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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji, dne 19. 12. 2001,
ob obravnavi predloga poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel

Iz teh podatkov izhaja tudi, da izvira vlaganje odložilnih vetov in
zahtev za presojo ustavnosti predvsem iz interesne osnove
državnega sveta in ni politično pogojeno. Državni svet posreduje
v zakonodajni postopek interese nepolitične družbe in izhaja iz
življenjskih potreb širših družbenih skupin po urejanju lastnega
položaja: lokalnih interesov, interesov gospodarstva in negospodarskih dejavnosti.

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

II.
MNENJE
k predlogu poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije

Sklicevanje na ustavno določene pristojnosti državnega sveta, ki
naj državnemu svetu ne bi omogočale udeležbe pri vlaganju
amandmajev v zakonodajnem postopku, je neutemeljeno. Ustavno
sodišče v svoji odločbi jasno pravi, da državni zbor avtonomno
ureja vprašanje, kdo lahko vlaga amandmaje, s katerimi se oblikuje
zakonski predlog. Torej možnost vlaganja amandmajev s strani
državnega sveta ni v neskladju z ustavo in tudi ni povezana z
njegovimi ustavno določenimi pristojnostmi.

Novi predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(EPA 314-111), ki ga je 5.10. 2001 poslal v obravnavo državnemu
zboru poslanec Anton Anderlič, predvideva v 127. členu možnost
vlaganja amandmajev s strani državnega sveta. Državni svet
predlaga državnemu zboru, da v novem poslovniku to možnost
potrdi.

Državni zbor se sklicuje tudi na ločenost dejanj zakonske iniciative
in vlaganja amandmajev v zakonodajnem postopku. Če bi bili ti
dve dejanji tako strogo ločeni, bi državni zbor iz amandmiranja
lahko analogno izključil tudi vlado in obratno: preprečil bi državnemu
svetu vlagati amandmaje k lastnim zakonskim predlogom, ki jih je
vložil v zakonodajno proceduro, kar je, argumentirano ad absurdum, nevzdržno.

I.
Državni svet sodeluje v zakonodajnem postopku na treh od petih
področij pristojnosti, ki mu zagotavljajo aktivno udeležbo v
zakonodajnem postopku in omogočajo vpliv na delo in odločitve
državnega zbora. V funkciji uveljavljanja nepolitičnih interesov
svoje volilne baze mu ustava daje možnost predlagati zakone,
vlagati odložilni veto in zahtevati referendum. Dokaz vpliva na
zakonodajni postopek je tudi pravica državnega sveta vlagati na
ustavno sodišče zahteve za začetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov. Kljub temu, da je
v primerjavi s prejšnjo ureditvijo veljavni zakon o ustavnem sodišču zožil krog upravičencev, ki tako zahtevo lahko vložijo, državnemu svetu ta možnost ni bila odvzeta.

Mnenja, ki jih k zakonom daje državni svet, kažejo na njegovo
neposredno udeležbo v zakonodajnem postopku. Glede na
poslovniško ureditev je državni zbor sodelovanju naklonjen, saj
si sam določa možnost zahtevati mnenje državnega sveta.
Če je državni zbor naklonjen sprejemanju in "posvojitvi" mnenj, ki
jih daje državni svet državnemu zboru, tudi vlaganje amandmajev
s strani državnega sveta ne more otežiti ali spremeniti dela matičnih
delovnih teles. Taka možnost je tudi znak konstruktivne volje
celotnega parlamenta, da bi sprejemal kvalitetne in konsistentne
zakone.

Več kot polovica zahtev državnega sveta za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti je bila vloženih potem, ko je bil
veto v državnem zboru preglasovan. Tako je državni svet od 24
vloženih zahtev na ustavno sodišče v letih od 1993 do 2000 kar
v 13 primerih vložil zahtevo za oceno ustavnosti na zakon, ki ga
je državni zbor sprejel z absolutno večino v ponovnem postopku
glasovanja. V dveh primerih veto v državnem svetu ni dobil
zadostne podpore in ni bil izglasovan, vendar se je državni svet
kljub temu odločil, da o ustavnosti določenih členov povpraša
ustavno sodišče.

Državni svet ima pomembno vlogo pri uravnoteženju interesov,
ki lahko vplivajo na zakonsko besedilo. Gotovo je, da bi amandmaji
državnega sveta povečali možnosti za vstop interesov v
zakonodajni postopek, zmanjšali število odložilnih vetov, ki so
pogosto posledica nestrinjanja le s posamezno določbo spornega
zakona in ne z njegovo vsebino v celoti, in zmanjšali število zahtev
za presojo ustavnosti in zakonitosti zakonov. To bi olajšalo delo
ustavnemu sodišču, državnemu zboru in vladi, saj prilagoditve
zakonov ustavnim odločbam terjajo celoten - proceduralni in
vsebinski - zakonodajni potek za vlado in za državni zbor. To pa
pomeni tudi znaten prihranek finančnih sredstev - tako ustavnega
sodišča kot tudi vlade in državnega zbora.

Ustavno sodišče je kar pri 54 % zakonov ugotovilo, da so določbe
v delu zakona, v katerem je preverjanje zahteval državni svet, v
nasprotju z ustavo. Pri enem zakonu pa je zahtevi državnega
sveta delno ugodilo. Rezultat kaže na visoko stopnjo utemeljenosti
vložitev odložilnega veta in sprožitve ustavnega spora. Ker državni
svet ne more vlagati amandmajev na zakon, je odložilni veto
edina možnost za uveljavitev nesoglasja državnega sveta.

Za poročevalca je bil določen predsednik državnega sveta Tone
Hrovat.
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Mnenje državnega sveta ob obravnavi Poročila z usklajenim besedilom pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim
izkoriščanjem in razgradnjo

Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji, dne 19.12. 2001,
ob obravnavi Poročila z usklajenim besedilom pogodbe med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih
in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, sprejel

Državni svet Republike Slovenije zato ne podpira podpisa usklajenega besedila te pogodbe, v primeru pa, da bo s strani Vlade
Republike Slovenije besedilo pogodbe podpisano, predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da te pogodbe ne ratificira
in zavrne zakon o njeni ratifikaciji.

SKLEP
Obrazložitev

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

Poročilo z usklajenim besedilom pogodbe med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno
Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ne upošteva nekaterih
vitalnih interesov države Slovenije, še posebej pa ne upošteva
dovolj ekoloških in socialnih interesov državljanov, ki so
neposredno ogroženi zaradi objektov in stranskih produktov
delovanja (jedrskih odpadkov visoke, srednje in nizke
radioaktivnosti ter drugih škodljivih vplivov na okolje). Podpis
takšnega sporazuma, kakršen je oblikovan sedaj, bi praktično
pomenil, da se Slovenija prepusti na milost in nemilost Hrvaški,
najbolj verjetna posledica pa bi bila hranjenje vseh jedrskih
odpadkov na območju objektov Nuklearne elektrarne Krško vse
do njene razgradnje, torej še najmanj 25, morda pa celo 40 let in
več. V sporazumu prav tako niso dovolj upoštevani stroški in
obsežna vlaganja, ki jih je Republika Slovenija opravila za
povečanje jedrske varnosti in podaljšanje življenjske dobe
Nuklearne elektrarne Krško. Nesprejemljivo je, da se v teh
pogajanjih in pri obravnavi usklajenega besedila te pogodbe ter
pripravah na njen podpis niso praktično v ničemer upoštevala
argumentirana stališča prebivalcev Posavja, zlasti občin Krško in
Brežice.

MNENJE
k Poročilu z usklajenim besedilom pogodbe med Vlado
Republike Slovenije In Vlado Republike Hrvaške o ureditvi
statusnih In drugih pravnih razmerij, povezanih z
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim
Izkoriščanjem In razgradnjo
Državni svet Republike Slovenije ocenjuje usklajeno besedilo
pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih
z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem
in razgradnjo, kot neustrezno, škodljivo in v nasprotju z nacionalnimi interesi, še zlasti pa z interesi Posavske regije, ki bo ob
morebitnem podpisu in uveljavitvi tovrstnega sporazuma srednjeročno in dolgoročno izpostavljena prav vsem škodljivim vplivom
in potencialnim nevarnostim, ki jih prinaša hranjenje vseh jedrskih
odpadkov na območju objekta Nuklearne elektrarne Krško.

86. člen Poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema
sklepe iz svoje pristojnosti

Sklepi državnega sveta ob obravnavi Poročila o izvajanju invalidskega varstva
v Republiki Sloveniji
SKLEPE

Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji, dne 19.12. 2001,
obravnaval Poročilo o izvajanju invalidskega varstva v Republiki
Sloveniji in na podlagi 86. člena Poslovnika državnega sveta sprejel
naslednje

Državni svet ocenjuje, da Poročilo o izvajanju invalidskega
varstva v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravila Vlada Republike
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Slovenije, strokovno in pregledno podaja pravno in vsebinsko
ureditev invalidskega varstva v Republiki Sloveniji, ki ga lahko v
primerjavi z državami Evropske unije ocenjujemo kot dobro
urejeno.

usposabljanja invalidnih oseb, pomagajo pri njihovem zaposlovanju, sodelujejo pri oblikovanju sistemske zakonodaje in izdelavi
nacionalnih programov na področju invalidskega varstva,
omogočajo številne socialne aktivnosti posameznih invalidov,
organizirajo športna in kulturna udejstvovanja za svoje člane ter
se mednarodno aktivno povezujejo na različnih področjih
(invalidske organizacije gluhih, slepih, paraplegikov in druge).

Ob tem državni svet pripominja, da skoraj celotno sistemsko
zakonodajo kot tudi izvedbene akte s področja invalidskega
varstva pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je najvišji upravni
organ Vlade Republike Slovenije, ki je zadolžen, da skrbi tudi za
delovno področje "položaj in celovito družbeno varstvo invalidov"
in ni logično, daje Vlada Republike Slovenije določila za razlagalca
Poročila o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji pri
obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije in v Državnem
svetu Republike Slovenije predstavnika Urada za invalide in
bolnike namesto državnega sekretarja na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve oziroma njihove svetovalce, odgovorne
za področje invalidskega varstva.

Državni svet ugotavlja, da Evropska unija v skladu s EDF-PHARE
projektom "The Enlargement Process and Disabled People in the
Accesion Countries" izrecno zahteva, da v vsaki državi, ki
pristopa k Evropski uniji, invalidske organizacije na področju civilne
družbe ustanovijo svoj nacionalni svet, ki je popolnoma avtonomen
in se poveže z evropskim invalidskim forumom. Svet invalidskih
organizacij Slovenije je bil ustanovljen ob osamosvojitvi Slovenije
in ves čas aktivno sodeluje; lani jeseni je zaprosil za članstvo v
Evropskem invalidskem forumu in ga edini med kandidatkami za
Evropsko unijo letos junija tudi dobil, in sicer s statusom opazovalca, dokler ne bo Slovenija polnopravna članica Evropske unije.
O tem Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike v
svojem poročilu molči.

Državni svet ugotavlja, da ni razumljivo, zakaj prihaja do nekoordiniranih in strokovno neusklajenih aktivnosti na tem področju, ker
so pristojnosti in odgovornosti med nalogami Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve in Uradom Vlade Republike Slovenije
za invalide in bolnike jasno razmejene. To vnaša v delovanje
invalidskih organizacij in med invalide same nepreglednost pri
delovanju, zamegljuje dejstva in odgovornost, vnaša zmedo in
nezaupanje ter povzroča odklone od sicer strokovno dobro
začrtane politike invalidskega varstva v Republiki Sloveniji.

V poročilu je tudi izpuščena nerešena problematika odpuščanja
invalidov ob postopkih prisilne poravnave; potreba po izdelavi
programov za delovno usposabljanje invalidov in pripravo novih
primernih delovnih mest za zaposlitev invalidov. S 1.1.2003 bodo
namreč stopile v veljavo številne novosti za invalide v zvezi z
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bodo
terjale iz državnega proračuna višja finančna sredstva za
upokojevanje delovnih invalidov, če ne bodo zanje pripravljena
nova delovna mesta (po podatkih Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije je bilo avgusta 2001 na seznamih brezposelnih že 14.053
delovnih invalidov). Komisija predlaga, da Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve kot nosilec integralne državne politike
na področju invalidskega varstva v sodelovanju z drugimi
ministrstvi vpliva na Vlado Republike Slovenije, da bo pripravila
ustrezne davčne olajšave za zaposlovanje invalidov.

Državni svet ugotavlja, da se je s sklepom Vlade Republike
Slovenije, objavljenem v Ur. listu RS, št. 96/2000, Urad za invalide
preimenoval v Urad za invalide in bolnike, vendar ni bilo v javnosti
in tudi invalidom nikdar pojasnjeno, na podlagi katere doktrine,
strokovnih standardov, metodologije itd. je bilo potrebno naloge in
pristojnosti tega urada razširiti še na bolnike. Enako je Vlada
Republike Slovenije s svojim sklepom, objavljenim v Ur. listu RS,
št. 8/2001, razširila pristojnosti Sveta Vlade Republike Slovenije
za invalide še na bolnike. V nobeni državi po svetu problematike
invalidskega varstva institucionalno ne združujejo in obravnavajo
skupaj s problematiko bolnikov. Tudi Poročilo o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji to jasno dokazuje, saj sam
Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike v poročilu
bolnikov ne omenja niti z eno samo besedo.

V poročilu tudi ni obdelana problematika statusa invalidov brez
zavarovalne dobe ali z minimalno zavarovalno dobo.
Državni svet se ne strinja, da Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve - kot temeljno za načrtovanje in izvajanje invalidskega varstva - dovoljuje, da je Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje objavil neresnične informacije o invalidih. V njegovi
pravkar izdani publikaciji pod naslovom "Slovenci in Slovenke v
Evropski uniji" je namreč v poglavju Invalidi predstavil samo
Društvo YHD (Youth Handicaped Deprivileged), kot da ni drugih
invalidskih organizacij s skoraj stoletno tradicijo, pri čemer je med
drugim poudarjeno celo njihovo rušilno prizadevanje za ukinitev
institucij invalidskega varstva. V prikazanih dejstvih je navedenih
nekaj povsem zgrešenih trditev in izmišljenih ugotovitev. Takšno
prikazovanje invalidskega varstva na relaciji med Slovenijo in
Evropsko unijo nima stvarne podlage.

Nadalje državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije v
Ur. listu RS, št. 64/2001 objavila Sklep o ustanovitvi nacionalne
delovne skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije okvar,
prizadetosti in oviranosti - M KOPO in imenovanju njenih članov,
kar pa ni niti terminološko in niti vsebinsko usklajeno z veljavno
državno razvojno koncepcijo, ki zadeva invalidsko varstvo.
Najhuje je, da se sklep nanaša na neveljavno mednarodno
klasifikacijo invalidnosti, kajti maja letos je bila sprejeta nova, z
bistveno spremenjenimi sestavinami, v kateri je dan poudarek na
razmerju med delovanjem v fizičnem in socialnem okolju,
invalidnostjo in zdravjem. Tudi sestava te 11-članske nacionalne
delovne skupine je zgrešena, saj v njej trije predstavniki zastopajo
ministrstva, štirje predstavniki institucije, od uporabnikov je na
prvem mestu predstavnik bolnikov, dodan je še en predstavnik
bolniške organizacije ter en sam predstavnik invalidskih
organizacij, za katerega pa so invalidske organizacije ob kršitvi
18. člena Standardnih pravil OZN o Izenačevanju možnosti
invalidov izvedele šele po objavi v uradnem listu.

Državni svet še enkrat poudarja in predlaga, naj Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve v skladu z 2. členom Ustave
Republike Slovenije, zakonom o Vladi Republike Slovenije (Ur. list
RS, št. 4/93, 23/96,47/97 in 119/2000) ter zakonom o organizaciji
in delovnih področjih ministrstev (Ur. list RS, št. 71/94 in 30/2001)
postane integralni nosilec invalidskega varstva in naj se aktivno
vključi v načrtovanje, izvajanje in kontroliranje državno vodene
politike invalidskega varstva v Republiki Sloveniji.

Državni svet meni, da poročilo ne vsebuje poglavja o
organiziranosti in delovanju invalidskih organizacij, ki imajo
dolgoletne izkušnje glede uravnavanja kvalitete življenja
posameznih skupin invalidov ter uspešno rešujejo probleme

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.
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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 zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 65. seji, dne 6. 11. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003
(EPA 325-III), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo in
sprejem Vlada Republike Slovenije.

Člani komisije so podprli prizadevanja za reformo, ki je nujna za
racionalizacijo obrambnega sistema. Po mnenju komisije pa bi
bila za dolgoročno večjo transparentnost pri financiranju temeljnih
razvojnih programov primernejša umestitev te postavke v celoti
v proračun Republike Slovenije.

Minister za obrambo dr. Anton Grizold je predstavil ocene o
realizaciji temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije do leta 2001 in utemeljil razloge za nov koncept sistema
razvoja obrambnih sil v Republiki Sloveniji.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
\

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994-2003 - hitri postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 49. seji dne 3.12.2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija za obdobje 1994-2003 (EPA 362-III) in ga
podprla.

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Vekoslava
Krašovec.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in Interesne skupine lokalnih interesov k predlogu
zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah - hitri postopek
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj In
Interesna skupina lokalnih Interesov sta na skupni seji dne,
14. 11. 2001, obravnavali predlog zakona o varnosti plovbe po
celinskih vodah (EPA 327-III).

celinskih vodah, v okviru katerega bo možno sprejeti kvalitetnejši zakon, ki bo v skladu z načeli trajnostnega sonaravnega
gospodarjenja.
3. Komisija in interesna skupina menita, da bi bilo treba ločeno
reševati sistem dela na rekah in jezerih, ker so dejavnosti
turističnega gospodarstva (ribištvo, plovba, izkoriščanje voda)
na rekah drugače urejene kot na jezerih.

Komisija in interesna skupina sta po razpravi sprejeli naslednja
stališča:
1. Komisija in interesna skupina pozitivno ocenjujeta predlog
zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah.

4. Komisija in interesna skupina opozarjata, da bi bilo treba v
okviru prostorskega urejanja ločeno reševati gradnjo začasnih
ali stalnih (nujno potrebnih) objektov. Ker gre v primeru
začasnih objektov za manjši in samo začasni poseg v prostor,
bi bilo smiselno, da so postopki za pridobitev vseh potrebnih
dovoljenj manj zahtevni.

2. Komisija in interesna skupina nasprotujeta sprejemanju
predloga zakona po hitremu postopku. Predlagani zakon med
drugim posega tudi v medsebojne odnose sladkovodnega
ribištva in plovbo, ki so zaradi različnih gospodarskih interesov
mnogokrat konfliktni. Zato predlagata redni zakonodajni
postopek pri sprejemanju zakona o varnosti plovbe po

Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije dr. Milan
Zver.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno
Evropo - izpostava Ljubljana, Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani in
Slovensko društvo za evropsko kulturo - Klub Alpbach so 18. junija 2001 pripravili
predavanje AVSTRIJSKA EVROPSKA POLITIKA. Predaval je dr. Albert Rohan,
generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Avstrije.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je uvodoma
pozdravil predstavnike soorganizatorjev predavanja, posebej še
njegovo ekscelenco veleposlanika Republike Avstrije dr. Ferdinanda Mayrhoferja GrCinbuhla, predavatelja dr. Alberta Rohana
ter vse prisotne.

unije, pač pa je potrebno tudi, da Evropska unija vključi vse
države tega kontinenta.
3. Avstrija mora imeti ogromen interes za širitev Evropske unije.
40 let smo bili na obrobju svobodnega sveta, sedaj smo na
periferiji Evropske unije; naš interes je, da smo znova v
središču stabilnega, bogatega, demokratičnega območja.

Predstavil je gosta in dejal, da je dr. Rohan doktoriral iz pravnih
znanostih in ima dolgoletne izkušnje kot nacionalni koordinator
za srednjeevropske iniciative. Od leta 1996 je generalni sekretar
na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije. Dobršen
del poklicne poti je kot ambasador preživel v Beogradu, Londonu,
Argentini ter še nekaterih južnoameriških državah.

To so trije najpomembnejši razlogi, ki narekujejo podporo širitvi
Evropske unije.
Lahko ste prepričani, da bo Avstrija takrat, ko bo napočil trenutek
priključitve novih kandidatov, država, ki ne bo preprečevala tega
pristopa in te širitve. To pa seveda ne pomeni, da v Avstriji ne
obstajajo tudi drugačna mnenja; smo pač pluralistična družba in
zato obstajajo različni politični nazori, ki se jih sliši in instrumentalizira v vsakodnevnih političnih razpravah. To je povsem legitimno.
Seveda pa to ne pomeni, da avstrijska vlada ne more zastopati
avstrijskih interesov. Prav tako mora upoštevati legitimne
pomisleke prebivalstva. Opazili boste, da ne ravnajo tako le države
članice Evropske unije, pač pa tudi države kandidatke.

Dr. Ferdinand Mayrhofer Griinbuhel je dejal, da bi želel poudariti
dvoje. Prvič, položaj generalnega sekretarja v avstrijskem
zunanjem ministrstvu je nekaj posebnega. Mnogi to pojmujejo kot
najvišjo uradniško funkcijo v državi sploh. To je edini uradnik, ki
mu morajo poročati vse sekcije in vsi vodje oddelkov, saj preko
generalnega sekretarja potekajo vsa poročila; zato je njegova
vloga v zunanji politiki tako zelo pomembna. In drugič, generalni
sekretar Rohan uživa velik ugled zaradi avstrijske politike do
jugovzhodne Evrope.

Še pred kratkim tako rekoč nismo bili v Uniji, pogajanja so bila
izredno trda. Ko smo se pogajali o pristopu, so mnoge države, ki
so že bile v Evropski uniji, imele zelo trdo stališče. Kljub temu smo
na koncu dosegli sporazum.

Po teh besedah je Tone Hrovat predal besedo predavatelju.

Avstrija je pravzaprav imela malo problemov z vstopom. Delno je
predstavljala problem gospodarska situacija v obmejnih regijah.
Avstrija je zahtevala od komisije predloge za večjo gospodarsko
pomoč na teh obmejnih regijah, in sicer na obeh straneh meje.
Obmejne regije na tem področju srednje Evrope, kjer zaradi
železne zavese desetletja ni bilo tako tesnega sodelovanja, kažejo
namreč določen zaostanek in zato je treba nekaj storiti. Na obeh
straneh meje je treba vzpodbuditi večjo gospodarsko rast. V
Goteborgu smo od komisije dobili določena zagotovila.

Dr. Albert Rohan je uvodoma dejal, da je širitev Evropske unije
trenutno prva prioriteta avstrijske zunanje politike. Vse osebnosti
v Avstriji, ki so odgovorne za zunanjo politiko - to pomeni zvezni
predsednik Klestil, zvezni kancler Schussel, zunanja ministrica
Ferrero-Waldner, tudi jaz in celotno ministrstvo - smo 100-odstotni
zagovorniki hitre širitve.
Za to je več razlogov, želel pa ni navesti samo naslednje tri.
1. Menimo, da imajo tiste evropske države, ki so se po svetovni
vojni zaradi usodnih dogodkov znašle na drugi strani železne
zavese In jim je komunistična ideologija odvzela 40 let razvoja,
moralno pravico pripadati organizirani obliki, kot je Evropska
unija.

Drugi problem pa je v zvezi s prostim pretokom delovne sile.
Evropska unija predlaga prehodno rešitev, in sicer sedemletno
prehodno obdobje. V tem času naj bi postopoma uvajali prost
pretok delovne sile. Zaradi zelo emotivnih reakcij tudi v vaši državi,
pa tudi v mnogih drugih državah kandidatkah, bi želel nekaj
pripomniti. Prehodne rešitve naj bi preprečile škodljive posledice
in postopoma omogočile pričetek veljavnosti nekaterih pravic. To
ni nekaj neprimernega, pač pa je to legitimen, običajen instrument, ki so ga uporabili pri vsaki širitvi. Zlasti na področju prostega
pretoka delovne sile je vedno prihajalo do takšnih prehodnih
rešitev, na primer tudi pri priključitvi Španije, Portugalske, Grčije.
Razlogi so bili enaki kot so sedaj, ko se bodo priključile nove
države. To je nekaj povsem normalnega. Ne razumem pa povsem
te močne emotivnosti, ki se pokaže pri kandidatkah. To namreč

2. Sama Evropa ima največji interes, da bi se vse države Evrope
priključile k Evropski uniji. Poznamo razporeditve moči v tem
stoletju, ne vemo pa, katere bodo svetovne velesile: zagotovo
bodo to ZDA, verjetno tudi Kitajska, vprašanje Rusije je odprto,
so pa še druge države, ki so, kot se reče, "na pragu". V
takem položaju je gotovo interes vseh, da nastane demokratična, stabilna, bogata Evropa, ki bo igrala pomembno vlogo v
svetu. S tem v zvezi ni potrebna samo poglobitev Evropske
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ne pomeni, da se bo nenadoma spustila železna zavesa ali da bo
prišlo do omejitve prostega pretoka ljudi. Ljudje se bodo lahko
zelo svobodno gibali, tako kot se lahko sedaj svobodno gibajo vsi
drugi državljani iz držav članic. To tudi ne pomeni, da si nihče iz
teh novih držav članic ne bo smel poiskati dela v drugih, starejših
članicah. Pač pa to pomeni, da je delo kontingentirano in da se bo
te kontingente postopoma odpravljalo vse do določenega datuma,
ko bo začela veljati popolna svoboda pretoka delovne sile.

cestni promet, je strahotna težava za vse tranzitne države in
mednje sodi tudi Slovenija. Tudi Češka in Avstrija sta hudo
obremenjeni zaradi tranzita. Lahko bi rekli, da se preko nas usiplje
plaz tranzitnega prometa, zato se moramo vsi ukvarjati z
ekološkimi vprašanji. Jeseni bomo o tem gotovo še veliko govorili.
Ne smemo tajiti, da imamo z nekaterimi kandidatkami še določene
ekološke probleme. V zvezi s Slovenijo in Češko obstajata dva
velika problema: prvič, varnost nukleark, in drugič, poglavje, ki
ima opravka s preteklostjo. Glede nukleark imamo po mojem
mnenju legitimne in nelegitimne zahteve. Kot nelegitimno zahtevo
bi označil, če želimo sosednjim državam predpisati njihove
energetske nosilce. Je pa legitimno zahtevati, da nuklearke v
našem sosedstvu premorejo najsodobnejšo varnost. To je tisto,
na kar se osredotoča in se tudi mora osredotočiti avstrijska vlada.

Vedno znova slišimo, da obstaja v Avstriji, v Nemčiji, v Luksemburgu nekakšna bojazen - tudi osebno menim, da je pretirana - in
da v resnici ne bo prišlo do preseljevanja narodov, do velikih
premikov prebivalstva. Dejstvo pa je, da je raven plač izredno
različna in da obstajajo velike razlike med državami Evropske
unije in državami kandidatkami. Najmanjša razlika je pri Sloveniji,
največja pri Bolgariji in Romuniji. Določen odstotek razlike v plačah
seveda odpira možnost, da bo toliko in toliko ljudi iskalo delo. Ko
bodo dokončno sprejete vse kandidatke, računa Evropska unija
z velikih številom iskalcev dela. Nihče ne ve, kako bo to dejansko
izgledalo. Težko je predvideti, kaj se bo zgodilo. Prehodna rešitev
je zato zelo fleksibilna. Vsaka država - članica Evropske unije
lahko že od začetka odpre svoja vrata za vse nove države in
lahko jim brez omejitev dovoli pristop na svoj trg delovne sile. Po
dveh letih je predvidena kontrola, potem se lahko določene restrikcije podaljša ali pa odpravi; predvidena je popolna fleksibilnost.

V Sloveniji je nuklearka v Krškem. Vsi se zavedamo, da je to
zahodna tehnologija z najvišjimi varnostnimi standardi. Gre samo
za vprašanje, ali je področje, na katerem se nahaja, potresno
ogroženo ali ne. Že izdelana strokovna mnenja so pokazala, da
to nI tako potresno ogroženo področje. Dobili bomo še dodatno
ekspertizo preko hrvaškega teritorialnega področja in če bo tudi
ta ekspertiza pozitivna, je s tem problem zaključen.
Bistveno bolj zapleteno, bolj senzibilizirano in problematično je
vprašanje v zvezi s preteklostjo. V zvezi s tem lahko rečem, da je
samo ena avstrijska vlada v soglasju s slovensko in češko vlado
že in bo še poskušala bilateralno reševati ta problem. S tem
širitve sploh nočemo povezovati. Dali smo že določene pobude,
na primer, da bi imeli posebno konferenco zgodovinarjev in
pravnikov, ki bi 12. septembra na strokovnem srečanju v Ljubljani
obravnavali obdobje od leta 1938 do povojnega obdobja. To bo
tudi olajšalo problematiko tega obdobja v bilateralnem odnosu
med Avstrijo in Slovenijo.

Instinktivno izhajam iz predpostavke, da se bo zgodilo enako, kot
se je v primeru Španije, Portugalske ali Grčije. Te prehodne regulative bodo namreč prenehale veljati predčasno, ker se bodo
pokazale za nepotrebne. So pa pomembne in zato bomo tudi
vztrajali pri teh rokih, saj je to notranjepolitično sredstvo, da se
poveča sprejemljivost prebivalstva. V Avstriji smo na primer že
opravili raziskave javnega mnenja, na podlagi katerih kaže, da je
45 odstotkov prebivalcev za prehodne regulative in manj kot 40
odstotkov proti. Če sedaj uvedemo prehodne rešitve, se bo
pozitivno mnenje prebivalstva močno povečalo; celo na 80
odstotkov, kar je bistveni skok.

Že veliko govora je bilo o regionalnih partnerstvih. Naša razmišljanja kažejo na to, da bomo imeli s Slovenijo in drugimi kandidatkami kot članicami Evropske unije na mnogih področjih in ob
številnih temah enaka stališča. Tako bo zato, ker živimo v isti
regiji, imamo podobne manjše oziroma srednje velike države,
imamo podobno strukturo gospodarstva, podobno strukturirano
kmetijstvo itd. Obstaja torej veliko tem, kjer gre za enaka stališča
oziroma kjer bomo imeli enaka stališča. To dejstvo bomo morali
tudi sistematično izkoriščati, kajti naše izkušnje v Uniji kažejo, da
je glede vsakega vprašanja ali problema prihajalo do določenih
povezav, in sicer severn nasproti jugu, bogatih nasproti revnim
itn. Na vseh področjih obstajajo zavezništva. Če bomo imeli s
skupino sosednjih držav enaka stališča - ne sicer pri vseh, ampak
pri večini vprašanj - bomo to lahko tudi sistematično izkoriščali.

Takšna so torej dejstva. Ali so prehoddne rešitve po vašem mnenju
upravičene ali ne, je že drugotnega pomena. Takšno javno mnenje
obstaja, avstrijski parlament pa mora ratificirati vse pogodbe o
pristopu novih držav. Vsaka ratifikacija bo tekla bistveno bolj gladko
in neproblematično, če bo javnost za to in bo javno mnenje
podpiralo širitev.To mora upoštevati tudi vlada, zato bodo prehodne
rešitve pač obveljale.
Če si lahko dovolim nasvet, bi dejal naslednje: države kandidatke
bodo ravnale prav, če iz tega ne bi delale problema, ker do teh
težav sploh ne bo prišlo in bodo vse prehodne rešitve hitro
prenehale veljati.

Naslednje vprašanje je, kaj bomo počenjali do pristopa teh držav.
Menili smo, da bi mogoče velika oziroma pomembna vprašanja
prihodnosti, o katerih naj bi diskutirali šele leta 2004, že sedaj
obdelovali z našimi sosedi. Ugotovili naj bi, kakšna so sedanja
stališča glede Unije, ustave itd., naslednja pomembna točka pa bi
bila, da bi probleme, ki so povezani s širitvijo, reševali skupno ter
da bi pospeševali sodelovanje na konkretnih področjih.

Težka poglavja v pogajanjih o širitvi - to so pogajanja, kjer gre za
denar - šele pridejo. O teh se namreč sploh še ni pogajalo; to so
kmetijstvo, regionalna politika ali proračun. Na teh področjih bodo
še velike težave; ne pri Avstriji, pač pa veliko večje pri drugih
sedanjih članicah. Vse emocije in politične akcije si je treba prihraniti
za te res bistvene zadeve. Pogajanja so bodo začela jeseni in
prihodnje leto, ko bo Uniji predsedovala Španija, bodo ta vprašanja
najbolj v ospredju.

6. junija je bilo ministrsko srečanje na Dunaju; sodeloval je tudi
vaš zunanji minister, gospod Rupel. To srečanje smo imenovali
regionalno sodelovanje in potrdilo se je, da ne gre za institucionalno
povezovanje, ampak gre za področja, na katerih lahko oziroma
kjer bomo sodelovali (kultura, infrastruktura, pravosodje, notranje
zadeve, preprečevanje kriminala). Naslednje ministrsko srečanje
bo jeseni v Bratislavi in tam bodo to regionalno sodelovanje
poglobili. Pri tem ne gre za vodilno vlogo Avstrije, tudi ni uperjeno
proti nikomur, ampak se dogaja to, kar je pravzaprav naravno. To
pomeni, da sosednje države sodelujejo in skupaj razpravljajo o
tematiki, ki jih prizadeva.

Poglavje o transportu, ki smo ga glede na vrstni red obravnave
posameznih točk malo predčasno obravnavali, naj bi prišlo na
vrsto jeseni, pod belgijskim predsedovanjem. Komisija bo
pojutrišnjem objavila Belo knjigo o bodoči transportni politiki, Iz
katere bo razvidna celotna transportna filozofija komisije za
prihodnja leta.
Jeseni bodo torej to poglavje obravnavale vse države skupaj in
še ne vemo, do kakšnih težav lahko pride. Promet, zlasti tovorni
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Naslednji tematski sklop avstrijske evropske politike je poglobitev
integracij. Obstajata dve skupini tem. Na eni strani so vprašanja,
ki so v Niči ostala odprta; med drugim gre za opredelitev pristojnosti
med Unijo in državami članicami; predvsem naj bi poenostavili
zelo komplicirane pogodbe. Pravniki jih bodo morali tako poenostaviti, da jih bo lahko razumel tudi navaden državljan.

pa sodelujemo pri operacijah, ki jih vodi Nato; tak primer je operacija
na Kosovu.
Če bi me vprašali, kako je pravzaprav z avstrijskim pristopom k
Natu, bi lahko rekel samo tole: del političnega spektra Avstrije še
vedno meni, daje smiselno - če je varnostni sistem sestavljen iz
različnih organizacij, torej Evropske unije, Nata, Evropskega sveta,
OVSE-ja itn. - da sodelujemo, če smo člani vseh in ne samo
nekaterih organizacij. Nekateri pravijo, da se Nato vse bolj
osredotoča na krizni management. Obstajajo pa tudi mnenja, da
je nevtralnost zelo pomembna in da tudi z nevtralnostjo lahko
sodelujemo pri vseh kriznih operacijah ter da se pravzaprav stvar
tako ali tako ne bo spremenila. Za ustavno spremembo bi
potrebovali dvotretjinsko večino, trenutno pa te večine ne bi
pridobili. Zato je razprava tako rekoč zaspala, sicer bi bila le
navidezna.

Postavlja se tudi vprašanje vloge parlamentov; sedaj se namreč
vse to pojavlja z vse močnejšo razpravo o prihodnosti Evropske
unije. Verjetno ste že ugotovili, da vsak predsednik vlade večje
evropske države meni, da mora posredovati svojo vizijo - od
Schrčderja do Jospina, vsi so že predstavili svoje vizije prihodnosti.
Avstrijci smo se odločili drugače: gre za široko razpravo s
poslanci, predstavniki civilne družbe in različnih interesov, industrijo, političnimi strankami, s parlamentom. S tem smo že začeli in
šele potem naj bi prišli do bolj konkretne ideje, v katero smer
želimo, da se razvije Evropska unija. Menimo pa tudi, da ni dobro,
če imamo že vnaprej opredeljene modele Unije, npr. kot federacije,
kontederacije, tederacije nacionalnih držav, regij, dežel itd.

Sedaj pa še nekaj o jugovzhodni Evropi. Slovenija in Avstrija imata
popolnoma enake interese. Oboji smo zainteresirani za stabilno
in mirno sosedstvo, zato smo pripravljeni k temu tudi prispevati.
Ker bo Slovenija v kratkem postala članica Evropske unije, se bo
med našima državama razvilo res pravo sodelovanje. Menim, da
je rešitev za Balkan samo vključevanje vseh balkanskih držav v
evropske integracije. Nismo naivni, da bi bilo to že zdaj mogoče;
poznamo seveda ovire in stopnjo razvoja teh držav, ampak to
mora ostati vizija, kajti že v srednji Evropi smo pridobili izkušnjo,
daje evropska iniciativa edini motor, edina motivacija za reforme.
In seveda se mora posluževati tega instrumenta. Tudi v Evropski
uniji obstajajo glede tega različna mnenja, ampak mi izhajamo iz
tega, da bosta Avstrija in Slovenija med tistimi državami, ki bodo
videle v tem instrument stabilizacije. Seveda pa so tudi taki, ki
pravijo, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za članstvo, vse do
zadnje vejice in pike, preden sploh lahko pomislimo na članstvo.
Menim, da moramo pustiti odprto perspektivo; na tem področju
vidim možnost za dobro sodelovanje. Unija je sprejela oziroma
uvedla stabilizacijski proces za jugovzhodno Evropo; obstajajo
različni sporazumi, regionalno sodelovanje, program pomoči itd.,
in sicer z namenom, da bi olajšali pot do članstva.

Tudi regije bodo igrale vse bolj pomembno vlogo; ne bo šlo samo
za igro med Unijo in državami članicami, ampak tudi med regijami.
Sedaj ko meje vse bolj izgubljajo pomen, raste pomen naravnih
interesnih skupnosti - to pa so regije. Če si na primer pogledate
Avstrijo, ima Gradiščanska vsekakor večji interes sodelovati z
zahodno Madžarsko kot pa s Vorarlberškim, ki je sicer v Avstriji,
ampak je 700 kilometrov oddaljena regija. Regija bo verjetno faktor
prihodnosti, kar bo pri teh razpravah seveda treba upoštevati.
Pod švedskim in pod belgijskim predsedstvom bo opredeljen
postopek o teh razpravah glede prihodnosti. O tem, ali bo to medvladna
konferenca, ali bo šlo za določeno zaprto srečanje ali pa za
vključevanje drugih krogov, se bo še razpravljalo. Navsezadnje bo
razprava morala potekati v okviru medvladne konference, kajti o
tem bodo morale odločati vlade. Ampak pot je treba določiti in vsebinska
razprava o tem se bo začela naslednje leto.
Eden izmed vidikov poglobitve je seveda skupna zunanja in
varnostna politika. Vsi poznamo slabosti skupne zunanje politike;
imamo takorekoč 15 različnih politik, ki jih je težko spraviti na
skupni imenovalec. Morali smo imenovati visokega predstavnika
za zunanjo politiko, gospoda Šolano. Tudi v južni Srbiji in Makedoniji
smo videli, kako je vloga Evropske unije postala bolj pomembna
ob dejstvu, da imamo osebo, ki lahko govori v imenu vseh 15. V
tej smeri bomo morali nadaljevati tudi v prihodnje, seveda v skladu
z našimi stališči. Je pa potem manevrski prostor za zunanjo
politiko posameznih članic manjši.To pomeni, da bomo morali priti
do neke vrste skupnega zunanjega ministra.

Za konec pa še nekaj o bilateralnem sodelovanju oziroma odnosih
med Slovenijo in Avstrijo. Menim, da so ti odnosi odlični. Če tu in
tam prihaja do negativnih komentarjev, naj nas to ne zavede. In
prav v Sloveniji so komentarji z zvezi z Avstrijo včasih relativno
kočljivi. To naj bi nas ne motilo da pri naši trditvi, da gre za odlične
odnose. Mislim pa, da bomo morali v javnosti še veliko storiti.
Avstrija se je od leta 1991, od neodvisnosti Slovenije, vedno imela
za prijateljico Slovenije. Spomnite se samo na dejavnost zunanjega
ministra gospoda Mocka, takrat sem bil njegov najtesnejši sodelavec, in njegovo prepričevanje nemškega zunanjega ministra
Genscherja, da prizna neodvisnost. Uspelo nam je in Genscher
je potem prepričal še Kohla. Spomnim se tudi mnogih drugih stvari;
Slovenijo smo na primer zastopali v naših diplomatskih predstavništvih.To ni prišlo kartako od nekje; ravnali smo iz enakih nagibov,
iz katerih tudi danes podpiramo Slovenijo, zato ker smo zainteresirani za stabilno, demokratično sosedstvo. To je naš prvi cilj,
bil pa je naš cilj tudi takrat. Resnično se ni nič spremenilo.

Sem sodi še vojaško sodelovanje; temelji so postavljeni - 60 tisoč
mož naj bi štele evropske sile in to naj bi Evropi omogočalo, da bi
tudi brez Združenih držav, če te tega ne bi želele, lahko samostojno
izvedla potrebno akcijo. Na Kosovu smo videli, da logistično brez
Združenih držav praktično ne moremo izvesti nobene operacije.
Ker ne gre za paralelno vojsko, naj bi to izvedli v sodelovanju z
Natom. Kar zadeva krizni management, naj bi postala Evropa
avtonomna. Sem sodi tudi civilna komponenta. V Bosni in na Kosovu
smo videli, da vojaška stran sicer relativno hitro operira, civilna
stran, ki je tudi pomembna, pa za tem zaostaja za cele mesece.
Tako na vojaški kot na civilni strani bo treba imeti kapacitete, ki jih
je mogoče zelo hitro vključiti. Gre za recimo 5000 policistov, ki
bodo na voljo za takšne akcije, pa tudi inženirje, sodnike, uradnike,
torej vse, kar potrebujemo za civilno upravo. Tako Unija kot OVSE
sta pripravila program za razvoj teh potrebnih kapacitet.

Tudi gospodarsko sodelovanje se zelo dobro razvija, Slovenija je
pomemben trgovinski partner Avstrije. Je takorekoč 11. največji
odjemalec avstrijskega blaga. Beležimo tudi avstrijske investicije,
s katerimi se zagotavljajo delovna mesta v Sloveniji. To so
pravzaprav prvi koraki za nekakšno evropsko regijo. Treba je
omeniti tudi kulturni sporazum, med slovenskimi in avstrijskimi
ministrstvi teče 11 tvvinning projektov. Slovenski državljani lahko
vlagajo zahtevke na ustanovljeni sklad za povračila in veliko je
bilo storjeno tudi za slovensko manjšino na Koroškem. Manjšinska
zaščita je cilj, ki je opredeljen tudi v avstrijski ustavi. Tudi financiranje
slovenskega radia oziroma slovenskih oddaj na ORF je bilo

Avstrija vse to podpira in more solidarno sodelovati v vseh kriznih
operacijah v Evropi. Avstrijska nevtralnost nam ne preprečuje
sodelovanja. Res je, da ne sodelujemo pri odločanju v Natu, lahko

8

definirano. Avstrijsko ustavno sodišče je sprejelo nekatere
pomembne odločitve, ki so zelo pomembne. Ena odločitev se
nanaša na obvezno dvojezične četrte razrede, druga pa govori o
novi definiciji kriterija za mešano govoreče prebivalstvo. Prej je bil
ta kriterij pri 25 odstotkih, sedaj je znižan na 10 odstotkov. Torej,
če je na nekem območju 10 odstotkov slovenskega prebivalstva,
gre za mešano govorno območje.

bilanca uravnovesila. Dejstvo je, da imajo države interes, da bi
prišlo do uravnovešene trgovinske bilance; z mnogimi državami
imamo negativno, z drugimi pa pozitivno trgovinsko bilanco.
Zaradi medijev smo lahko vedno zaskrbljeni. Zagotovo pa moramo
informacije bolje oblikovati, čeprav ni vedno vse zadeva informacij.
Na tem področju ni mogoče v času, ko mediji igrajo tako pomembno vlogo, ničesar spremeniti. Zato pa se moramo na obeh straneh
potruditi, da bomo javnost obveščali in tedaj lahko upamo, da bo
naše delo obrodilo sadove, je še dejal.

Poleg tega pa obstajajo tudi nekatera kočljiva vprašanja, na primer
rodovniške knjige lipicancev, pa tudi to, da Slovenija namejah še
ni zaprla svojih brezcarinskih prodajaln. To so banalnosti, ki ne
ogrožajo dobrega sodelovanja.

Glede manjšin delim vaše mnenje. Nikoli ni narejenega dovolj in
vse kar storimo, je še vedno premalo. Manjšine je treba pozitivno
diskriminirati. To je točno, je pa to vedno notranjepolitičen problem. V glavnem lahko trdimo, da je položaj slovenske manjšine
kar dober; finančni prispevki za manjšino so v letošnjem letu
večji.

Ob zaključku naj še enkrat povem, da so naš glavni interes odlični odnosi z vsemi sosedi, predvsem pa s sosedi v centralni Evropi.

Kar se tiče krajevnih napisov, obstaja odločitev ustavnega sodišča,
ki je zanimiva; odločitve ustavnega sodišča so obvezne in jih je
treba izvajati. Glede znižanja kriterijev za mešano jezikovno
področje pa v naslednjem času lahko pričakujemo, da bo prišlo
do dokončne odločitve ustavnega sodišča glede tega vprašanja.

Po predavanju je dr. Albert Roan odgovarjal na postavljena
vprašanja ter komentiral nekatere navedbe iz razprav.
Prvi se je k razpravi javil Jožef JeraJ, ki je poudaril, da se v
marsičem strinja s predavateljem, vendar bi se nakazani problemi
lažje rešili, če bi bilo malo več dobre volje. Že leta in leta se ne
moremo dogovorili o možnostih za montažo slovenske opreme v
Avstriji; to je problem, bil bi pa lahko pozitiven prispevek k izboljšanju
plačilne in trgovinske bilance s Slovenijo. Omenili ste, je dejal, da
imamo odlične gospodarske odnose, v bistvu pa gre za zelo velik
slovenski blagovni in finančni deficit. Koristno bi bilo to odpraviti,
kajti dve državi sta lahko enakopravni, če sta enakopravni v
gospodarskem smislu. Opažamo, da v naših odnosih manjka
civilna iniciativa. Ne zadostuje samo politika in mediji, pač pa bi
morala društva in druge organizacije prevzeti večjo vlogo. Poudaril
je, da si kot predsednik Slovensko avstrijskega društva zelo
prizadeva in želi, da se sodelovanje med tem in podobnimi društvi
v Avstriji vsebinsko okrepi in prispeva tudi k boljši obveščenosti
tako Avstrijcev o Sloveniji kot Slovencev o Avstriji. Marsikaj bi se
lahko odpravilo, če bi. bila javnost bolj izčrpno informirana o
dogajanjih v Sloveniji.

Ne vem, če Slovenija želi, da bi bila Avstrija mentorica v zvezi s
pristopom v EU. V zadnjih desetih letih na državni ravni tesno
sodelujemo s Slovenijo. Ne le Sloveniji, tudi drugim državam smo
dali na razpolago ekspertize. Dobro se še spominjamo, ko smo
se pred leti pogajali z Unijo; lahko mi verjamete, da ni bilo lahko.
Naši sosedje v Uniji so nas pri pogajanjih zelo trdo obravnavali.
Pripravljeni smo pomagati kjerkoli. Slovensko zunanje ministrstvo
in ministrstva drugih držav vabimo, da bi imeli izmenjavo
diplomatov; diplomati vašega zunanjega ministrstva naj bi pri nas
delali na določenem področju. Pozneje bi tudi kateri naših kolegov
prišel k vam. Pri vseh teh vprašanjih smo v celoti na razpolago.
Mislimo, da je to najboljša pot.

Boris Jeslh z Inštituta za narodnostna vprašanje je z zadovoljstvom vzel na znanje odkrito izjavo, da Avstrija tudi pri evropski
politiki zastopa svoje interese, kar je legitimno. Menil je, da je prav
tako legitimno, da tudi Slovenija pri vključevanju k Evropski uniji
varuje svoje interese. Del slovenske javnosti in politike upravičeno
dostikrat ocenjuje, da jo Avstrija ovira pri priključevanju k Evropi,
je dejal in izrazil mnenje, da je potrebno take probleme reševati
bilateralno na podlagi enakopravnega partnerstva.

Izrazil je tudi željo, da bi manjšina na Koroškem in na Štajerskem
dobili pozitivno konotacijo. Menim, je dejal, da nismo izkoristili
vseh možnosti. Avstrija podpira določene organizacije Koroških
Slovencev, organizacije Štajerskih Slovencev pa samo posredno.
Ne kaže pozabiti, da namenja Slovenija slovenskim organizacijam
na Koroškem neprimerno več sredstev kot Avstrija. Za društva
Koroških Slovencev namenja Slovenija prek 30 milijonov, Avstrija
samo nekaj več kot 15 ali 16 milijonov. Tudi v zvezi s tem bi bilo
pričakovati dobro voljo, je dodal.

Nikakor se ne strinjam z gospodom Jerajem, da bi morala biti
Avstrija nekakšen mentor Sloveniji, je nadaljeval. Avstrija bi morala
na'Slovenijo gledati kot na enakopravnega partnerja in mislim, je
izjavil, to tudi počne.

Nekatere zadeve se vedno znova postavljajo; zadržki, ki jih ima
Koroška do postavljanja krajevnih napisov in rešitve nekaterih
vprašanj v šolstvu so boleč odmev in potrebno bi bilo še malo več
dobre volje.

Nato je predavatelja prosil za oceno v zvezi z nedavnimi navedbami deželnega glavarja Haiderja, pa tudi gospe vicekanclerke, ki je
kot predsednica koalicijske vladne stranke imela pomisleke in je
napovedala iniciativo, da bodo v Avstriji glede širitve Evropske
unije sprožili ljudsko povpraševanje, referendum ali nekaj podobnega.

Predvsem pa mislim, je dejal, da bi Avstrija kot članica Evropske
unije ter gospodarsko močnejša in diplomatsko zelo verzirana
država, lahko Sloveniji več in bolj konkretno pomagala pri našem
vstopanju v Evropsko unijo. Mogoče bi prevzela celo vlogo
mentorstva, če bi bilo tako dogovorjeno, je zaključil.

Dr. Albert Rohan je odgovoril, da je vprašanje, aH Avstrija ovira
vključevanje Slovenije v Unijo, že obravnaval. Po mojem ne, je
dejal in nadaljeval: Evropska unija je skupnost interesov in ne
dobrodelna druščina. Način, na kakršen so nas v preteklem letu
obravnavali partnerji v Evropski uniji, kaže, da Evropska unija ni
družina, pač pa trda interesna skupnost. Pri pogajanjih pač članice
upoštevajo svoje interese, kar je njihova legitimna pravica.

Dr. Albert Rohan je povedal, da ima npr. Avstrija na Kitajskem
ogromen deficit, celo v milijardni višini. Lahko je reči, da mora
Avstrija več izvažati na Kitajsko, vendar je treba to vprašanje
nasloviti na lastno gospodarstvo, je nadaljeval. Vaše gospodarstvo
naj bi se potrudilo, da bo izvoz bolj atraktiven in s tem se bo
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Edini doslej so to ponudili Švedi. Možni so tudi večji ali manjši
kontingenti. Istočasno velja v kontingentih pravilo, da se morajo
države kandidatke v primerjavi s tretjimi državami obravnavati
prednostno. Na primer, če želi Slovenec delati v Avstriji, mu je
treba dati prednost pred Turkom; to je preferenca za države, ki so
pristopile.

Nam se je godilo prav tako; tudi nas so prisilili v stvari, ki jih
dejansko nismo želeli. Dober primer je tranzitni promet v dolini
reke Inn, kjer kamioni vozijo kar v koloni. Imamo pogodbo o
tranzitnem prometu, ki velja do leta 2003. Če ne bi bili v Evropski
uniji in če se nam ne bi bilo treba držati acqu!sa, bi cestnino na
brennerski avtocesti tako dvignili, da bi kamioni morali voziti drugje,
na primer prek švice, ker je tam ceneje, ali pa bi jih prisilili, da
gredo na vlak. Ker pa smo v Uniji, so nas prisilili, da smo znižali
cestnino; takoj se je dvignilo število kamionov in to ima negativne
posledice. Kot rečeno, Unija preprosto ni skupnost, kjer želi eden
drugemu dobro, pač pa je zelo trda zadeva.

Po dveh letih bo prišlo do splošnega preverjanja in države, ki
menijo, da je pač potrebno ali ki tako želijo, lahko za naslednja tri
leta ohranijo nacionalno ureditev. Za druge pa nastopi in velja
"acquis". Torej, prosti pretok delovne sile, razen če se sklene, da
želijo ohraniti izjeme oziroma posebno ureditev. V naslednjih treh
letih je možno še ohraniti posebno ureditev zato, da ne bi prišlo do
hujših vplivov na nacionalno ekonomijo. Od pristopa se bo 15
držav članic obvezalo za postopno liberalizacijo. Na primer, če
bomo sprejeli kontingent 20 tisoč delojemalcev in ga zaradi pristopa
novih članic zvišali ter iz leta v leto povečevali, gre za postopno
liberalizacijo. Če se bo ob pristopu 10 držav članic odločilo, da
bodo odprle svoje tržišče delovne sile, je to krasno.

V naših odnosih s Slovenijo je veliko stvari, ki niso tako zelo
negativne. Govori se, da Slovenci ne bodo iskali dela v Avstriji.
Trenutno ga lahko, saj imamo kontingent in ta se bo povečeval.
Toda če je točno, da Slovenci v Avstriji ne bodo nikoli delali, potem
problema ni. Izkazalo se bo, da je bilo vse skupaj nepotrebno; v
treh, štirih letih ali pa še prej se bo stvar uredila. Kje pa je problem? Kot sem že dejal - tam in takrat, ko gre za denar.
Besed gospe podkanclerke nisem slišal, zato težko zavzemam
stališče do tega. Prebral sem nekaj o tem, kar je dejala. Referendum je zahteva Svobodnjaške stranke Avstrije. Odgovor zveznega kanclerja Schussla je, da pod njegovo vlado do takšnega
referenduma ne bo prišlo oziroma ne pride v poštev. Kot šef vlade
se je s tem opredelil. Vzel je sicer na znanje, da so nekateri člani
vlade drugačnega mnenja, ampak dokler bo on vodil vlado,
referenduma ne bo. Tudi sam in nekateri drugi menimo, da je ta
pobuda o referendumu napačna. Ko smo mi pristopali v Unijo, v
posameznih državah članicah referenduma o našem pristopu ni
bilo. In nepravično bi bilo, če bi zdaj imeli referendum o pristopu
novih članic. Tudi ni potrebno, kajti kriteriji o pristopu so zelo jasni.
V pogajanjih se bo izkazalo, ali Slovenija ali druge države
kandidatke izpolnjujejo te kriterije. Če da, lahko postanejo članice,
če ne, pa članice ne bodo postale. O tem ni potreben referendum
ali pa izjasnjevanje državljanov.

S trditvijo, da je prost pretok delovne sile samo stvar emocij, se
ne bi mogel strinjati, je ugovarjal naslednji razpravljalec. Gre za
zelo realne gospodarske in politične interese. V primeru Slovenije
moramo upoštevati, da ima Slovenija dve zelo močni industrijski
veji.To sta transport in montaža težke opreme, kjer je od dovoljenja
za delo na področju druge države z lastno delovno silo v veliki
meri odvisen ekonomski uspeh. Za Slovenijo torej pomeni prosti
pretok delovne sile tudi to, da lahko deluje kot enakopraven partner na skupnem evropskem tržišču. Menil je, da je svobodno
evropsko tržišče bistveno za Evropsko unijo, gledano s političnega
vidika pa se moramo vprašati, kakšna bo širitev.
Dr. Albert Rohan je pojasnil, da komisija meni, da je prosti pretok
pogojen z naraščanjem števila iskalcev zaposlitve zaradi višjih
plač v sedanjih članicah. Če bo do tega prišlo, bomo imeli resen
problem, tako kot ga imajo Nemčija, Luksemburg itn., je dejal V
Avstriji imajo visok, okoli 10-odstotni delež tujcev. Na leto znaša
pritok 20 tisoč delavcev; trenutno dela v Avstriji okoli 6000
Slovencev. Do destabilizacije trga delovne sile pa bi prišlo, če bi
od danes na jutri od teh 20 tisoč, ki kontrolirano prihajajo,
nenadoma prešli na število 60 tisoč. Prehodno obdobje naj bi v
bistvu pripomoglo, da bi to potekalo postopoma, da bi se postopoma
prilagajali in da bi se lahko prilagodilo tudi gospodarstvo. Slovenska
stran zatrjuje, da tega problema praktično ni, kajti v Sloveniji so
komajda na razpolago delavci, ki bi iskali delo v tujini.

Glede drugih tem, o katerih ste govorili, sem že dejal, da tudi
zvezni kancler in zunanja ministrica pravita, da so pač določena
vprašanja še vedno prisotna in jih želimo obravnavati nepovezano,
torej ločeno od pogajanj o pristopu. Želimo jih rešiti in delujemo v
sozvočju s slovensko vlado.

Naslednje vprašanje v zvezi s prehodnim obdobjem za prosti
pretok delovne sile se je glasilo: Kako se bo v tem tranzicijskem
roku obravnavalo na eni strani slovenske delojemalce in na drugi
strani samostojne podjetnike, ki bi želeli v Avstriji opravljati
storitvene dejavnosti?
Dr. Albert Rohan je pojasnil, da predlagana rešitev predvideva,
da se storitvene dejavnosti obravnavajo enako kot delojemalci. O
tem je treba sicer še razpravljati, čeprav je to temeljni način za
rešitev tega vprašanja.

Tone Hrovat je menil, da je po zanimivi razpravi ostalo še kar
nekaj vprašanj odprtih in jih bomo morali reševati najmanj do
takrat, ko pridemo v Evropsko unijo, pa tudi še kasneje. Z
gospodom veleposlanikom sta se že na prvem srečanju dogovorila, je dejal, da bosta omogočala obrabvano problematike, ki v
bistvu pogojuje dobre sosedske odnose in omogoča še boljše
spoznavanje med obema državama. Srečanje je sklenil z zahvalo
predavatelju dr. Albertu Rohanu in soorganizatorjem njegovega
obiska.

Glede prehodnega obdobja pa je povedal, da je sedem let
predvidenih kot prehodno obdobje. V prvih dveh letih bo nacionalna
regulativa posamezne države članice obdržala veljavo. Država
članica lahko sklene, da bo svoje tržišče odprla; to je možno.
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Državni svet Republike Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije sta 6. aprila 2001 pripravila predavanje NOVE SMERNICE EVROPSKE
ZDRAVSTVENE POLITIKE. Predaval je John Bovvis, član evropskega parlamenta.

pa je čudni sorodnik izginil; njegovi svojci so razlagali, da je odšel
v tujino, pa da je v bolnišnici. V resnici pa je bil v instituciji, kjer naj
bi nanj pozabili.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma pozdravil
vse udeležence predavanja, ki ga je pripravil državni svet skupaj
z Inštitutom za varovanje zdravja. Sočasno je izrazil iskreno
dobrodošlico predavatelju, poslancu evropskega parlamenta
Johnu Bovvisu, zadolženem v Bruslju za problematiko zdravja,
okolja in potrošniške politike. Zato ga je Svetovna zdravstvena
organizacija povabila tudi k svetovnemu projektu Narodi za
duševno zdravje in k mednarodnemu projektu na področju
epilepsije. Še posebej je pozdravil slovenskoga ministra za
zdravje, predstavnike državnega zbora, državnega sveta in predstavnike delegacije evropske komisije v Sloveniji ter nacionalnega
koordinatorja za promocijo duševnega zdravja dr. Andreja
Marušiča, ki ga je povabil k dodatni predstavitvi predavatelja.

Pač, nekoč je bil to tipičen način ravnanja z ljudmi, ki so imeli
duševne motnje. Vendar tovrstna ravnanja dušijo paciente in
zdravstveno osebje. V tej zvezi je predavatelj navedel zanimiv
pripetljaj. Ko je nekoč kot minister obiskal visoko varovano
bolnišnico v Britaniji, so mu pokazali tudi novi oddelek za ostarele
moške, ki jih je spraševal, kako dolgo so že tam, kaj so počeli v
življenju. Ob izhodu mu je spremljevalec povedal, da pri teh
primerih ni šlo za kakršnekoli paciente, temveč za nekdanje
medicinske tehnike psihiatričnih institucij. Tedaj je ugotovil, kaj
lahko institucionalizacija povzroči že zdravstvenemu osebju, kaj
pa šele pacientom. Zato se je kasneje počasi učil, delal v posebnem
svetu za zdravje, pri čemer je ugotovil, da se prav za duševno
zdravje namenja skopo odmerjeni denar, kar ga je hudo motilo.

Dr. Andrej Marušlč je v predstavitvi Johna Bovvisa dejal, da gre
za enega redkih ekonomistov in politikov, ki jih zanima zdravje
nasploh, posebej pa še duševno zdravje, ne le v Evropski uniji,
ampak povsod po svetu. Na predavanje v Slovenijo je visokega
gosta povabil tudi zato - novembra 2000 sta se srečala in spoznala
na Finskem na sestanku evropske mreže za mentalno zdravje da bi spoznal Slovenijo in jo primerno predstavljal v evropskem
parlamentu, predno bodo tja prišli slovenski parlamentarci.

Cez nekaj let mu je tedanji britanski premier ponudil ministrstvo
za zdravje. Tu se je še posebej seznanil s celotno problematiko
zdravstva; še posebej pa se je zavzel za problematiko duševnega
zdravja, zaradi česar so ga skušali nekateri posebej stigmatizirati.
Kmalu potem, ko je postal minister za zdravstvo, je nekdo v
londonskem zoološkem vrtu skočil med leve, pa je nekako
preživel. Toda skorajda ob istem času je nekdo zabodel nekoga
na podzemni železnici; za oba so ugotovili, da so ju prekmalu
izpustili iz psihiatrične bolnišnice. Tabloidi so potem stvar napihnili
in javnost se je bala, da je za vsakim vogalom norec, ki komaj
čaka na napad. Takšen incident lahko izniči rrinoga dobra
prizadevanja. Pred tem je premalo zaleglo tudi zagotavljanje, da
bo vedno več psihično obolelih ostajalo znotraj svoje skupnosti in
da jih bodo vse manj dajali v zavode. Šele omajano javno zaupanje
je preusmerilo razmišljanje, zlasti k ustreznejši finančni pomoči.

John Bovvis je takoj za pozdravnimi besedami seznanil prisotne,
da je v Sloveniji že drugič: prvič jo je obiskal iz zasebnih nagibov,
to pot pa na povabilo prijatelja Andreja tako rekoč ob dnevu
duševnega zdravja, ki mu odmerja največ svoje pozornosti.
Nato je prešel k zanimivim statističnim podatkom, ki izpričujejo,
da v Veliki Britaniji umre več ljudi zaradi samomorov kot zaradi
prometnih nesreč. Med desetimi najpogostejšimi vzroki invalidnosti
na svetu je pet psihiatričnih, med njimi povzroča unipolarna
depresija kakih 10 % invalidnosti. Med svetovnimi boleznimi je
kakih 5 % nevropsihiatričnih; te bi naj do leta 2020 narasle na 15
% in bi tako celo presegle število bolezni srca in ožilja. Četrt
milijona ljudi je shizofrenih. Sploh se mnogo delovnih dni zgubi
zaradi duševnih obolenj, kar velja Britanijo 20 milijard funtov na
leto in to samo za stroške zdravljenja, socialnega varstva in
raznih nadomestil. Upoštevajoč še izgubljeni državni dohodek,
stroški strahotno narastejo.

V Britaniji so uvedli sistem »Care Programme Approach«, ki naj
skrbi, da ima vsak odpuščeni iz bolnišnice posebej imenovanega
oskrbnika, ki naj pacienta spremlja, pozna način rehabilitacije,
usposabljanja. Vendar stvari niso povsod funkcionirale, zato je
javnost izgubljala zaupanje v tak sistem.
Zdaj bo že 30 ali 40 let, kar je eden naših bivših ministrov prvi
razvil posebno politiko, ki zagotavlja skrb za psihiatrične bolnike
v skupnosti in v domačem okolju, stran od sistema zaprtih
bolnišnic. Za delovanje takega sistema pa je potrebna ustrezna
oskrbovalna mreža v domačem okolju. Seveda, visoko varovane
bolnišnice, so še vedno nujne za nekaj res hudo bolnih psihiatričnih
bolnikov. Niso pa še našli rešitve za ljudi z osebnostnimi težavami,
ki so po zakonu neozdravljivi, vendar tudi za te je treba primerno
poskrbeti, saj so brez ustreznega nadzora lahko nevarni zase in
za okolico. Ob njihovi rehabilitaciji pa je treba poskrbeti tudi za
njihovo socialno urejenost.

Statistika kaže tudi, da eden od sedmih ljudi boleha za nekakšno
duševno boleznijo, in prognoze kažejo, da bo vsak tretji v življenju
zbolel za duševno boleznijo. Vsak drugi bo imel izkušnjo z
duševnimi boleznimi v družini ali v krogu ožjih prijateljev. Zato
velja razmišljati o tem, kako bi zagotovili bolnikom primeren dostop
do kakovostne nege in zdravljenja v humanem okolju čim bliže
domu brez kakršnekoli stigme.

Obstajajo pa tudi srednje varovane bolnišnice za akutne bolnike,
ki potrebujejo nekaj varovanja le za določeno obdobje. Za take
namene so primerne manjše enote z 12 do 15 pacienti, ne pa
kolosl, znani iz preteklosti. Za svoje izkušnje pa pravi Bowis, da
se je več naučil pri pacientih kot pri strokovnjakih ali državnih
uradnikih. Takoj je postregel s primerom, ko mu je ob obisku
bolnišnice neki moški zaupal, da ga zdravniki zavračajo, češ da
še ni dovolj bolan, da bi ga sprejeli, sam pa trdi, da ve, kdaj bo

Prav zato se je kot minister, kot politik - in ne kot zdravniki - boril
in se še bori za učinkovit sistem preventive, zdravljenja in
rehabilitacije duševno bolnih. Prepričan je namreč, da imajo politiki
dovolj moči, da lahko pomagajo ali pa da stvari zavirajo. Ob tern je
pripovedoval, kako se je srečal s problemom duševnega zdravja
že v otroštvu. Njegov daljni sorodnik se je občasno zelo čudno
obnašal. Vsem v družini je bilo nerodno, bilo jih je sram. Nenadoma
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zbolel. V času, ki je potreben, da dovolj zboli, pa lahko povzroči
kako nevšečnost. Za take ljudi, ki vedo, kdaj bodo zboleli, so
potrebni ustrezni prostori, kjer bi tovrstne potencialne paciente
zadržali za določen čas, jih ustrezno ocenili in oskrbeli.

delodajalci spoznavajo, da je poleg fizične varnosti pomembno
pri delu tudi duševno zdravje. Res pa je, da je tudi ministrstvo za
zdravstvo, ki je v Britaniji eden največjih delodajalcev, najraje
načrtovalo politiko, pridigalo, kakor pa da bi samo resnično tudi
kaj storilo.

Ob rehabilitaciji je potrebna doslednost; to pa omogoča posebno
gibanje »Club House« - posebno varovani domovi -, v katerih
prostovoljno sodelujejo različni ljudje, ki pacientom pomagajo pri
vrtnarjenju, pri različnih knjižnih klubih. Sočasno pa prostovoljcem
pomaga tudi medicinsko osebje. Tako bolnike usposobijo delovnopoklicno; pomagajo pa jim tudi pri iskanju dela. Bistvo vsega tega
je, da se zmanjša število hospitaliziranih pacientov, saj se da po
ozdravitvi opraviti veliko rehabilitacije v domačem okolju. Posebna
skrb pa mora veljati otrokom z duševnimi obolenji. Nato je opozoril
na dejstvo, da ljudje živijo nasploh bolj zdravo in tudi dlje. Mnogi
starostniki potrebujejo dodatne oblike pomoči zaradi demence,
zaradi Parkinsonove bolezni...

In vendar se lahko skoraj vsakdo kmalu znajde pri vprašanju
duševnega zdravja kot bolnik ali kot član bolnikove družine ali v
družbi prijateljev. Veliko duševnih bolezni morda res še ni moč
ozdraviti, mnogo pa se jih da stabilizirati, mnogim je moč pomagati.
Managerji bi morali biti najprej usposobljeni tudi za posvečanje
pozornosti duševnemu zdravju svojih sodelavcev in zaposlenih.
Tudi z bolj fleksibilnimi delavniki bi lahko stres diagnosticirali in
celo odpravljali. Zaradi odpravljanja duševnih bolezni je treba najprej
spodbuditi splošno zavedanje glede tovrstnih bolezenskih
nevarnosti. Naslednja aktivnost mora veljati politiki, zdravstveni
politiki. Nato se začno stvari primerno objavljati.

Navedena problematika sodi med prioritetne naloge, ki vse po
vrsti terjajo zagotavljanje učinkovitega zdravstvenega sistema,
obvladovanje tveganja, varstvo javnosti. Pri vsem tem pa je treba
prisluhniti javnosti, profesionalni stroki in prostovoljcem. Potem bi
se dalo razrešiti stigmo in izboljšati delovne stike med različnimi
strokovnimi skupinami, denimo, splošnih zdravnikov in socialnih
delavcev; v preteklosti so oboji delali preveč vsak k sebi.

Na duševno zdravje lahko silno negativno vpliva prenagla upokojitev, nenadna izguba dela. Prav je, da se na take okoliščine ljudje
ustrezno pripravijo, recimo, z usmerjanjem v take ali drugačne
aktivnosti pred upokojitvijo. Na Nizozemskem omogočajo ljudem
kako leto pred upokojitvijo več prostih dni, da se navadijo proste
dneve preživljati doma, da tako bolj normalno preidejo v čas, ko
ne bodo več aktivni na delovnem mestu.

Glede samomorilnosti, ki močmo zadeva tudi Slovenijo, je John
Bowis prepričan, da je treba primerno ozavestiti zdravnike in
druge strokovnjake, da bi bili pozorni na posamezne znake, ki
kažejo na samomorilna nagnjenja. Danes so k samomoru
nagnjene različne vrste ljudi, zlasti tisti, ki živijo zelo ločeno, izolirano
življenje, in mladostniki. Za vse take ljudi je zelo nevaren
preprostejši dostop do strupov, do orožja. Zlasti v stresnih situacijah je veliko takih našlo izhod v samomorih. Zato je pomembno
preprečevanje možnosti za samomore. V Kanadi preprečujejo
samomore z mostovi. Pod mostove postavljajo mreže, kajti z
mostov so Kanadčani pogosto skakali v smrt. Samomore se da
preprečevati tudi z drugimi tehničnimi ukrepi. Ko so se v Veliki
Britaniji premaknili iz lokalnih na daljinske plinovode, so ljudje manj
uporabljali plin za samomor z zastrupitvijo. Potem pa so se samomorilci preselili v garaže k izpušnim plinom. Vendar proizvajalci že
poskušajo oblikovati izpušne cevi tako, da bi se zlepa ne dalo
nanje natakniti drugih cevi. Vsekakor je pomembno raziskovati
vse možnosti, da bi odpravili enostavne dostope do različnih
oblik ali načina za samomor.

V nadaljevanju je John Bovvisgovoril o epilepsiji, o čemer so pred
dvema tednoma v evropskem parlamentu v Bruslju sprejeli evropsko Belo knjigo, namenjeno vsem parlamentom držav članic. Bela
knjiga je dostopna že prek interneta. Pri epilepsiji gre za eno
najstareših ugotovljenih bolezni. V Britanskem muzeju imajo
Babilonsko tablico iz leta 2000 pred našim štetjem, toda metode
preprečevanja in zdravljenja te bolezni niso kaj prida napredovale.
Morda je situacija ponekod še slabša kot v preteklosti.
Znani indijski etnolog je nekoč dejal: "Zgodovino epilepsije je moč
opisati kot 4000 let predsodkov, neznanja in stigme." Danes trpi
zaradi epilepsije 40 milijonov ljudi, 30 milijonov nima nobenih zdravil,
nobenih metod zdravljenja. Pa samo nekaj malo denarja je
potrebnega, da bi pomagali vsaj tistim, katerih epileptične probleme
je moč olajšati.
Tudi v zahodni Evropi je kljub napredku zdravstva kar dva in pol
milijona epileptikov, ki jih ne zdravijo ustrezno; med njimi so tudi
otroci, ki ne morejo v šole, družine, ki živijo pod posebnim pritiskom,
ljudje, ki prehitro umirajo, ki se ne morejo zaposliti. Skratka, ljudje
ne morejo živeti zdravega polnega življenja, zato živijo v zadregi,
v strahu, kdaj se bo ponovno pojavil nesrečni epileptični napad, v
strahu pred stigmo, ki je tako značilna tudi za sedanjo evropsko
civilizacijo.

Glede duševnega zdravja niso ne v Evropi ne v svetu povsem
uspeli, ampak stvari se izboljšujejo. Butros Galli, nekdanji generalni
sekretar Združenih narodov, je ob statističnih podatkih Svetovne
banke in Univerze Harvard dejal: "Sedaj pa vidim, da bo duševno
zdravje eden glavnih izzivov, tako da mora postati ena od prioritet
za Združene narode v naslednjih 50 letih." In te misli je prelil v
politiko Svetovne zdravstvene organizacije in v celo vrsto drugih
agencij. Evropa pa ima Amsterdamsko pogodbo, ki je nadomestila
Maastrichtsko, ki daje Evropski uniji večja pooblastila na področju
urejanja zdravstva. Skratka, na iniciativo Finske, ki je predsedovala Evropski uniji, so v parlamentu sprejeli prvi zakonski akt za
področje zdravstva in še posebej duševnega zdravja. Tako je
svet ministrov novembra 1999 soglasno sprejel Resolucijo o
duševnem zdravju. Z resolucijo so pozvali države članice in
evropsko komisijo, da posvetijo posebno pozornost duševnemu
zdravju otrok, mladostnikov in starejših.

V Veliki Britaniji so šele leta 1970 razveljavili zakon, ki je epileptikom
preprečeval ali prepovedoval poroko. Do leta 1956 so v 18 državah
ZDA epileptike sterilizirali. V 70. letih so v ZDA lahko zakonito
preprečevali epileptikom dostop v bare, restavracije itn. Do 20 %
nemških epileptikov je danes še nezaposlenih, dodatnih 20 % se
jih mora predčasno upokojiti. Zgodilo se je, da je želel eden zelo
znanih ameriških kongresnikov sprva postati duhovnik, pa se
zaradi ugotovljene epilepsije ni smel vpisati na teologijo. Ko se je
kasneje kot kongresnik srečal s papežem in mu zaupal svojo
izkušnjo, je papež s posebno poluradno encikliko dosegel, da so
lahko tudi epileptiki postali duhovniki. Sicer pa so nekateri že v
preteklosti postali silno pomembni kljub epilepsiji: Julij Cezar,
Aleksander Veliki, Dostojevski, Byron.Toliko bolj je danes naravnost
tragično, da uspešni epileptiki ne želijo govoriti o svoji bolezni, ker
se bojijo reakcije javnosti. Temu se morajo predvsem politiki
odločno upreti, tudi z več finančne odzivnosti, zdravstveno osebje
pa mora prepričati javnost, da se da epilepsijo stabilizirati in da
epileptiki lahko živijo in delajo povsem normalno.

Vidik skrbi za duševno zdravje, žal, zapostavljajo delodajalci,
čeprav izgubijo vsako leto na milijone delovnih dni zaradi duševnih
obolenj; nihče pa ne more registrirati izgube, do katere pride zaradi
slabega duševnega stanja, ki vpliva nato na slabo opravljeno
delo. Od tod veliko stresnih situacij tudi doma, ki tudi vplivajo na
nedejavnost v okviru družine. Ob primernih spodbudah sicer
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Predvsem pa je treba politike prepričati, da je temu občutljivemu
področju vredno posvetiti ne samo pozornost, temveč tudi
ustrezen denar. Ce v Evropi namenjajo 5 milijard evrov kozmetičnim proizvodom, 11 milijard sladoledu, ali ne bi mogli nekaj
milijonov evrov dodatno nameniti raziskovanju in proučevanju
epilepsije in izboljšanju pogojev, v katerih bodo živeli in delali
epileptiki? - Toda v Evropski uniji ima ta hip prioriteto kmetijstvo,
tudi za pridelavo tobaka, alkohola, ne pa zdravstvo, kar je
naravnost sramotno. Promocija zdravstva bo silno naporna, ker
je pač vabljivejša promocija alkohola in tobaka, ki pa zdravju
škodita. Narobe sveti

izobraževanja. Ena največjih pomanjkljivosti je pomanjkanje
merjenja dosežkov na področju duševnega zdravja. Še vedno pa
velja pri duševnem zdravju razmišljati, kako bi čim več vidikov
zdravljenja vpletli v skupnost, v domače okolje, v zavarovalniški
sistem, ki bo zagotovil sredstva novim skupnostim, centrom za
zdravljenje in pomoč.

Dr. Dušan Keber, minister za zdravje, je opozoril na licemerska
ravnanja v politiki in javnosti, še posebej pa na negativne učinke
čezmejnega oglaševanja alkohola in tobaka - denimo, po internatu,
po kabelski televiziji, kar je svojstven izgovor za nacionalne
oglaševalce.

Vendar zdravju v prid bi lahko ravnali z nekaterimi preprostimi
ukrepi. Recimo, če bi uspeli zmanjšati hitrosti avtomobilov, bi
zmanjšali tudi število nesreč, telesnih poškodb in tako bi zmanjšali
stroške urgentne medicine; prihranke pa bi lahko namenili za
dodatne naložbe v zdravstvo, tudi v duševno zdravje.
Ob koncu je predavatelj povabil avditorij k pogovoru prepričan,
da Slovenci ne prodajajo Evropi le dobrega vina, ponudijo ji lahko
tudi dobre ideje.

John Bowls je, zavedajoč se težavnosti odgovora, dejal, da
delo vlad usmerja zlasti dvoje: eno je proračun, drugo pa je pritisk
javnosti in medijev. Vlada zelo nerada ubije tisto kuro, ki nese
zlata jajca. Vlada načelno podpira kampanjo proti kajenju, dokler
ljudje ne prenehajo kupovati cigaret. Zaveda se namreč, da bo
treba potem zbirati davke na drugačen način. V Britaniji je skušala
vlada s ceno cigaret - cena se letno dviguje za 3 % nad inflacijo vplivati na kadilce, da bi se odpovedali kajenju; vendar pa le tako
dolgo, dokler ni zaškripalo v proračunu, saj so kadilci hodili po
cenejše cigarete v Francijo. Tako je v proračunu nastajal primanjkljaj, britanska vlada pa je spet popustila pri ceni. Proračunski
prihodki so zadeva trenutnega ministra. Z vprašanjem boljšega
zdravja se bo ukvarjala prihodnja politična elita čez 10,15 let. Žal
se nekako tako razmišlja. In to je neke vrste hipokrizija.

Vprašanja In odgovori
Dvoje vprašanj iz Centra za epllepsijo otrok:
1. vprašanje: Kako bi ravnal John Bowis, če bi še enkrat postal
minister za zdravstvo v neki državi, ki je gospodarsko dobro
razvita, ima pa zelo fragmentirane službe za pomoč epileptikom
brez zdravniških evalvacij in kako bi porazdelil naloge med ministrstvi, politiko, upravljalci zdravstvenih organizacij, med skupinami
z epilepsijo, ki neradi izražajo svojih zahtev?

Mojmlr Suhar, Zavarovalna družba Adrlatlc, je vprašal, kako
naj bi država vzpostavila normalen odnos z ljudmi, ki živijo rizično
(alkohol, kajenje, šport, druge rizične dejavnosti), in kakšen naj
bo odnos zavarovalnic do ljudi s rizičnim načinom življenja?

John Bovvis je menil, da bi bilo treba najprej z jasno kampanjo
stopiti iz sence. Vlada mora zagotoviti, da bodo odgovorni v
zdravstvenih organizacijah uporabljali najustreznejša zdravila brez
stranskih učinkov. V Britaniji so, na primer, razširili število
specializiranih centrov in usposobili več zdravstvenih tehnikov,
ki so potem lahko s svojim strokovnim in specifičnim znanjem
ustrezno pomagali rekonvalescentom v domači negi. Potrebno
pa je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, z družinskimi
skupinami in z dejavniki finančne podpore. Komurkoli, ki se v
svoji družini prvič srečuje z epilepsijo, s Parkinsonovo ali drugo
podobno boleznijo, je treba omogočiti stik z nekom, ki je tdko ali
podobno bolezen že izkusil, da mu lahko svetuje, kako ravnati in
kako pomagati. V tem smislu so pomembne tudi telefonske linije
za čim hitrejše in uspešnejše komuniciranje. Ob vsem pa je
potrebno ozaveščanje javnosti, da namreč epileptiki, ne le da
lahko normalno živijo, ampak so lahko tudi izjemno uspešni.

John Bovvis je menil, da gre za vprašanje, ki sega na zanimivo
in fascinantno področje. Namreč, nagovarjanje ljudi, naj ne kadijo,
ne zaleže kaj prida, še posebej pri mladih ne. Glede rizičnostnih
razmerij pa je navedel primer iz Britanije. Ce tam pride do prometne
nesreče, plača zavarovani povzročitelj nesreče del stroškov. Ni
pa določbe, ki bi narekovala kadilcu, naj povrne del stroškov
zdravljenja, če je zbolel za rakom, ker je kadil.
Pri visoko rizičnem športu pa gre za nepristransko zadevo, kajti
aktuarji izračunajo dovolj točno, kakšna naj bi bila premija glede
na predvideni življenjski rizični stil. Verjetno pa bo treba v prihodnosti
postaviti vprašanje, ali bomo priznali vsem iste pravice do zdravljenja, do zdravil, če je človek sam sebi povzročal slabše zdravje.
Prav je, da ima vsakdo pravico do osnovnih zdravstvenih storitev
pod pogojem, da sam ni prispeval k slabšanju svojega zdravja.
Dodatne storitve, dodatno zdravljenje pa je moč zagotavljati na
drug način: prek države, zavarovalnice. Lahko pa obe odklonita
določeno plačilo, denimo, ko gre za plastično kirurgijo. Ta je lahko
racionalno nujna in sodi k solidarnosti, lahko pa gre zgolj za ne
najbolj potrebne kozmetične učinke, ki sodijo v samoplačništvo.

2. vprašanje: S kakšno zakonodajo in kako so uredili v Britaniji,
da so epileptiki in drugi podobni bolniki lahko opravljali vozniški
izpit, da so se lahko zavarovali in da so lahko dobili službo?
John Bowls je pojasnjeval, da se je zakonodaja sprejemala v
več fazah in z različno občutljivostjo, zavedajoč se tudi tega, da
nekaterih del ljudje z določenimi motnjami ne morejo opravljati, pa
naj gre za fizične, nevrološke ali psihološke težave. Zakonodaja
pa mora odpraviti nepotrebna omejevanja. Večina priložnosti za
usposabljanje in za zaposlitev mora izhajati iz učinkovitega

Dr. Andrej Marušlc je ugotavljal, da bi z odmero višje zavarovalnine za kadilce - med temi je veliko tistih z manjšimi dohodki lahko povzročili občutno socialno diferenciacijo na področju
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zdravstvenega zavarovanja. Drugače pa je, ko gre za aktuarske
izračune. Ce se hoče kdo zavarovati za določene pravice, upoštevajoč določene razvade, bo moral plačati višjo premijo, recimo za
kajenje.

težko vzpostaviti. Sistem pobiranja davkov, namenjenih samo
določenemu področju, na primer, zdravstvu, je kaj težko uveljaviti.

Tone Hrovat se je ob koncu zahvalil Johnu Bovvisu in vsem, ki so
s svojo razpravo, s svojimi komentarji ali s svojimi vprašanji še
dodatno obogatili pomembno tematiko, ki ji je bilo posvečeno izredno zanimivo predavanje visokega angleškega gosta.

John Bowls je soglašal s tem komentarjem, ker ustrezni kriteriji
veljajo, ko gre za življenjsko, pokojninsko zavarovanje; pri zdravstvenem zavarovanju pa še ni omejevalnih kriterijev in jih je tudi

Državni svet Republike Slovenije je 3. oktobra 2001 pripravil predavanje o
ZDRAVLJENJU BREZ ZDRAVIL V PSIHIATRIJI. Predaval je dr. Jože Magdič.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je najprej pozdravil
vse udeležence ter izrekel iskreno dobrodošlico nekdanjemu
kolegu iz državnega sveta dr. Jožetu Magdiču. Kljub obilici dela je
našel čas za zanimivo predavanje v državnem svetu.

Osem let sem bil v tej hiši aktiven, najprej kot poslanec, pozneje
pa državni svetnik. S težavo sem zapuščal psihiatrijo in komaj
čakal, da se po zaključku politike, v kateri sem bil nepoklicno,
vrnem nazaj v stroko. Obdobje politike je zame neprecenljiva
pridobitev. Mislim, da se s politiko ne ukvarjamo samo glede na
njeno vsebino, ampak tudi iz vidika lastne osebnosti. Dogajanje v
parlamentu sem interpretiral tudi kot psihodramo. Zanimala me je
tudi psihična struktura parlamentarcev. Kot psihiater in psihoanalitik Jungove šole sem se vprašal, ali je slovenski narod državotvoren, interpretirajoč psihična stanja parlamentarcev. Trdno sem
prepričan, da je heterogenost psih parlamentarcev eden od
dokazov slovenske državotvornosti in demokratičnosti.

Dr. Magdič meni, je dejal, da je zdravljenje z zdravili v psihiatriji
najbolj skrajna In obenem tudi najmanj zaželena oblika pomoči,
saj predstavlja breme tako za pacienta, kot tudi za psihiatra. Med
drugim nam bo predstavil področje, kjer je terapija brez zdravil že
vpeljana.
Prisotne je obvestil, da je državni svet na svoji današnji seji določil
besedilo predloga zakona o psihološki dejavnosti ter ga že poslal
državnemu zboru v obravnavo in sprejem. Morda bi kdo pomislil,
kaj ima opraviti državni svet s strokovnimi področji in vprašanji.
Prav v državnem svetu smo oblikovali delo tako, je poudaril, da
poskušamo s konstruktivnimi razpravam in argumenti in ne nazadnje s konkretnimi predlogi, zakoni ali mnenji, vplivati na sprejem
kvalitetne zakonodaje. Zaradi tega smo se in se vedno poslužujemo možnosti dobrega sodelovanja s civilno družbo, civilnimi
institucijami in stroko. Od tod črpamo veliko idej in predlogov, ki
nastajajo potem v državnem svetu.

To predavanje pa je rezultat moje frustracije, ki sem jo doživljal
kot psihiater na predavanju v državnem svetu v zvezi z zakonom
o duševnem zdravju. Zaskrbela me je silna razlika med stališči
psihiatrov in nepsihiatrov. Bilo je precej pripomb na delo psihiatrije,
in sicer v smislu prekomernega uporabljanja psihiatričnih zdravi.
Naj vendarle omenim, da se je psihofarmako(pgija v samostojni
Sloveniji vidno posodobila. Naša psihiatrija je hitro reagirala na
moderni čas in ima sodobna zdravila. To je v predavanju o zakonu
o duševnem zdravju povedal že moj kolega doc. dr. Ziherl.
Če psihiater ordinira psihiatrično zdravilo, je zelo pomembno, kako
to dela. Zelo pomemben je čustveni pristop, torej komunikacija
med psihiatrom in bolnikom kot tudi njegovo družino. Predvsem v
zdravljenju brez zdravil, torej v psihoterapiji, je še kako pomembno
sodelovanje svojca. Znotraj specializacije, se bodoči psihiater
ukvarja s psihoterapijo. V psihoterapiji gre za srečanje, konfrontacijo
dveh enakovrednih psih. Rad primerjam delo dušeslovca z kirurgom.
Slednji ima namreč drugačno relacijo "subjekt" - "objekt". Kirurgovi
možgani, psiha, ima opravka recimo s kostjo, ki pa je na nižjem
nivoju od njegove psihe. Pri soočanju psiha - psiha nikakor ni vseeno,
kako" pozna psihoterapevt svojo psiho, lastne komplekse in kako

Zato je tudi v prihodnje naše delovanje usmerjeno v tako sodelovanje in razprave, ki prispevajo bogato gradivo in predloge ter
pretehtajo določena mnenja, na podlagi katerih se kasneje lahko
oblikujejo predpisi, pa tudi mnenja, potrebna za politike. Državni
svet je most med civilno družbo in politiko.

Dr. Jože Magdič se je zahvalil državnemu svetu, predsedniku in
sekretarki za povabilo, in nadaljeval:
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Sleherni dušeslovec si zgradi neki psihični sistem. Osebno sem
ga večkrat zgradil, pa ga spet porušil in na novo zgradil. Zato naj
vas razne psihoterapevtske šole, ki v osnovi zdravijo brez
medikamentov, sploh ne motijo. Zelo pomemben je namreč psihični
status tistega, ki se ukvarja s psiho. Razlike so namreč v psihi
tistega, ki se odloči za Freudovo ali Jungovo ali za kakšno drugo
šolo. Rekel bi, da ima dušeslovje svojo demokracijo. Potrebno je
spoštovati psihične statuse tistih, ki se odločajo za to ali ono
smer. Pomembno pa je, da končaš eno smer psihoanalize.
Izobraževanje za psihoanalitika primerjam z hojo skozi gozd. Če
hočeš priti iz gozda, moraš hoditi po eni stezi. Spreminjanje smeri
utegne postati usodno.

se le ti odražajo na njegovem delu z drugo psiho, predvsem če gre
za zdravljenje brez zdravil. Potrebno je zavzeti tudi stališče do
izraza »zdravljenje« v psihiatriji.
Nikakor ga ne moremo in ne smemo enačiti z izrazom v telesni
medicini. Čim namreč jaz nekoga zdravim, ga dajem v neki sekundaren, manj vreden plan. Tudi duševno bolezen ne moremo razumeti kot telesno. Psihozo ne moremo primerjati recimo z rakastim
obolenjem.
Problem psihoze ni v tem, da bi tak človek bil neke vrste manj
vreden. "Problem" psihoze je v širokih spoznanjih iz lastnih globin
njegove psihe, ki jim enostavno ni kos, pa tudi njegova okolica jih
ne more razumeti. Specializacija za psihiatra in edukacija za
psihoterapevta ima smisel v njegovem "cepljenju" njegove zavesti
z lastnimi podzavestnimi vsebinami in individualne in še globlje
kolektivne podzavesti. Za osebnost bodočega dušeslovca je nujno
potrebno, da se poglablja vase, da bi na ta način zgubil strah pred
temi, zavesti tujimi vsebinami.

Kaj pa je bistvo nevroze? Bistvo je diskrepanca med telesno in
psihično, predvsem pa čustveno starostjo; diskrepanca med inteligenčno in čustveno starostjo. Če malo pomislimo na šolanje,
spoznamo, da šola daje prednost razvoju mišljenja, ki torej ustreza
telesni starosti, ne daje pa dovolj poudarka na razvoj čustev. Od
renesanse naprej velja posameznik toliko, koliko zna ali kako se
prezentira navzven. Kaj pa čustva? Le ta so filogenetsko gledano
starejša od razuma, so težje vodljiva, rekli bi "trmasta", ne dajo
se ustrahovati. Fenomen amerikanizma pa je sodobna kulminacija
naše psihične enostranskosti, s potenciranjem ekstrovertnega
mišljenja in zapostavljanjem čustev. Dogodek 11. septembra je
maligno opozorilo kje smo.

Da bi boljše razumeli odnos družbe do psihiatrije, tudi z vidika
psihiatričnega zdravljenja brez zdravil, naj opozorim tudi na silno
pomanjkanje psihiatrov. Pomanjkanja pa ne smemo pripisati le
"slabi" zdravstveni politiki, ampak tudi specifičnosti psihiatričnega
poklica. Za psihiatra se odloča zdravnik, ki ima določeno družboslovno orientiranost. Bodoče zdravnice in zdravniki hočejo biti
kirurgi, internisti, infektologi, torej zdravniki telesa. Redke so pa
psihe zdravnikov, ki imajo tendenco ukvarjanja s psiho. Torej se
ne čudimo, če primanjkuje psihiatrov, kajti to ni slučajno. Tudi če bi
hoteli siliti zdravnike, naj postanejo psihiatri, je to neizvedljivo, saj
njihove psihe enostavno niso naravnane v smeri razumevanja
dušeslovja. Vsebine nekaterih pritiskov na nas psihiatre so
enostavno takšne, da nam delajo krivice. Zavzemam se za takšen
zakon o duševnem zdravju, o takšni družbi, ki bi psihiatra razbremenila.

Velik sovražnik slehernega psihoterapevta so njegovi lastni kompleksi. Sicer pa je v osnovi sleherna psihoterapija ukvarjanje s
kompleksi. Dobro poznavanje teorije in prakse kompleksov je
osnova za zdravljenje brez zdravil v psihiatriji.
Naj tukaj spregovorim o "mojih", torej psihiatričnih kompleksih
vodenja, biti "direktor", "šef" neke psihiatrične ustanove. Iz
zahodnega sveta poznamo dejstva, da psihiatri niso več vodilni v
psihiatričnih ustanovah ali tirnih, niti ni nujno, da je psihiater stalno
prisoten, recimo, v nekem sanatoriju, ampak pride največ trikrat
na teden. S tem dejstvom se je v lastno korist moral seveda
najprej soočiti sam psihiater, da bi spoznal, da mu družba s tem
nič ne jemlje, ampak mu le daje, ga razbremeni, v smislu omogočanja možnosti za dvig njegovega strokovnega dela. Upam si
govoriti o liberalizaciji družbe, psihiatrije in tudi psihiatra.

Predvsem svojci tako imenovanih duševnih bolnikov neštetokrat
čutijo nerazumevanje s strani psihiatrije. Marsikje v psihiatriji vlada
stališče, da se je lažje pogovarjati z bolnikom samim kot pa z
njegovim svojcem. Moram pa vam povedati, da če že koga
obožujem, potem dejansko obožujem svojce duševnih bolnikov.
Kajti, biti svojec duševnega bolnika je marsikdaj težje kot pa biti
bolnik. Možno je namreč, da svojec doživlja intenziteto bolnikove
psihične bolezni neprimerno težje kot bolnik sam. Moderne
psihiatrije pa si ne morem zamisliti brez svojcev naših bolnikov.

Naj se dotaknem zadnjega poglavja mojega izvajanja - torej
psihoterapije psihoz, ki bo po mojem še kar krepko ostala v
domeni psihiatra. Tudi na tem področju je pomembno poznavanje
psihodinamike. Če pride pri nevrozi in depresiji do sesutja jaza v
individualno podzavest, poten je pri psihozi to drugače, saj pride
do še globljega sesutja, ali regresije jaza. Stanje psihoze najlažje
prikažem, če vam povem, da jo primerjam s sanjanjem v budnosti.
Psihoza je v bistvu kontakt jaza z najglobljimi, torej filogenetskimi
vsebinami psihe. Jung je lepo rekel, da otroška psiha ni nepopisana tabla. Otrok pride z bogato psihično vsebino na svet, ob
minimalnem egu. Otrok ima "normalno psihotično stanje", saj se
njegov ego nahaja direktno v kontaktu z filogenetskim, sanjskim
svetom. Tekom osebnostnega razvoja pa pride do oddaljevanja
našega jaza od filogenetske, kolektivne podzavesti. Ko spimo,
pride vedno do kontakta našega jaza s sanjami, kar je seveda
normalno in več kot zaželeno. Pri odraslem človeku je torej le v
snu dovoljena regresija jaza na najgloblja psihična področja. Pri
duševnih bolnikih, v psihozi, pa v budnem stanju regrediira naš
ego pregloboko, odnosno pride do preplavljenosti naše zavesti z
najglobljimi "vulkanskimi vsebinami". Psihiatri opažamo, da bolnik
"vozi na dveh tirih". En tir je naša ego - zavest; bolnik pije z menoj
kavo, potem pa recimo reče, daje Napoleon. Istočasno se nahaja
v dveh stanjih. Govorimo o razcepljenosti osebnosti, saj je človek
voden z ego - zavestjo in globoko, zavesti tujo vsebino.

Želim si reorganizacijo slovenske psihiatrije v takšnem smislu,
da bi psihiatru bila dodeljena le njegova vloga v najožjem smislu
besede. Izhajajoč namreč iz klasičnega aspekta, je psihiater v
osnovi primarno zdravnik in absolutno njemu pripada predpisovanje medikamentozne terapije. Psihoterapevt naj bo psihiater le
v sekundarni obliki. Vsekakor ne bo zmogel brez psihoterapije,
ne na področju zdravljenja nevroz in psihoz, ki so njegovo primarno
področje delovanja.
Zelo pomembno in zanimivo področje psihiatričnega zdravljenja
brez zdravil je ukvarjanje s sanjami in potem njihova aplikacija na
psihodramo na osnovi sanj; gre torej za psihodramo na osnovi
sanj. Možna je tudi psihodrama na osnovi pravljice. O tem kdaj
drugič, saj bi za to bilo potrebnih več predavanj.
Po Freudu in pozneje Jungu je psiha sestavljena iz zavesti in
podzavesti. Slednjo Jung deli na individualno in kolektivno.
Individualna podzavest obsega področje od človekovega rojstva
naprej. Govorimo o ontogenetski podzavesti. Kolektivni podzavesti
pa bi lahko rekli filogenetska, zgodovinska, genska, torej sloneča
na genskem dedovanju. Psihoanaliza smatra, da je le ena osmina
energije v naši zavesti, torej smo le eno osmino zavestni, pretežni
del pa smo tudi v zavestnem stanju podzavestni.

Dosti poudarka dajem psihoterapiji v kontaktu s psihozami, seveda
ne svežimi. To delam iz več razlogov. Trdno sem prepričan, da je
15

ponovno "izgradnjo" osebnosti po psihozi možno voditi le ob
poznavanju strukture psihe, njenih razvojnostnih faz. Psihiater,
psihoterapevt, mora vedeti, kako in kaj dela z bolnikom. Tu je še
poglavje transfera, torej čustvenega odnosa terapevt - bolnik, ki
je še kako pomemben pri stanju po psihozi. Zelo pomembno je
poznavanje bolnikove človeške okolice in sicer spet iz psihodinamskega zornega kota. Nujno je zelo dobro poznavanje bolnikove
eksistence. Iz te potrebe se je razvila eksistencialna, daseninsanaliza, ki daje poudarek na človekovem stanju, ne pa kako je do
tega prišlo. Pravijo, da se vse odraža danes, tukaj. Če se hočeš
ukvarjati s psihoterapijo shizofrene osebe, je še kako pomembno,
da poznaš bolnikovo sedanjost, da diferenciraš vsebino človekovega bivanja. Znani švicarski psihiater Eugen Bleuler in njegovi
sodelavci so celo jedli in spali skupaj z duševnimi bolniki, vse v
želji, da bi jih čim bolj spoznali.Tudi jaz obiščem dgševnega bolnika
na njegovem domu, saj tam "svet psihoze izgleda drugače". Za
psihiatra je kaj takega izredno poučno. Pomaga mu razširiti
horizont poznavanja fenomenov psihične bolezni in reakcije
svojcev do bolnika. Pomemben je tudi vedenjski vzorec svojcev,
način življenja na domu. Iz poznavanja odnosa do telesnega
bolnika, lahko vsaj približno sklepamo kako je to v družini duševno
bolnega. Če ima recimo nekdo vročino ali celo leži v postelji, se
mu svojci prilagajajo. Vemo, da se spremenijo obveznosti
posameznikov, hišni red, kuhanje hrane
Če pa je nekdo
ortopedsRo bolan, pa je še marsikaj videti drugače.

Če se povrnem nazaj k duševnim bolnikom, vas opozarjam, da
ne bodite preveč radovedni. Po navadi ima vsak terapevt dovolj
materiala za delo z bolnikom. Njegova dodatna radovednost bi ga
celo obremenila. Neugodne posledice v bolnikovi psihi pa so še
dodatno poglabljanja vase, torej potapljanja jaza v podzavesti. To
stimulira tudi bolnikovo nezaupljivost, paranoidnost, trpljenje, kar
pa nikakor ni terapevtsko. Terapevt bi moral intuitivno oceniti,
kako globoko naj gre. Vemo, da je lahko enostavno odpirati rane,
težko pa jih je zapirati.

Vendar, tudi tukaj so osebnostne razlike med psihiatri, eni so
orientirani bolj psihodinamsko, torej se sprašujejo po načelu
"zakaj", drugi pa "kako" se manifestira duševna motnja ali bolezen.

uporabi homeopatije v psihiatriji in sodelovanju z bioenergetiki,
naraščanju število psihoz v zvezi z razvojem družbe,
smereh izobraževanja o duševnem zdravju,
osebnih izkušnjah zdravljenja težkih psihoz brez zdravil,
zdravljenju z "božjo besedo",
morebitnem ustanavljanju skupnosti za takšne bolnike,
zasvojenosti zaradi pomirjeval in proti njihovi zlorabi,
komuniciranju med psihiatrom in bolnikom,
vlogi prehranjevanja oziroma posta,
vplivu meditacije pri zdravljenju,
razumevanju bolnikov na komisijah za bolniške staleže,
psihomatskih obolenjih zaradi škodljivih vplivov (npr. sevanja)
na ljudi,
osveščanju in vključevanju svojcev pri zdravljenju brez
zdravil,
pojavih zasvojenosti s spolnostjo, problemih z impotenco ter
o načinih zdravljenja
problematiki samomorov v Sloveniji,
vlogi medijev in politike pri spodbujanju duševnega zdravja
vlogi psihiatrov - diagnostikov,
zagotavljanju socialne in pravne varnosti duševnim bolnikom,
reorganizaciji psihiatrične službe.

Omenjena "holandska metoda" mi omogoča zmanjševanje medikamentozne terapije in sicer iz več razlogov. Bolnika boljše spoznam in na ta način kvalitetnejše določim smisel in vrsto terapije.
Ker imava soliden kontakt, lahko začneva z nižjo dozo. Brez
zavor mi poroča o stranskih učinkih zdravil. Bolnikova zdrava
psihična področja imajo večji vpliv, saj niso ovirana z prekomerno
dozo. Lastna presoja stanja je toliko kvalitetnejša. Socializacija je
na višjem, kvalitetnejšem nivoju.

Po predavanju je dr. Magdlč, izhajajoč iz svoje prakse, odgovarjal
na številna vprašanja, med drugim tudi o:

-

Pri ukvarjanju z duševnimi bolniki nikoli ne grem v analizo znakov
njihove bolezni, da bi se torej spraševal zakaj so nastali. Mislim,
da bi na ta način še dodatno poglabljal tisto, kar je težko za
bolnika, torej njegovo, skoraj vedno nepredelano preteklost.
Uporabljam "holandsko metodo". Holandija je majhna država. Ima
pa velik ocean. Kopno večajo na ta način, da iz manjših otokov z
dovažanjem zemlje napravijo večje. Na ta način je ta dežela vedno
večja. Primerjava je zelo zanimiva. Kopno je ego - zavest, morje
pa podzavest. Čim več energije vzameš morju, tem močnejši,
bogatejši je človeški jaz. V praksi to izgleda tako, da se sprašujem,
kje ta oseba dobro, realno funkcionira in to forsiram, negujem,
širim. Vsak od nas ima rad uspehe, kaj šele duševni bolnik. Kaj pa
je uspeh drugega, kot realnosti ustrezno reagiranje. Če smo
spoznali, kaj je realnost in se po njej ravnamo, smo uspešni.
Nikar pa ne mislimo, da duševni bolnik nima nobene sposobnosti
za ocenjevanje realnosti. Naloga tistega, ki se v smislu zdravljenja
z njim ukvarja je, da odkrije njegove sposobnosti, ki ga pripeljejo
do uspeha. Seveda se zunanjemu opazovalcu marsikatera
bolnikova predstava o uspehu zdi tuja, pa vendar naj ji prisluhne
in mu z nasprotnimi argumenti poskuša dopovedati, da ni na
pravi poti. Zopet pristanemo na nujnosti analize bolnikove
sedanjosti, kar je osnova za krepitev njegovega jaza in s tem
zmanjševanje psihotične slike.

-

-

-

Na koncu se je dr. Magdič zahvalil številnim udeležencem, ki so
mu postavili vprašanja, imeli koristne pripombe in ustvarjalna
stališča. Posebno zahvalo pa je namenil svojcem duševnih
bolnikov, ne le za navzočnost in sodelovanje na predavanju,
ampak za vse, kar storijo zanje, saj marsikaj storijo namesto
nas, je dejal, ki smo za to usposobljeni. Zaključil je: "Priznajmo jim,
da so neštetokrat boljši od naši".

Podobne izkušnje imam pri usmerjanju življenjske poti bodočih
umetnikov. "Odkril" sem že marsikaterega. Za kaj je v bistvu šlo?
Naj povem enostaven primer: Starša sta zaskrbljena nad hčerkinim neuspešnim študijem na fakulteti. Obupana poiščeta pomoč
pri psihiatru. Imata svojo predstavo, kaj in kako naj hčerka študira.
V pogovoru s hčerko odkrijem psihično zdravo stanje. Je pa to
dekle "nekaj posebnega". Zame seveda nič tujega. Starša ne
registrirata ustvarjalne vplive kolektivne podzavesti na njeno
zavest.Ti prodori notranjih vsebin, jo delajo v očeh staršev čudno.
Svetujem ji "njeno pot", kar razložim tudi staršem. Postane znana
pevka.

Odgovore dr. Magdiča
bomo objavili v prihodnjih
številkah Poročevalca
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Državni svet Republike Slovenije in Društvo Rastoča knjiga sta 23. aprila 2001
pripravila pogovor ob SVETOVNEM DNEVU KNJIGE

Dr. Manca Košir, voditeljica posveta, je uvodoma opozorila na
izjemno pomemben svetovni dan, posvečen knjigi in nadaljevala:
"Če je kakšen narod med tistimi, ki se tega najbolj zaveda, smo to
prav Slovenci, saj smo se zgodili in naredili s knjigo, ne pa z
ognjem in mečem. Danes bi vam radi predstavili projekt, simbolni,
metaforični pa tudi materialni, imenovan Rastoča knjiga, da bi
tako zaznamovali ta dan, začetek novega tisočletja in da bi si
rekli, kako lepo je, da lahko govorimo v slovenskem jeziku."

naj bi bil to tudi simbol sedanjosti in predvsem prihodnosti,
opredmeten v posebnem prostoru, ki v tem hipu še ni čisto
definiran. Na umetniško privlačen način naj bi bila prikazana
prihodnost slovenske knjige ter nekaterih drugih pomembnih
nacionalnih dosežkov, kar naj bi povečevalo nacionalno samozavest, ki je je velikokrat premalo. Tako tujci dostikrat pravijo: "Vi,
Slovenci, morate biti resnično nekaj posebnega; tako malo vas je,
pa ste se kljub temu v 1000 letih ohranili, in na mnogih področjih
uspešno delujete."

Nato je povabila k nagovoru Toneta Hrovata, predsednika državnega sveta, ki je gostil vse zbrane kot civilno združenje s civilno
idejo.

Prav projekt Rastoče knjige naj bi posebej krepil nacionalno
samozavest in samozaupanje ob potrebni toleranci, ob medsebojnem spoštovanju v slovenskem prostoru, ob tako pomembnih
danes že nanizanih časovnih mejnikih, hkrati pa naj bi bil
pomembno vodilo za našo prepoznavnost med številnimi narodi
globalizirajočega se sveta. Gre torej za idejo nacionalnega povezovanja in motiviranja državljanov s področij kulture, arhitekture,
umetnosti, znanosti, gospodarstva itn. Gre torej za simbiozo
ekonomije in kulture, za potrditev slovenske identitete, za trend
na poti k odličnosti na vseh področjih in za razpoznavnost med
drugimi narodi.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je pozdravil vse
prisotne, posebej še svetnike, poslance, predsednico Društva
Rastoča knjiga mag. Tatjano Fink ter napovedane razpravljavce
dr. Manco Košir, dr. Franceta Bučarja, dr. Matjaža Kmecla in dr.
Jožeta Kraševca.
Vesel je projekta, ki ga soustvarja tudi državni svet in tako na
svojskl način soustvarjalno povezuje vse državljane Slovenije pri
oblikovanju nacionalne prihodnosti. Odpiranje Rastoče knjige, je
ugotavljal Hrovat, sovpada z desetletnico samostojnosti, tisočletnico Brižinskih spomenikov, 450-letnico prve Trubarjeve knjige,
dvestoletnico rojstva Prešerna. Prav s pisano besedo in knjigo
se je slovenski narod prebijal skoz zgodovino pod različnimi
gospodarji. Zdaj si državljani Slovenije samozavestno ustvarjajo
prihodnost, enakovredno in enakopravno tudi v evropskem
prostoru. Toliko bolj je projekt Rastoče knjige priložnost za ustrezno
oblikovanje kulturne podobe Slovenije.

Tako naj postane Rastoča knjiga velelnik za prihodnost. Na drugi
strani pa naj velja ideja čaščenju narodove intelektualne moči in
vitalnosti, ki je ohranila slovenski narod kljub majhnosti, kot zahvala
vsem znanim in neznanim Slovencem, ki so govorili, ustvarjali in
pisali v slovenščini, kot zahvala vsem Slovencem, ki so sicer
pisali v drugih jezikih, so pa kljub temu širili glas o Sloveniji in o
ljudeh s tega delčka osrednje Evrope. Velja naj tudi v zahvalo
vsem tujcem, ki so živeli na naših tleh ter ustvarjali svoja
znanstvena, literarna in umetniška dela in širili poznavanje naših
krajev, ljudi in posebnosti.

Zato razprava o veliki ideji sodi tudi v državni svet, ki že kar
ustaljeno odpira vrata pobudam civilne družbe, kamor sodijo tudi
prizadevanja Društva Rastoča knjiga. Ideja mora vzpodbuditi
samozavest državljanov Slovenije tudi za življenje v evropskem
prostoru, da bo slovenstvo v njem dovolj prepoznavno, dovolj
močno. Ob tem je spomnil že na nekdanjo moč Slovencev,
navajajoč tistih 42 slovenskih rektorjev dunajske univerze ali pa
avtorja največkrat prevedene in natisnjene knjige logaritemskih
tablic.

Rastoča knjiga naj bo tudi odgovor na izzive sedanjega časa,
zlasti naj bo spodbuda mlajši generaciji, da se ustvarjalno, ponosno
in pogumno vključuje v svetovne integracijske tokove. Sočasno
pa naj bo projekt tudi naročilo, da je treba biti zelo previden pri
posnemanju oziroma prenašanju tujih vzorcev v domače razmere.
Naj ta spodbuda počasi prodira v narodovo zavest, da kot narod
rastoče knjige potrebujemo in izjemno podpiramo gradnjo nove
nacionalne univerzitetne knjižnice. Vendar Rastoča knjiga naj ne
postane paralela univerzitetni knjižnici ali muzej knjige, pač pa
posebno in enkratno sporočilo o odgovornem dejanju, ki izrisuje
posebnost časa, ki naj zapusti ustrezno sled v časovni kontinuiteti,
je sklenila svoje razmišljanje mag. Fink.

Zaradi tega, je menil Hrovat, mora biti knjiga tudi v prihodnosti
poglavitni cilj našega razvoja, ne pa vojska. Tako je Rastoča
knjiga neprecenljivo dobrodošla za danes in zlasti za prihodnost.

Dr. Manca Košir je izrekla javno priznanje Darku Perovšku za
prvi dar Rastoči knjigi, nato je k pogovoru povabila dr. Franceta
Bučarja, ki je pred desetimi leti prvi pozdravil slovensko državo.

Mag. Tatjana Fink, predsednica Društva Rastoča knjiga, je
uvodoma govorila o potrebni povezavi med knjigo, literaturo, ki
ohranja in razvija nacionalni jezik, z novim znanjem, ki razvija gospodarstvo in celotno družbo. Gospodarstvo daje zagon
splošnemu razvoju, zato je bila vesela povabila k Rastoči knjigi
med številne eminentne posameznike, ki bodo pomagali temu
veličastenemu projektu.

Dr. France Bučar je spregovoril o knjigi kot o simbolu slovenske
kulture in slovenske narodne zavesti. S svojo kulturo pa se je
slovenski narod kvalificiral kot enakopraven in polnovreden član
družine evropskih narodov. Na temelju kulture je zrasla tudi
državnost - nacija. Tudi Rastoča knjiga ima svoj globoko simbolični
pomen, ki naj narekuje stalno rast nacionalne kulture.

Nato je pojasnjevala zamisel projekta Rastoča knjiga, ki naj bi bil
na eni strani simbol slovenske preteklosti v povezavi že z
navedenimi pomembnimi nacionalnimi obletnicami, po drugi strani
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v evropski vrh, sicer ob skromnem državnem mecenstvu - s
temi in onimi olajšavami.

Ko je dr. Bučar govoril o državni osamosvojitvi, je podčrtal, da je
treba pri ohranjanju samostojnosti stalno usklajevati in premagovati soodvisnost, saj se je treba s svetom soočati neposredno,
kar je novost v slovenski narodni zgodovini. Za obvladovanje
soodvisnosti pa je potrebno stalno povečevanje lastne moči, tudi
moči kulture, zlasti spričo zavesti, da evropska kultura, čeprav v
svoji amerikazinirani različici, obvladuje danes ves svet. Vendar
evropska kultura je samo sinkretični zbirni pojem. Noben evropski
narod ni neposredno ustvarjal evropske kulture. Vsak je ustvarjal
svojo lastno kulturo ob siceršnjem zgledovanju tudi pri sosedih.
Moč evropske kulture je prav v različnosti kultur njenih narodov.

Po osamosvojitvi pa je knjižno področje začelo drseti v depresijo
zaradi privatizacijske lakomnosti, zaradi drobitve, zaradi državne
naravnanosti, ki je knjigo močno obdavčila z znamenitim DDV.
Subvencije že zdavnaj ne opravljajo selektivnih kulturno-političnih
funkcij. Postale so predmet lahkotne in tudi objestne razpolagalnosti tega ali onega državnega uradnika in teh ali onih skupin, ki
se razglasijo za ekspertne, ki presodijo in odločijo, in so zato na
koncu še honorirane. Odgovornost za obstoj naše knjige pa država
preprosto prenese na tiste davkoplačevalce, ki so hkrati tudi
kupci knjig. Na teh brez popustov stoji in pade naše celotno
založništvo, knjigotrštvo in knjiga v celoti. Nadaljeval je, da je na
škodo resničnih nacionalnih interesov že temeljito načeta kulturna
tistih tri tisoč in več naslovov letno, na katere smo sicer tako zelo
ponosni, ker nas vsaj statistično povzdigujejo v evropski vrh.

Danes pa smo pa priča pojavom, da cela vrsta institucij presega
meje posamezne nacionalne kulture: gospodarske internacionalke, znanstveni raziskovalni centri, veliki informacijski imperiji,
ki obvladujejo izvor in pretok informacij ter ustvarjajo vtis, da gre
za svetovno kulturo, ki bi naj presegala sleherno nacionalno kulturo in bi bila celo vrednostno na višji ravni.

Kulturno politični občutek, da ostaja knjiga slej ko prej eno temeljnih
področij naše suverenosti,je prehudo poniknil, čeprav knjiga ostaja
ena redkih, če ne celo edina možnost osebne izbire življenjsko
nazorskega spraševanja in estetskega dogodka. "Kot na začetku
naše kulturne ere spodbuja in bo spodbujala še dolgo individualno
odgovornost. Takrat sta knjiga in z njo individualizacija odgovornosti
reševala Evropo. Nas sta celo lansirala kot narod v novo zgodovino. Ni treba živeti v lahkomišljeni prevari, da je njuna moč doslej
prenehala. Še manj, da smo kot majhen narod v tovrstnih globalizacijskih dogajanjih odvezani odgovornosti. Odgovorni smo bili
takrat in smo tudi danes, veliki in mali, tudi Slovenci. V tem smislu
nas je vodila naša knjiga doslej in tako naj bi bilo tudi poslej. Vsaj
zaenkrat še ni ustreznejšega nadomestka zanjo, še najmanj za
Slovence. In tu notri je umeščena ideja Rastoče knjige," je sklenil
svoj udarni prispevek dr. Kmecl.

Ob tem se pojavlja vprašanje, ali ima nacionalna zavest sploh še
kakšen smisel, ali ni naša Rastoča knjiga v bistvu samo pot in
vztrajanje na provincializmu, ali ni za neko občestvo nujno, da si
želi prihodnosti, ki ne bi temeljila na nacionalni diferenciaciji. Na
taki predpostavki bi bilo konec narodnosti kot izvora kulturne
ustvarjalnosti. In mnogi so res prepričani, da je narodnost
romantika, ki z njihovimi dejanskimi interesi nima nobene
neposredne zveze. Zato naj bi postali nacionalni kozmopoliti, za
katere je narodnost prej nadloga kot prednost. Pri takem razumevanju bi bila za kozmopolite slovenščina ovira pri vključevanju v
elite visokega sveta, saj bi jih delala neenakopravne, drugorazredne. Trezna presoja pa pokaže drugačno sliko. Kakor je
evropska kultura sinkretičen pojem, je sinkretičen tudi pojem
Evropejca, ki je Evropejec zato, ker pripada nekemu evropskemu
narodu. Zavreči pripadnost slovenstvu bi torej pomenilo zavreči
evropejstvo.
Tudi ni mogoče biti osebnost brez minimalnega fundusa vrednot,
s katerimi se je treba istovetiti. Vrednote so večinoma posredovane
prek pripadnosti narodni kulturi. Zato je pot Rastoče knjige kar
pravilna, postajati pa mora vedno bolj odprta za pridobitve sveta,
ker sicer ne bi mogla biti rastoča.

Dr. Manca Košir je ob maksimi: če ne bomo brali, nas bo pobralo,
ki ga je Andragoški center Slovenije prepisal za svoje bralne
krožke, ugotavljala, da biti pismen v začetku 21. stoletja pomeni
najprej veliko brati in potem pridobiti sposobnost gibanja po
različnih besedilih: verbalnih, računalniških, dokumentacijskih itn.

Nacionalni ponos, je menil dr. Bučar, je treba sprejeti kot del svojega
vrednostnega sveta. Brez ponosa, ki izhaja iz prepričanosti v
pravilnost vrednot, ki so postale vodilo posameznikovega ravnanja, bi človek vrednostno oslepel. Ponos brez domišljavosti in
nacionalizma je integralna sestavina narodne zavesti, ki ostaja
eden najpomembnejših izvirov ustvarjalnosti.

Mednarodna raziskava, ki jo je opravil tudi Andragoški center,
kaže, da smo med 20 državami razvitega sveta po pismenosti
čisto na dnu. Kulturno in šolsko ministrstvo pa še nista opravila
resne analize in samospraševanja. Zato nas, pravi dr. Koširjeva,
tuji raziskovalci pismenosti večkrat sprašujejo, kaj delajo naše
šole, ali sploh učijo to, kar ljudje potrebujejo. Potrebujejo pa
predvsem pismenost, ker ta pomeni tudi suverenost, samozavest,
samostojnost - individualno in nacionalno.

Dr. Matjaž Kmecl se je namenil govoriti o slovenskem odnosu do
knjige skozi zgodovino in kulturno politiko. Najprej je utemeljeval,
da se slovenska novodobna civilizacija ozaveščenega posameznika in skupnosti začenja s knjigo - pred 450 leti s Trubarjevim
Katekizmom, tri desetletja kasneje s prevodom Biblije in še s
kakimi 50 knjigami slovenskih protestantov, ki so tako uvedli
slovenščino v knjižno kulturo. Od tod je segel dr. Kmecl k Janezu
Svetokriškemu, ki je pred 300 leti v petoknjižju Sacrum Promptuarium izrecno izrazil potrebo po knjigi, ki ima moč razsvetljevanja
človeške glave, ter navajal ljudi ne le na pragmatično, temveč tudi
na kritično branje.

Analiza je dalje pokazala, da v Sloveniji premore najvišjo raven
pismenosti le 13 % državljanov; Švedi imajo na tej stopnji 60 %
prebivalstva. Raziskava Knjige in bralci iz leta 1998 ni nič bolj
vzpodbudna; več kot 39 % prebivalcev ne prebere nobene knjige;
če bi spraševali samo po prebranem leposlovju, bi bil podatek še
bolj neugoden. Dobrih bralcev, tistih, ki prebere 20 in več knjig na
leto, je na Slovenskem samo 11 %; pri Skandinavcih je ta odstotek
veliko višji.
V projektu Rastoča knjiga, je zatrdila dr. Koširjeva, je takoj prepoznala samo sebe. Všeč ji je bila lepa ideja in pomembna vizija.
Kakor se človek na osebni ravni nenehno sprašuje, kdo je in kaj
hoče, se mora enako spraševati sleherna skupnost - tudi narod.
V tem je smisel bivanja narodnih skupnosti. "In prav razmišljanja
o tem, kdo smo in kaj hočemo, so ujeta v metaforo in simbol
Rastoče knjige. Kajti vsak izmed nas in tudi skupnost in narod je
lahko samo to, kar misli, da je ali da bo," je strnila svoje navdušenje
nad Rastočo knjigo dr. Manca Košir.

Tako sta nacionalna zavest in slovensko osamosvajanje hodila
zmeraj bolj v znamenju knjig. Mohorjanke, letos praznujejo 150letnico, so bile dolgo nekakšen frontni knjižni oddelek; partizanski
tisk je bil mednarodno osvobodilno dejstvo in nadaljevanje ene
osrednjih rdečih niti slovenske zgodovine. V zadnjih desetletjih
pred dokončno osamosvojitvijo se je knjižna produkcija povzpela
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Dr. Jože Krašovec je svojo pozornost usmeril na naslov: Najprej
je bila beseda. Ob tem je ugotavljal, da je izraelsko ljudstvo v
svetovni javnosti doseglo priznanje, da je ljudstvo knjige; Sveto
pismo pa v zavesti celotnega civiliziranega sveta velja za knjigo
vseh knjig. Sveto pismo je po mnenju dr. Krašovca nedvomno
nastajalo po božjem navdihu, vendar ne kot narek od zgoraj,
temveč kot navdih sredi drame človeškega življenja, ki si je kot
živ organizem postavljalo temeljna življenjska vprašanja in zahtevalo odgovore, pobude, spodbude, opomine, obsodbe in znamenja
prizanesljivosti. Ob tem je posebej apostrofiral vsebino pentatevha
- peterih Mojzesovih knjig, modrostnega slovstva, psalmov in
Nove zaveze - samodejnega nadaljevanja duhovnega izročila
Stare zaveze s poglobljeno Jezusovo razlago, ki je osvetljevala
temeljno resnico božjega razodetja in odpirala vrata vsem narodom, razkrila tudi prenekatere skrivnosti.

uresničenje njegovih sanj, o čemer je sanjal že v študentskih letih
kot nosilec Liste neodvisnih in urednik študentskega lista 1551,
kot bojevnik za Plečnikovo palačo nove univerzitetne knjižnice,
predvsem pa kot soustanovitelj študentskega slovenskega kluba
1936. leta z geslom "Ne, stalinistična Moskva, ne, vatikanski
Rim, slovenska Ljubljana!" Tudi to geslo, ki je bilo kot ozelenela
klica vizije o neodvisni, samostojni Sloveniji že pred 61(1) leti,
zgodovinarji mirne duše zamolčijo.
Nato je opozoril tudi na možnost usodnih posledic spričo molčanja
o napakah in stranpoteh samostojne Slovenije. Zaradi ljubezni do
domovine ne bi smeli pisatelji ustvarjati, zaprti v slonokoščenih
gradovih ali v samosvojem svetu ustvarjanja, iz katerega neradi
pogledajo življenju v oči. Tako nočejo pišoči videti, da ima vsaka
vladajoča ideologija svoje metamorfozne resnice, zaradi katerih
lahko grozi slovenščini samomor. Zato tudi pisatelji, ki pišejo v
imenu načela, da žlahtni cilji posvečujejo podla sredstva, ne doživijo
moralne obsodbe.

Nova zaveza je samodejno nadaljevanje duhovnega izročila Stare
zaveze. Ko je nastopil Jezus, je svoje učence učil, kako razumeti
Sveto pismo globlje in širše, kot pa so ga razlagali njegovi
sodobniki. Razlagal je temeljne resnice božjega razodetja, odpiral
je vrata vsem narodom, razkril je skrivnosti poslednje resnice
človeškega življenja onkraj dobrega in hudega.

"Pozabljamo, da so nekateri še živeči krivci za stalinistične povojne
sodne zločine lažnivci. Trdijo, da niso vedeli za dogodke. Kralj
Ojdip ni vedel, da je spal s svojo materjo. Ko se je tega ovedel, se
je sam v sebi proglasil za krivca, iztaknil si je oči in šel med
berače. Seveda, ne trdim zdaj, da bi si tistih 15, 16 krivcev, ki so
še živi, staknilo oči in šlo med berače. Ne. Ampak naj živijo z
normalnimi pokojninami in z vestjo, če jo sploh imajo," je menil
Torkar in opozoril še na nevarnost epidemije univerzalne nemorale:
stabilizacija tartufovstva, devalvacija resnice, inflacija laži in
revalvacija brezpravja, pehanje množičnih občil za peklom reklam,
za kronikami zla in driad pornoseksa. Ob vsem tem pa razni
bogovi dajejo kruh svojim, drugim pa samo apetit. Gre torej za
ogrožanje naroda. Pisateljstvo pa - toliko kot nič o vsem tem. V tej
zvezi je navajal še misel nemškega pisatelja Hesseja, ki pravi, da
"kadar je narod v nevarnosti, umetniki pa molčijo, velja ta molk za
enega največjih zločinov."

Posledično je dr. Krašovec definiral Sveto pismo kot najbolj rastočo
knjigo, saj je v svojih prvinah rasla skozi tisočletja, dokler ni okrog
leta 100 po Kristusu dosegla svojega sklepa s priznanjem kanoničnosti in oznake svete knjige. Rastoča knjiga Svetega pisma je
postala vir odličnosti, splošne duhovne kulture, vzgoje in gospodarstva. Sveto pismo je bilo za Jude tako nesporen vir odličnosti,
da je postalo edino in absolutno merilo vsega zasebnega in družbenega življenja. Razkropitev Judov po širnem svetu je narekovala
potrebo po prevodih Stare zaveze, želja po avtentičnem razumevanju vsebine pa tudi komentarje. S sprejemanjem krščanstva
se je sprejemalo tudi Sveto pismo, po tem načelu tudi na Slovenskem in tudi v slovenskem jeziku.
Samoumevno je, da beseda najvišje odličnosti najgloblje odmeva,
če je sporočena v materinem jeziku. Ker je odličnost po Svetem
pismu predvsem osebnostne narave, je povezanost med njo in
materinim jezikom naravnost brezpogojna. Jasno je, da se zagovornik odličnosti po Svetem pismu zavzema tudi za odličnost
izražanja v materinem jeziku. Zaradi odličnosti v smislu splošne
duhovne kulture tudi dr. Krašovec z veseljem podpira idejo Rastoče
knjige.

V Sloveniji je nevarnost tega molka izjemno velika, tolikšna, da bi
bilo treba protestirati zoper molčečnost, je prepričan Igor Torkar

Na vprašanje Vanje Sterle o smiselnosti Rastoče knjige je mag.
Tatjana Fink pojasnjevala, da gre pri Rastoči knjigi za projekt
civilne družbe, projekt vseh državljanov Slovenije v podporo ideji,
ki naj tudi vzpodbuja bralno kulturo. Za vsakogar so namreč
pomembne nove informacije o novih dognanjih na področju
znanosti, tehnologije in tudi na področju kulture; o vsem tem govorijo
tudi knjige.

Dr. Manca Košir je po uvodnih referatih povabila avditorij k
razpravi in najavila prvega razpravljalca: pisatelja, dramatika in
satirika Igorja Torkarja.

Ideja Rastoče knjige naj se v prvi fazi postavi v nekem objektu,
denimo, v okviru nove knjižnice ali pa blizu nje. Dalje pa gre za
motivacijo bralne kulture, ki ima posledice na celoten življenjski
spekter v Sloveniji. Zato bo Rastočo knjigo nadaljevala ta generacija in vsaka naslednja kot neskončni nacionalni projekt.

Igor Torkar je opozoril na okolnost zamolčanih knjig, na katere
pozabijo celo zgodovinarji, ki naj bi bili zavezani stroki; ta pa ne bi
smela biti ne bela ne črna ne zelena. Posebej je navajal knjigo
Slavka Kremenška Slovensko študentovsko gibanje 1919-1941,
kjer je zapisanih veliko resnic in pogumnih dejanj v večstrankarstvu,
ki so mu bili zavezani katoliki, socialdemokrati in celo na skrivoma
vseh 40 komunistov. Zgodovinska stroka pa je knjigo zamolčala.

Vlado Žabot je komentiral idejo o Rastoči knjigi, ki naj ne raste
samo iz jezikovne podlage, ampak tudi iz slovenske duhovne
osebnosti. Slovenstvo se je skozi težko zgodovino ohranjalo z jezikom in hrepenenjem po svobodi z zavezo iz duhovnih globin, ki
je rasla že iz slovenske mitologije.

Dalje je omenil še knjigo 20 satiričnih sonetov in risb Blazni Kronos,
ki sta jo v samozaložbi izdala Igor Torkar in akademski slikar
Nikolaj Pirnat. Knjiga je bila v desetih dnevih zaplenjena; zgodovina
pa je nanjo "pozabila".

Danes se po mnenju Žabota pogreša predvsem skrb za slovensko
dušo. Če naj bi v teh globalizacijskih procesih ohranjali slovenstvo,
bo treba slovensko duhovnost razvijati skupaj s slovenskim
jezikom ob zavesti, da je slovenska duhovnost še kaj drugega
kot tisto, kar piše v Svetem pismu.

Zato se Torkar ob 10-letnici svoje Slovenije odloča objaviti knjigo
Uresničenje mojih sanj, saj je samostojna Slovenija resnično
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Dr. Matjaž Kmecl je želel z repliko izraziti zadržanost do kakršnegakoli katastrofizma glede bralnosti na Slovenskem. Navedel je
podatek, da so knjižnice lani izposodile okrog 16 in pol milijona
knjig, kar pomeni 8 knjig na Slovenca. Tu je treba upoštevati še
vse tiste Slovence, ki kupujejo knjige in teh ni tako malo, saj
celotno založništvo tako rekoč stoji na teh kupcih, ki knjige tudi
bero. Menil je, da so raziskave pomankljive tudi zato, ker raziskujejo
le bralno kulturo do 18. leta starosti, navzdol ne sežejo, čeprav
gre za dobršen del beroče populacije.

mu pa vredno ukiniti davka na dodano vrednost na knjigo. Skratka,
ob temi branja in in bralnosti bi morali poskrbeti tudi za to, da bi
imeli kaj brati.

Polde Bibič, državni svetnik, je naslonil svoj razmislek na
ponos, o čemer je govoril že dr. Bučar. Pri tem je imel v mislih
sijajno slovensko mladinsko literaturo od prej in slej. Nenadoma
pa se mlademu slovenskemu bralcu vsiljuje z amerikanizacijo in
globalizacijo vred neki Harry Potter. Kolega Kmecl sicer pravi, da
je vsaka knjiga namenjena branju. Toda do knjige je treba imeti
primeren odnos brez čarovniških klubov s šilastimi kapami in z
razprodajo metel. Zato Bibič meni, da je ob Rastoči knjigi priložnost
za premišljevanje o samem sebi, ne samo o državi.

Nekaj drugega pa je funkcionalna nepismenost, s katero se ukvarja andragoška znanost. Navedel je primer mednarodnih dijaških
tekmovanj v znanju materinščine, kjer naši dijaki res niso na
vrhu, niso pa tudi na dnu, pač pa v zlati sredini. Tako bi težko
obveljala trditev, da so Slovenci na dnu funkcionalne nepismenosti.
Drugače pa je, če anketiranci ne razumejo navodila na priloženem
listu, recimo, o uporabi aspirina, o acetisalicni kislini ipd. O
acetisalicni kislini ljudje res ne vedo bogsigavedi kaj in stvari
pretirano ne razumejo, ampak to spada imanentno k tako
imenovani funkcionalni pismenosti ali nepismenosti. Ne da se pa
tega posploševati v sklepe o generalni pismenosti in bralni kulturi
naroda. Sicer prihaja lahko - po mnenju dr. Kmecla - v takih
zvezah do kulturnega kolonializma. Do samopodcenjevanja, kar
ni dobro. Prav pa je biti občutljiv za prihodnost, za usodo lastnega
naroda. Zato je treba ljudi pripraviti, da bodo brali. Še vedno pa
bodo nekateri igrali nogomet, drugi brali knjige. Gre za neke vrste
stalnico v vseh nacionalnih kulturah.

Miroslav Slana pozdravlja zamisel Rastoče knjige, vendar se
mu zdi ideja neulovljiva, nedorečena. Preveč mu diši po politični
tribuni, premalo po konkretni vsebini. Mnenja je, da bi bilo treba ob
Rastoči knjigi govoriti tudi o založnikih in založništvu. Zato pogreša
pri današnji debati slovenske urednike, ki bi Rastočo knjigo res
oživeli in ji dali pravi pomen mimo politične manifestacije. Na koncu
svojega prispevka je vprašal, če kdo ve, kam gre tolikšen denar
od davka na knjigo.

Tone Hrovat je bil mnenja, da bi se prek državnega sveta zavzeli
tudi za to, da bi se davek od knjig namenjal za knjige. Hkrati pa je
pozval k splošni vključitvi v projekt Rastoče knjige, od česar bo
odvisen rezultat projekta. Tu je potreben ponos, kakršnega je
izpričeval ljudski junak Martin Krpan. Prav nekaj njegovega ponosa
in njegove samozavesti potrebuje tudi slovenski narod, da bo z
bogastvom knjig razmišljal o svoji prihodnosti, da si bo upal na
piano s svojimi idejami, če bo treba tudi nasproti Evropi in
globalizaciji, seveda, s svojo nacionalno in državno identiteto.

Dr. Manca Košir je replicirala Kmeclovi ugotovitvi o vzpodbudni
izposoji in dobrem nakupu knjig. Vendar Revija o knjigi priobčuje
mesečne lestvice o bralnosti in nakupovanju knjig; vrstijo se
Danielle Steel, Victoria Holt, Victoria Holt pa spet Danielle Steel...
Po kakem čudnem naključju se pojavi še kak slovenski pisatelj.
Sicer gre za nezahtevno branje, ki ga ne gre podcenjevati, biti
preponosni nanj pa tudi ne.

Prepričan je, da je izredno pomembno, da pri gradnji Rastoče
knjige sodelujejo vsi, predvsem z zavestjo, da ne gre samo za
knjigo, za literaturo, za kulturo, temveč za dušo naroda. Idejo je
treba razvijati za nove korake, saj so podobno ravnali tudi predniki.
Prav zato so se lahko obdržali, kot pravi Torkar, v upanju na
lastno osamosvojitev. Zdaj pa je čas, ko je treba osamosvojitev
ohranjati in jo poglabljati. Zato bo potreben uspešen plebiscit tudi
za vstop v Evropo, v kateri se bo treba postaviti v položaj enakopravnosti in enakovrednosti.

Dr. Matjaž Kmecl se je odzval in menil, da bržčas tudi na
Švedskem ni dosti drugačne izposoje. Gre pač za kulturno
strukturo bralstva. Je pa bolje vsakršno kot nikakršno branje. In
to je važno. Tudi drugod niso bralci bistveno boljši.

Slavko Pregl je svoje razmišljanje namenil položaju založništva,
ki ga močno bremenijo parlamentarne odločitve o davku na dodano vrednost, ki se ga nabere kakih 20 milijard na leto; ta denar pa
se ne vrača ne knjigam ne založništvu. Tako se lahko zgodi, da
nekoč ne bo več česa izposojati, posebno če ne bo poskrbljeno
zlasti za kvalitetno knjigo.

Rastoča knjiga bodi torej hram narodovih vrlin za vse čase. Vrline
bodo prav gotovo vzpodbujale zavest slovenstva in slovenskega
državljanstva. Zato mora postati Rastoča knjga last vsega rodu
in vse naše entitete, našega ponosa brez nacionalističnih primesi.

Sedaj se subvencionira 200 naslovov na leto; dobimo pa morda
tri genialne knjige. Zato ne smemo zamegljevati debate o tem,
kako dobri bralci smo in kako (ne)učinkovito je slovensko
založništvo. Vsekakor pa bo morala slovenska oblast pred vstopom v Evropsko unijo zaščititi slovensko založništvo, ga okrepiti
za konkurenčni boj, ker ga sicer ne bo. Našemu parlamentu ni
težko sprejeti 4-milijardno subvencijo za izvoz mleka, ne zdi se

Dr. Manca Košir je prav s Hrovatovim povabilom k sodelovanju,
k razmišljanju in pisanju, k predlogom, kaj naj bi vse bila Rastoča
knjiga, kaj vse naj bi z njo izrazili, kdo smo in kako vse mislimo,
končala zanimivo pogovarjanje o Rastoči knjigi ob svetovnem
dnevu knjige.

Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.si/dsvet/
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