 
avstrijska izkušnja vključevanja v EU na področju znanosti in 
tehnologije. 

Dr. Erhard Busek 
Z Evropsko unijo smo lahko na področju raziskav sodelovali še 
preden smo postali člani Evropske unije, kar je ta zagonski čas 
skrajšalo. Vendar smo po vstopu v EU na začetku dobili nazaj 
samo eno tretjino sredstev, ki smo jih morali plačati. Kje je v bistvu 
problem? Evropske mehanizme poznamo, gre pa za to, da 
znanstveni in raziskovalni inštituti pač morajo najti partnerje. Vsak 
je sam, vsak se mora naučiti delati s partnerji in to je proces, ki 
zahteva določen čas. Zato je treba čim bolj zgodaj poslati 
slovensko znanost na pot iskanja partnerjev, da ugotovite, kje 
imate prednosti in jih okrepite, da dobite partnerje, da vidite, kje so 
vaše slabosti, kje kaj potrebujete in kje so področja, ko lahko 
rečete, boljše bi bilo, če pošljemo Slovence nekam drugam na 
šolanje, kajti to je ceneje kot če to počnemo pri nas. Treba je 
dobro razmisliti, kako in kaj z omejenimi sredstvi, saj obstaja cela 
vrsta znanstvenih oblik dela, kjer moramo delati v kooperacijah, 
kjer se recimo pojavijo stvari samo enkrat ali pa obstaja samo en 
center v Evropi. Poleg tega se morajo raziskovalne institucije 
malo spremeniti. Dobro je, da imate v Bruslju predstavništvo, 
vendar mora biti na institutih in pa na univerzah nekdo, ki je 
pristojen za evropsko področje, ki opazuje dogajanje. Pri nas 
smo določili vicerektorja za evropsko področje in sicer gre za 
osebo, ki spremlja evropske projekte, kajti ravno ta izmenjava je 
danes najpomembnejša. Denar, ki ga investirate, je dobro 
investiran tudi za nova delovna mesta v Sloveniji, ker bo dober 
razvoj na številnih področjih zagotovljen samo z evropsko 
kakovostjo. Treba je pa paziti tudi na to, kaj misli o tem javnost. Mi 
smo dobri na področju genske tehnologije, zelo težko pa je 
pojasniti javnosti, da je to nekaj obvladljivega. Mediji, ki igrajo pri 
tem izredno pomembno vlogo, pravijo, da to škoduje zdravju. 
Poznate Avstrijo, Kronenzeitung in podobne časopise, kako pišejo 
o tem. 

Dr. Andre| Umek je zatem omenil velik uspeh Slovenije na začetku 
petega okvirnega programa in prosil predsednika državnega sveta 
za zaključne misli. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je zahvalil dr. 
Buseku za predavanje in za vlivanje samozavesti, še posebej, 
ko gre za cenitev vrednot in kultur glede na dejansko nesorazmerje 
med velikostjo države in količino posameznih vrednot ali pa kultur, 
ki jih država premore. Izrazil je tudi zahvalo za opozorilo in napotek, 
da moramo marsikaj sami storiti za boljše prepoznavanje naše 
države v tujini, saj je pobuda naše mlade države morda res 
premajhna. Z mislijo, da smo lahko glede na vse boljšo izobrazbeno 
strukturo mladih in njihovo znanje optimistični, in z zahvalo vsem 
udeležencem, ki so sodelovali v razpravi, je predsednik državnega 
sveta zaključil predavanje. 
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« !wev j'i 

Državni svet Republike Slovenije, Združenje seniorjev Slovenije in Odbor 

Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših 

so 21. septembra 1999 pripravili posvet KAKOVOST ŽIVLJENJA IN ZDRAVJE 

STAREJŠIH 

Nevenka Črešnar-Pergar, generalna sekretarka Vlade Repub- 
like Slovenl|e, je uvodoma pozdravila udeležence posveta v 
svojem imenu in v imelu Vlade RS, ki je, upoštevaje sklepe in 
priporočila Organizacije združenih narodov ter Adelaidske 
deklaracije, razglasila leto 1999 za mednarodno leto starejših v 
Sloveniji. V ta namen je vlada imenovala tudi odbor za pripravo in 
izvedbo leta starejših ter zagotovila sredstva za izvedbo nekaterih 
programov . Sprejela je tudi poslanico: "K družbi za vse starosti" 
in program socialnega varstva starejših do leta 2005; program 
usklajuje pogoje za aktivno, zdravo in samostojno življenje 
starejših. 

Ta posvet, organiziran v sodelovanju z Državnim svetom 
Republike Slovenije, Združenjem seniorjev Slovenije in Odborom 
Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo mednarodnega 
leta starejših, velja za pomembno strokovno srečanje, ki bo 
nedvomno prispevalo znaten delež k usmerjanju prizadevanj za 
izboljševanje kvalitete življenja in ohranjanja zdravja starejših. 

Tone Hrovat, predsednik Državnega sveta Republike Slove- 
nije, je prisotne pozdravil v imenu državnega sveta in poudaril, 
da se državni svet z zainteresiranimi združenji in vladnimi organi 
s posveti in z objavo gradiv s posvetov odziva prav na žgoča 
prizadevanja glede kvalitetnejšega življenja starejših generacij. 

Tako je predsednik Hrovat prepričan, da bo tudi ta posvet ponudil 
koristne pobude in odgovore na tehtna vprašanja starejše 
populacije, kar utegnejo državni svet, parlament in vlada s pridom 
uporabiti pri svojem danaljnjem prizadevanju za prijaznejše 
življenje starejših. 

Povzetek referatov 

Janko Kušar, predsednik Odbora Vlade Republike Slovenije 
za pripravo In Izvedbo mednarodnega leta stare|šlh, je po 
uvodnem pozdravu govoril o vladni poslanici z dne 1. julija tega 
leta. Poslanica opredeljuje skupni razvojni program za aktiviranje 
vloge starejših ob tesnem medgeneracijskem sodelovanju, za 
kar bo potreben dogovor o skupnem življenju vseh generacij. 
Dogovor naj bi opredelil, kaj je družba pripravljena storiti za 
starejše ljudi in kaj od njih pričakuje. 

V zadnjih nekaj letih se je število starejših, ki se vključujejo v 
različne strokovne, izobraževalne, športne in druge dejavnosti, 
močno povečalo, znatno pa se zmanjšuje število starejših, ki se 
aktivno vključujejo v politiko. Razloge za take razmere je težko 
opredeliti. Vsekakor je ugodnejše starostno razmerje na ravni 
občinske v primeru z državno politiko. Odločujoč vpliv na tako 
razmerje imajo nedvomno politične stranke, pri čemer pa je 
pomembna tudi naklonjenost volivcev. Pri vsem pa gre preprosto 
za vrednostni odnos družbe do starejših ter pripravljenost za 
aktivnost starejših samih. 

Janko Kušar je posebej opozoril na vse višjo starost prebivalstva, 
ki je velik dosežek, hkrati pa tudi izziv za družbo, še posebej 
glede miselnosti in odnosa do starejših. Poenostavljena delitev na 
stare in mlade ni sprejemljiva. Osebnostni razvoj se mora 
doživljenjsko podaljševati, s čimer bodo vzpostavljeni vzvodi za 
čimbolj kakovostno življenje starejših. Od današnjega in drugih 
podobnih strokovnih posvetov lahko pričakujemo konkretne 
predloge in pobude, da bomo, upoštevajoč priporočila Organizacije 
združenih narodov, čimbolj uspešni. 

Dr. Miran Mejak, predsednik Združenja seniorjev Slovenije, 
se je najprej zahvalil državnemu svetu in vladi za vso pomoč, 
podporo in razumevanje za prizadevanja starejše generacije. 

Dr. Mejak je ponovno opozoril na zdravstvene in socialne vidike, 
ki znatno jačajo vsesplošno aktivnost starejših, kar vse vpliva na 
kakovost življenja. Sodelovanje starejših v družbi, ekonomski in 
politični, je notranja potreba starejših, kjer ne gre toliko za zaslužek, 
temveč za prispevek, za uveljavljanje, za dostojanstvo v družbi. 
In starejši lahko veliko prispevajo prav z akumuliranimi izkušnjami, 
z ogromnim znanjem in z modrostjo. Pri tem ne gre za odvzemanje 
delovnih mest mlajšim, ampak za nujno pomoč in sodelovanje. 

Nadalje je dr. Mejak izrazil zadovoljstvo, da na tem posvptu 
sodelujejo ugledni znanstveniki, pomembne politične osebe ter 
vidni funkcionarji uradnih asociacij, ki so porok za kakovosten in 
učinkovit posvet. 

Prof. dr. France Vreg je govoril o kakovosti življenja kot izredno 
kompleksnem in zapletenem fenomenu. Temu je bila namenjena 
tudi multidisciplinarna slovenska raziskava o zdravju, pri kateri 
so sodelovali sociologi, politologi, komunikologi, psihologi in ugledni 
zdravniki in profesorji medicinske fakultete. Kakovost življenja 
nedvomno opredeljujejo zdravje, zdravo okolje, sožitje z naravo, 
s politično demokracijo, s komunikacijsko enakopravnostjo, ki 
določajo siceršnje temeljne pravice. 

Starost je fenomen socialnih in političnih razsežnosti. Zato 
upokojenec še ni nujno star, ker je starost v največji meri povezana 
s samostojnim obvladovanjem življenja, predvsem kakovosti 
življenja, ki jo definirajo: dolžina življenja, biološko in mentalno 
zdravje, kognitivna učinkovitost, socialna kompetenca in 
produktivnost, osebna kontrola, zadovoljstvo z življenjem, socialni 
stiki in osebne dispozicije. 

Starostno - tretje življenjsko obdobje - od 65 do 80 let zajema 
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kakih 10 % slovenske populacije; ta odstotek pa vse bolj narašča. 
Četrto življenjsko obdobje nad 80 let - kamor sodi kakih 30 % 
starostnikov - pa je že v mnogočem odvisno od pomoči drugih 
ljudi, družinskih članov, sosedov, prijateljev, prostovoljcev in 
organiziranih služb. Tudi ta skupina narašča in čez 25 let je bo že 
6,35 %. 

Glede vrednot je raziskava pokazala, da postavljajo Slovenci na 
prvo mesto družino, na drugo mesto delo, malo niže so prijatelji, 
še niže je vera, še niže pa je politika. Po raziskavi slovenskega 
javnega mnenja iz leta 1996 je v sistemu vrednot postavljeno 
zdravje na prvo mesto. Samo desetina anketiranih je odgovorila, 
da je zelo srečna; večina se je opredelila za precej srečno. 
Dohodek ljudi, ki ocenjujejo, da so srečni, presega 100.000 tolarjev 
mesečno. Ne preveč srečnih ali celo nesrečnih je kar tretjina; 
njihov dohodek ne presega 50.000 tolarjev. Vse to kaže na velik 
socialni problem, ki se ga še zelo slabo zavedamo. 

Med najbolj bistvene dejavnike tveganja sodijo: kajenje, alkohol, 
nezdrava prehrana. Med najbolj rizičnimi dejavniki za nastanek 
srčnih bolezni, kapi in raka je prav kajenje. Leta 1969 je kadila 
dobra četrtina Slovencev. Pivcev alkoholnih pijač je med Slovenci 
kar 66,7 %. Dovolj kritična je tudi ne dovolj zdrava prehrana od 
kruha do mesa. Slovenci še vedno pojemo največ svinjine in 
govedine; ribe, najbolj zdravo prehrano, uživa komaj slaba 
desetina Slovencev. Odstotek uživalcev črnega kruha se veča; 
polnozrnati kruh pa je za četrtino Slovencev cenovno nedosegljiv. 
Povečuje se uporaba zelenjave in sadja. Je pa v prehrani vse 
preveč kalorij: kar 45 % preveč maščob, enak odstotek preveč 
škodljivih nasičenih živalskih maščob, preveč soli, sladkorja. S 
telesno aktivnostjo se praktično ne ukvarja petina Slovencev. 
Rezultati dejavnikov tveganja so skrb zbujajoči, saj Slovenija z 
njimi presega evropsko povprečje. 

Zelo problematična se kaže tudi hipertenzija, ki je prisotna pri 
polovici zdravih v obdobju med 45. in 74. letom. Podobno je s 
srčnimi bolniki in z bolniki po možganski kapi. Pogosta je zato 
angina pectoris, pa tudi sladkorna obolelost. Polovica anketirancev 
izkazuje tudi zvišani holesterol. Bolezensko so dokaj prizadeti 
sklepi, kosti, hrbtenica,ledvice, mehur. Ob vsem tem pa kar 86 % 
Slovencev ne skrbi ustrezno za svoje zdravje; polovica Slovencev 
ima občasne ali kronične zdravstvene težave. 

Rezultati raziskave torej kažejo, da bi morali z izobraževalno 
promocijskimi akcijami zlasti preko naših množičnih medijev 
dvigniti zdravstveno zavest in zdravstveno aktivnost slovenske 
populacije, je končal svoje razmišljanje dr. Vreg. 

Prof. dr. Marko Polič je, govoreč o stresu in zdravju starostnikov, 
najprej navedel ugotovitve posebnega eksperimenta, ki je pokazal, 
da so ljudje z več odgovornosti srečnejši ter bolj dejavni, živahni 
in bolj zdravi od tistih brez odgovornosti, pa čeprav gre morda 
zgolj za zalivanje rož. To kaže na to, da odgovornost in možnost 
odločanja prispevata k zadoivoljstvu, k zdravju, k temu, da je 
življenje res vredno živeti. Zdravje namreč ni nekaj, kar bi nam 
bilo podarjeno, ampak ga moramo sami krepiti in razvijati, 
upoštevajoč vse biološke, psihološke in socialne potrebe. 
Dandanes se pa močno spreminja struktura bolezni; prevladujejo 
namreč kronične bolezni nad akutnimi, na kar vpliva prav vse 
višja starost. 

Dr. Polič je, ko je govoril o stresu, opozoril, da že rojstvo samo 
predstavlja stres. Kasneje je življenje prepredeno s stresi. Stres 
je lahko tako rekoč vsaka sprememba: prijetna ali neprijetna. 
Sicer je stres močna in dolgotrajna sprememba v zunanjem in 
notranjem okolju; obremeni prilagojevalno možnost organizma. 
Prehudi stresi, predvsem tisti, ki so vezani za razne katastrofe, 
smrt bližnjih, razne druge nenadne izgube lahko človekov 

organizem obremenijo preko določenih mej in povzročijo določene 
bolezni in težave, lahko tudi smrt. 

Seveda, stres sam po sebi ni samo golo fiziološko dejstvo, pač 
pa je odziv organizma na razmere in omogoča obvladovanje 
življenja oziroma ustrezne reakcije, ki se v organizmu vzpodbudijo. 
Pri tem moramo dražljaj v okolju oceniti kot dejansko ogrožujoč, 
hkrati moramo oceniti tudi, ali smo zmožni spoprijeti se s tem 
dražljajem ali smo zmožni obvladati razmere. Na primer: za alpinista 
plezanje ni stres, za koga drugega pač. Gre za dvojno oceno, ali 
je dogodek dejansko ogrožujoč in ali ga lahko obvladam. Tu 
govorimo o nujnosti nadzora, ki ga morajo tudi starejši nujno 
ohranjati. Tam po 65. letu se dogajajo češče neprijetne stvari: 
izguba prijateljev zaradi smrti, bolezni, tudi upokojitev sama. Vse 
to in še kaj lahko vpliva, da se ljudje slabše počutijo. 

In prav zaradi vsega navedenega je treba tudi starejšim omogočiti 
čim večji in čim boljši nadzor nad življenjem. Žal, okolje je preveč 
nagnjeno k temu, da gleda na ostarele le kot na nemočna bitja, in 
če ima okolje do njih tak odnos, začno starostniki dejansko tako 
funkcionirati. Mnogo smotrneje je, da okolje vzpodbuja aktivno 
ravnanje s poskusi olajšanja stvari, ki so za starejšega teže 
udejanljive. Primer v prometu: starejšim vid peša. Če bi bili prometni 
znaki malce večji, če bi bile prometne razmere bolj umirjene, bi 
bila udeleženost starejših v prometu veliko manj problematična. 

Svoje razmišljanje je dr. Polič sklenil s sporočilom, da se stresom 
ne moremo izogniti, kot se ne moremo povsem izogniti mnogim 
boleznim, vendar s primernim slogom zdravega življenja in 
vzdrževanjem odgovornosti je moč tudi starostno obdobje 
življenjsko bolj osmisliti. 

Dr. Nevenka Černlgoj-Sadar je opozorila na potrebo spozna- 
vanja načina življenja različnih generacij, čeprav je najstarejše 
življenjsko obdobje najbolj občutljivo. Sicer pa je bolezenska 
simptomatika povezana s socialno ekonomskim položajem 
različnih socialnih skupin. In raziskave kažejo, da na bolezensko 
simptomatiko, obseg in število bolezenskih simptomov in tudi na 
način življenja najbolj vplivajo starost, spol, izobrazba, zakonski 
status in pa dohodek na člana gospodinjstva. Posebej je opozorila 
na rizične dejavnike - alkohol in kajenje. Rizičnost je značilna za 
oba spola, le da je med starejšimi kadilci vse več žensk; moški so 
denimo športno aktivnejši še v kasnejših letih, ženske so prav 
zaradi družine fizično pasivnejše. Tako so ženske nekako bolj 
občutljive za različne bolezenske simptome, pogosteje obiščejo 
zdravnika in to v vseh življenjskih obdobjih. Vendar po 64. letu se 
število hujših bolezenskih simptomov med spoloma izenači. Tukaj 
gre za specifičen način življenja moških, ki bolj rizično živijo, manj 
hodijo k zdravniku in zato pogosto resneje zbolijo. 

Nadalje je dr. Sadarjeva prikazala odnos bolezenske simptomatike 
v zakonskem stanu. V starostnem obdobju do 44 let imajo samski 
najmanj bolezenskih simptomov. Sledijo poročeni, ločeni in na 
zadnjem mestu so ovdoveli. V starostnem obdobju od 45. do 64. 
leta imajo samski največ bolezenske simptomatike. Med ostalimi 
kategorijami zakonskega stana ni bistvenih razlik. Šele po 65. letu 
so poročeni med tistimi, ki imajo fnanj bolezenskih simptomov; 
samski pa sodijo v najbolj kritično skupino. 

Na pozitiven vidik zdravja kaže zadovoljstvo v življenju, ki je za 
nekatere raziskovalce kazalec sreče. Med tistimi, ki živijo v paru, 
je največ takih, ki so zadovoljni z življenjem. V starostnih skupinah 
do 44 let tudi med samskimi ni večjega nezadovoljstva; pri teh se 
nezadovoljstvo poveča po 44. letu. Najbolj nezadovoljni pa so 
samski po 65. letu, zlasti tisti, ki niso nikoli živeli v paru. Nekako 
največ nezadovoljnih oziroma nesrečnih je med vdovci. Pri 
ženskah pa so statistično pomembne razlike; največ nezadovoljnih 
je med ločenimi. Življenje v dvoje samo po sebi še ne pomeni manj 
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bolezenskih simptomov. Vsekakor pa so listi, ki ocenjujejo 
partnerske odnose pozitivno, bolj zdravi kot tisti, ki jih ne. 

Razlike v bolezenski simptomatiki med skupinama s pozitivnimi 
partnerskimi odnosi in ostalimi se s starostjo povečujejo. Na primer, 
slab partnerski odnos že iz zgodnjega odraslega obdobja lahko 
pomeni tudi večjo izpostavljenost bolezni: s staranjem pa se ta 
možnost izredno povečuje. 

Glede interakcije med starostjo in izobrazbo se pokaže večja 
občutljivost pri ženskah kot pri moških, pri ženskah pa je 
ugotovljeno, da pri manj izobraženih starost bolj vpliva na 
bolezensko simptomatiko, k čemer prispeva svoje običajno nižji 
socialni položaj, je sklenila svoj referat dr. Sadarjeva. 

Prim. dr. Marija Vegel-Pirc z oddelka za psihoonkologijo Onko- 
loškega inštituta je razmišljala predvsem o bolnih z rakom. Z 
napredkom medicine postajajo tudi kronične bolezni vse bolj 
obvladljive in zato se podaljšuje tudi življenjska doba tem skupinam 
prebivalstva. Vendar je zavedanje lastne bolezenske ranljivosti in 
minljivosti skrito globoko v naši podzavesti. Zato doživetje 
eksistenčne ogroženosti sproži intenzivno čustveno dogajanje, 
šele nato tudi razumsko sprejemanje in iskanje možnega ravnanja. 

Rak je kronična bolezen. Tudi po prvem uspešnem zdravljenju 
obstaja možnost, da se bolezen ponovi ali razširi, zato mora biti 
bolnik pod stalno kontrolo. V Sloveniji je zaradi različnih vrst raka 
prizadetih okoli 40.000 ljudi. Vsako leto pa jih na novo zboli 8.000. 
Največja obolevnost za rakom sega v višjo starost. Tako je v letu 
1996 v starosti od 35 do 8o let zbolelo 785 moških, od tega 326 v 
starosti od 60 do 65 let. 

Nato je dr. Vegel-Pirčeva spregovorila o značilnem obrambnem 
vedenju bolnikov z rakom. 

Zanikanje. Nekateri bolniki težko sprejemajo realnost diagnoze. 
Zaradi nevednosti, negotovosti in strahu mnogi odlašajo s prvim 
pregledom pri zdravniku. Ko se že zdravijo v bolnišnici, pa lahko 
zaidejo v konflikt zaradi zdravnikovega nerazumevanja oziroma 
neprepoznavanja njihove trenutne stiske, čemur sledi napadalnost 
z mučnimi vprašanji, na katere ni odgovora. Pacienti so napeti, 
razdražljivi, vsaka malenkost jih spravi s tira, prihajajo v konflikte 
z najbližjimi, s svojci, z zdravstvenim osebjem. 

Pogajanje. Ker je bolniku lastna želja po življenju in ne po smrti, 
sprejme realnost svoje bolezni in za ceno zdravja - za ceno 
življenja - sprejme tudi predlagano terapijo, čeprav je običajno 
težka in obremenjujoča. 

Depresija. Značilna je za bolnika v napredovalnem stadiju bolezni, 
ko so vsi načini zdravljenja izčrpani in že pojemajo telesne moči. 
Bolnikovi interesi se zožijo, prevevata žalost in obup. Poleg 
medikamentoznega zdravljenja in lajšanja bolečin mu je pristna 
komunikacija tudi v tem obdobju velika opora. Komunikacija se 
zoži na tiho prisotnost. V tem obdobju potrebuje družina več pomoči 
kot bolnik sam. Svojci bi želeli za vsako ceno še nekaj storiti za 
bolnika. Tudi zdravniki se dostikrat zatečejo še k zadnjim 
diagnostičnim in terapevtskim poskusom, kar vse je blizu begu 
pred realnostjo. 

V nadaljevanju se je dr. Vegel-Pirčeva dotaknila vprašanja o smislu 
življenja in trpljenja. Marsikdo se šele ob soočanju z rakom in 
možnostjo skorajšnje smrti začne spraševati o smislu življenja. 
Večkrat obupuje zaradi udarcev usode ali občutkov krivde, da je 
ravnal v življenju napak in vse zamudil. Strah ga je prihodnosti in 
trpljenja. 

Odgovore na ta vprašanja nam ponuja logoterapija - tretja dunajska 

šola, ki prihaja za Freudovo psihoanalizo in Adlerjevo individualno 
psihoterapijo in se predvsem ukvarja s smislom človeškega 
bivanja in z iskanjem tega smisla. Človekovo iskanje smisla je 
prvobitno v njegovem življenju. Človek ne potrebuje samo nečesa, 
od česar bo živel, temveč tudi nekaj, za kar bo živel. Človek je 
relativno svobodno in s tem odgovorno bitje. Za smiselno izbiro 
imamo osebno zaslugo, za nesmiselno pa osebno krivdo. 

Logoterapija uči, da se je treba izogibati bolečini, dokler je to 
mogoče. Kakor hitro pa boleče usode ni mogoče spremeniti, jo je 
treba najprej sprejeti, nato pa spremeniti v nekaj smiselnega, v 
dosežek. Če sprejmemo izziv, da trpimo pogumno, ima življenje 
smisel do zadnjega trenutka. Ali drugače povedano: smisel življenja 
je brezpogojen, ker vsebuje tudi smisel trpljenja. 

Ob koncu svoje razprave je menila, da le celostna obravnava in 
bolnikovo aktivno sodelovanje zagotavljata optimalne možnosti 
zdravljenja in rehabilitacije ter lajšanja bolečin. Ozaveščanje širše 
javnosti in pomoč humanitarnih organizacij pa lahko bistveno 
pripomoreta k boljši kvaliteti življenja starejših in bolnih. 

Prof. dr. Irena Keber je govorila o raziskavi vrednotenja kvalitete 
življenja med bolniki, ki so preboleli srčni infarkt. Ta predstavlja v 
razvitem svetu resen problem, tudi v Slovenji. Infarkt povzroča 
veliko umrljivost že v srednji življenjski dobi, pogosta pa tudi v 
starosti. 

Srčni infarkt je bolezen, ki jo povzroča veliko dejavnikov; govorimo 
o večfaktorskem vzroku. Med povzročitelji infarkta so pomembne 
življenjske navade, ki vplivajo vsaj na polovico pojavov srčnega 
infarkta. Naši anketirani bolniki so imeli boljše življenjske navade 
zaradi intenzivnega dela z njimi. Namreč, s sekundarno preventivo 
odstranimo negativne vplive okolja. Med anketiranci je bilo manj 
kadilcev, manj telesno nedejavnih, razmeroma malo brez 
varovalne diete, tudi debelih je bilo manj. Mnogo slabši rezultati so 
bili med primerjalno zdravimi, pri katerih so mnogo bolj občutni 
dejavniki tveganja. Na pojav infarkta vplivajo zlasti: zvišani krvni 
tlak, arterijska hipertenzija, zvišane krvne maščobe in sladkorna 
bolezen. Priznati je treba, da je prav tu zdravstvena služba zatajila, 
saj ne naredi vsega, kar bi lahko. 

Raziskava je pokazala, da so naši bolniki telesno manj zmogljivi, 
manjši odstotek jih lahko enostavno prehodi sto metrov, še manj 
je takih, ki lahko tečejo. Raziskava je zanimivo spregovorila o 
kakovosti življenja. Visok odstotek je tistih, ki so zadovoljivo ocenili 
svoje zdravje, med temi je bilo več bolnikov. Glede osamljenosti 
je raziskava pokazala, da se bolniki počutijo manj osamljene kot 
zdravi ljudje. Tudi sposobnost nadziranja svojega življenja je v 
večjem odstotku pri bolnih kot sicer pri zdravih, kar je dokaj 
nenavadno. Tudi na vprašanje, ali imate koga, na katerega se 
zanesete, so v večjem odstotku odgovorili pozitivno bolniki. Celo 
ob vprašanju o sreči so bolniki odgovorili v velikem odstotku, da 
so dokaj srečni. 

Raziskava je tako pokazala, da naši bolniki ocenjujejo kvaliteto 
svojega življenja kot dobro in celo boljšo v primerjavi z zdravimi 
sovrstniki. Kljub temu da je telesno zdravje bolnikov slabše, pa so 
imeli boljše socialno življenje, več samozaupanja. Kako si lahko 
razložimo te nenavadne rezultate? Nekaj gre na račun skupine 
bolnikov, ki je imela višjo izobrazbo, ki je bila primerno motivirana. 
Velik delež k tem rezultatom pa je prispevalo vključevanje bolnikov 
v obliko ambulantne rehabilitacije, ki traja več mesecev in kjer 
bolnika vtem ranljivem obdobju skušajo osamozavestiti, ga poučiti 
o njegovi bolezni, mu povedati, kako mora ravnati; svoje pa 
pripomore tudi rehabilitacija v koronarnem klubu. 

Koronarni klub je laična organizacija; združuje bolnike, ki so 
preboleli infarkt, ki so bili operirani na srcu, pa tudi samo ogrožene. 
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Po 15 letih deluje v okviru združenja koronarnih klubov Slovenije; 
v klubih po slovenskih mestih zdravniki skrbijo za strokovno 
pomoč, omogočajo bolnikom redno izobraževanje, stik z medicino 
zaradi pomoči. Bolniki se v klubu družijo, telovadijo in skrbijo za 
zdrav način življenja. 

Doc. dr. Anton Grad je, izhajajoč iz težav, ki jih imajo bolniki po 
prestani možganski kapi, zastavil vprašanje, ali je tak človek 
lahko enakopraven član naše družbe. Dejansko je tak človek 
povsem odvisen od pomoči drugih in zaradi posledic bolezni se je 
znašel ne v drugem ali tretjem, pač pa v tako imenovanem četrtem 
življenjskem obdobju. Omenil je tudi, da je število bolnikov po 
možganski kapi v evropskih in tranzicijskih državah zelo različno. 
Švica in skandinavske države imajo nizko stopnjo te obolevnosti, 
v vzhodnoevropskih, torej bivših socialističnih državah, pa je 
število teh bolnikov visoko. Na 100.000 prebivalcev je v Švici 75 
takih bolnikov, v Bolgariji, kjer bolezen lahko pripišemo predvsem 
neupoštevanju zdravega načina življenja, pa že 400. 

V nadaljevanju je posredoval še nekatere podatke iz študije za 
izboljšanje kvalitete življenja bolnikov po možganski kapi, govoril 
pa je tudi o različnih oblikah rehabilitacije. 

Dr. Polonca Steinmann je ob diapozitivih kaleidoskopično 
razgrnila širok in bogat prikaz izkušenj, ki si jih je nabrala pri četrt- 
stoletnem delu v Kliničnem centru, v splošni ambulanti za vojne 
veterane. Posebej je opozorila na žlahtne sadove, ki so dozoreli 
ob pisanih življenjskih izkušnjah starejše generacije. Pri tem tudi 
ni obšla različnih bolezni, ki so še zlasti v starosti bridka resničnost. 
In vendar je po mnenju dr. Steinmannove sreča doživeti starost, 
sploh pa zdravo starost. Današnja medicina, socialno okolje, čuteči 
svojci, mirno življenje brez razvadnih tveganj, brez stresov v 
mnogočem pripomorejo k prijaznejši starosti, ki lahko premaguje 
živčnost, nemir, senilnost, osamljenost, nemoč in podobne 
nevšečnosti. Po prikazu energetskih centrov, krvnega in živčnega 
sistema, ki odločujoče vplivajo na življenjsko moč, je ponovno 
poudarjala, da starosti se pač ne da preprečiti, jo je moč pa 
podaljševati, za kar so potrebne pozitivne naravnanosti, je sklenila 
svoje slikovito razmišljanje o lepši starosti dr. Steinmannova. 

Jože Globačnik, predsednik DeSUS, se je lotil opredelitve, kako 
bi se kazalo celoviteje in bolj organizirano lotiti raziskave položaja 
starejših v družbi, saj položaj starejših, ki so ali pa naj bi bili vklju- 
čeni v proces političnega odločanja, ostaja praktično neraziskan. 
Statistični podatki ob lokalnih volitvah 1998 leta dokazujejo, da 
gre za potiskanje starejše populacije na politično obrobje. Številke 
o podaljševanju življenjske dobe opozarjajo na potrebo 
prevrednotenja pogledov in prakse za vključevanje starejših v 
politično dogajanje. Nekaj tega je sicer DeSUS že storil. Še več 
tovrstnih dejanj bo potrebnih ob volitvah v državni zbor leta 2000, 
če se naj tudi starejša generacija uveljavi kot politična sila. 

za prijaznejša pozna leta je potrebno intenzivno sodelovanje ne 
samo medicinske in sociološke stroke, ampak tudi politike, vlade, 
prav vseh struktur v neki družbi, tudi nevladnih organizacij, kot 
je, npr., tudi njihovo društvo, ustanovljeno pred 8 leti. Sedaj društvo 
vključuje 6000 članov v 12 podružnicah po Sloveniji. Društvo 
intenzivno osvešča prav vse generacije; s svojim delom sega 
celo do vzgojiteljic v vrtcih in pedagoških delavcev v osnovnih 
šolah. Kasneje v srednjih šolah interes za prizadevanje društva 
nekako zamre, skoraj povsem usahne v obdobju visokega šolanja. 
Interes oživi, ko človek doseže šestdeseta leta, ko koga že kaj 
zaboli. Prepozno. Temeljno sporočilo tega posveta naj bo: v 
mladosti misli na starost. 

Antonija Zatler, dipl. lur., je opozorila na tri vidike neprijazne 
zakonske regulative, od koder izhajajo pravice in obveznosti. 
Najprej je navedla nekatere negativne posledice zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Druga neprijaznost je 
omejitev pidov, saj starostniki ne morejo vnovčiti pidovskih delnic 
za dodatno zavarovanje. Podobno je tudi s sredstvi zavarovalnic, 
torej sredstvi generacije iz pozavarovanja, ki jih starejši ne morejo 
razdeliti na delnice.Tretja neprijaznost, ki jo je navajala, pa zadeva 
nepriznavanje vdovskih pokojnin. Z kvalitetnejšo starost bi bilo 
treba izboljšati tudi te nerodnosti. 

Dr. Polonca Steinmann je v razpravi še posebej opozorila na to, 
da socialna varnost v naši družbi ni za vse ljudi enaka in podkrepila 
svoje trditve z nekaterimi primeri iz zdravniške prakse. 

Anka Tominšek, Zveza društev upokojencev Slovenije, je v 
prid kakovostnejšemu življenu starejših omenila, da je treba v 
okviru zdravstvene dejavnosti bolj razvijati in krepiti patronažno 
dejavnost, v okviru te tudi nego na domu. Sploh pa bi morali še 
bolj razvijati področje socialnega varstva in izpolnjevati pred 
osmimi leti sprejeto zakonsko obvezo, da bo 15 % prebivalstva, 
starejšega od 65 let, vključeno v organizirano mrežo pomoči na 
domu. Še vedno je mnogo takih, ki potrebujejo samo pomoč za 
osnovno življenje, za izpolnjevanje osnovnih življenjskih funkcij. 
Ker smo pred reformo zdravstvenega zavarovanja, hkrati pa 
uvajamo prostovoljno zdravstveno zavarovanje v okviru vzajemne 
družbe, premislimo, ali ne bi pravočasno ljudem omogočili, da bi 
se dodatno zavarovali za pomoč, ko jim bo ta potrebna. 

Dr. Zvonka Šarman je podprla mnenje, da sta nujni aktivna 
vloga starejših in medgeneracijsko sporazumevanje. V tej zvezi 
je opozorila na potrebnost tedenske rubrike ali strani v Delu, kjer 
bi redno objavljali pomembnejše informacije Združenja seniorjev 
Slovenije. Sporočila naj bi pripomogla k sožitju generacij. 

Vzporedno s kulturo Aboriginov je dr. Šarmanova pledirala za 
evtanazijo, zlasti ko postane življenje nesrečno, nevredno 
življenja. 

Povzetek razprave 

Prof. dr. Josip Turk, predsednik Društva za zdravje srca In 
ožilja, je navedel, da se v društvu izogibajo izraza starejši, še 
bolj izraza star, starost, ampak raje govorijo o poznejših letih. In 

Dr. Miran Mejak se je na koncu posveta zahvalil profesorjem, 
zdravnikom, docentom in drugim strokovnjakom za bogate in 
koristne prispevke in razprave, za katere bi veljalo, da bi prodrli v 
javnost in tako čim učinkoviteje pomagali h kakovostnejšemu 
življenju starejših oziroma poznejših generacij. 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu; http://www.ds-rs.si ali http://www.sigov.si/dsvet/index.htm 
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