Ljubljana, 14. september 2001

Letnik IX

Mnenja komisij državnega sveta

ih
pobudah in vprašanjih

ržava in cerkev - posvet

Od Ogleja do Haiderja
- pJjleP

Publikacije državnega sveta

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 družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 43. seji, dne 7. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (EPA 184-111), ki ga je
Vlada Republike Slovenije predložila v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije.

predmet zakona o gospodarskih družbah in je vsebovana tudi v
statutih gospodarskih družb.
Zastavljena so bila tudi vprašanja glede sestave sveta delavcev
pri gospodarskih družbah, kjer so zaposleni delavci kot delničarji
in družbah, kjer so zaposleni kot mezdni delavci, na kakšen
način je predvideno reševanje konfliktov, ki nastajajo med lastniki
in mezdnimi delavci ter ali so upoštevane možnosti uvedbe
kooperativ kot oblik razreševanja konfliktov. Naslednje vprašanje
pa se je glasilo, ali so izdelane analize o sestavi nadzornih svetov
gospodarskih družb, ki so last države in kakšna le-ta je.

Komisija je predlog zakona podprla.
Komisija ocenjuje, da besedilo prvega odstavka 2. člena predloga
zakona v tem zakonu ni potrebno, ker je predlagana vsebina

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o gimnazijah - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 43. seji, dne 7. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gimnazijah (EPA 436-ill), ki ga je Vlada Republike Slovenije
predložila v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

srednjih šol z uvajanjem strokovnih gimnazij, saj že tako dajemo
preveč poudarka le gimnazijam v celotnem srednješolskem
izobraževanju. Predlagatelj je komisijo informiral, da bodo z uvedbo
poklicne mature, ki se bo opravljala iz štirih predmetov ter iz
dodatnega petega predmeta splošne mature, odprli večjo
prehodnost dijakov ne le na visoke strokovne šole, temveč tudi
na univerze. Doslej to možnost prehoda nudi le maturitetni tečaj z
opravljeno maturo. Komisija je menila, da je treba natančno opredeliti
napovedane različne možnosti prehoda iz srednjega v visoko in
univerzitetno izobraževanje.

Komisija je ugotovila, da je smiselno dokončno uvedbo gimnazijskih
programov zamakniti za eno leto. Pri tem je predlagatelj v 3. členu
predlagal, da se v primeru omejitve vpisa za učence, ki bodo
osnovno šolo zaključili po starem osemletnem programu, opravi
izbor na enak način kot doslej, kar je komisija podprla. Opozorila
je, da nam še vedno manjka zakon o maturi.
Komisija je predlagatelju zastavila vprašanje, ali je nujno širiti mrežo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 43. seji, dne 7. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o osnovni šoli (EPA 435-II), ki ga je Vlada Republike Slovenije
predložila v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

dvomljiva tudi poraba tako imenovanega šolskega tolarja iz
sredstev, ki jih predvideva Zakon o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne razvojne programe RS v vzgoji in izobraževanju
in Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni
razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo
v RS.

Predlagatelj zakona je poudaril, da se je v času priprav na uvedbo
novega 9-letnega programa osnovne šole izkazalo, da je treba
za eno leto podaljšati rok za njegovo uvedbo, da bi v tem času
rešili kadrovske in prostorske probleme osnovnih šol. Komisija je
menila, da je predlagana sprememba nujna in jo je podprla.
Predlagatelju je zastavila vprašanje, ali razpolagajo z natančno
oceno prostorskih potreb osnovnih šol zaradi uvedbe devetletke
oziroma z oceno stroškov zaradi njene uvedbe, ne le za državni
proračun, temveč predvsem za občinske, ker bi morali biti glede
teh obveznosti medsebojno usklajeni. Komisija je menila, da je

Naslednja sprememba je v nazivu predmeta Etika in družba, ki
se nadomesti z nazivom "Državljanska vzgoja in etika" zato, da
se s tem nazivom vsebinsko bolj precizno opredeli cilj, zapisan v
Beli knjigi, da bi se s tem znanjem posameznik bolje usposabljal
za aktivnega in odgovornega državljana RS. Komisija je menila,
da se pouk retorike črta iz obveznih izbirnih predmetov v osnovni
šoli.
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dosegli enakovreden izobrazbeni standard pri materinščini.
Komisija je predlagatelju zastavila vprašanje, ali je nujno, da se
slovenski učenci v dvojezičnih šolah na območjih občin, kjer živi
madžarska narodna skupnost, obvezno učijo tudi madžarščino
in nimajo možnosti, da bi se šolali v celoti v materinem jeziku.

Zelo pomembna je predlagana sprememba, da se zmanjša število
predmetov pri zaključnem preverjanju znanja iz petih na tri, kar je
komisija podpirala že v času sprejemanja veljavnega zakona iz
leta 1996. Prav tako komisija podpira spremembo, s katero je
omogočeno, da je preverjanje znanja ob koncu prvega in drugega
vzgojno-izobraževalnega obdobja (triletja) prostovoljno in
namenjeno le povratni informaciji o doseženem znanju, ne vpliva
pa na ocenjevanje. Komisija je predlagatelju zastavila vprašanje,
ali je pripravljena izpeljava zunanje diferenciacije v zadnjem triletju
osnovne šole in opozarja, da je treba priprave, če zaostajajo,
pospešiti.

Komisija še enkrat opozarja, da uresničevanje zakona o devetletni
osnovni šoli poteka prepočasi, saj je od sprejema veljavnega
zakona minilo že pet let.

V osnovnih šolah na narodno mešanih območjih je predlagana za
dve uri tedensko povečana obveznost učencev zato, da bi tako

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 45. seji, dne 4. 6. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Filmskem skladu Republike Slovenije (EPA 209-III), ki ga je
Vlada Republike Slovenije predložila v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije.

rešitev v 4. členu, ki tujim filmskim producentom predlaga, da se
koprodukcijsko povežejo s slovenskim filmskim producentom, s
čimer se nadomešča določba veljavnega zakona za pridobitev
dovoljenja pristojnega državnega organa. Pri tem pa predlagatelj
ne upošteva nekaterih bistvenih pozitivnih načel Evropske
skupnosti glede avdiovizualne kulture, tako da komisija meni, da
bi bilo potrebno predloženo novelo temu ustrezno dopolniti, ne pa
da se črta vir sredstev sklada.

Komisija ne podpira novele tega zakona, predvsem zaradi 3.
člena, s katerim naj bi se črtala četrta alinea 9. člena veljavnega
zakona, ki je določala enega od virov za pridobivanje sredstev
sklada - "iz deleža naročnine TV Slovenije za bogatenje programa
nacionalne televizije" - in se ne strinja z obrazložitvijo predlagatelja,
da je določba v neskladju z namenom zbiranja prispevka RTV
Slovenija. Komisija ugotavlja, da v zadnjih letih spremljamo
popolnoma nesprejemljivo komercializacijo domačih, tudi igranih
programov RTV. Zato je nujno, da se zagotovi oziroma zakonsko
jasno opredeli sodelovanje Filmskega sklada RS in RTV.

Zaradi vsega navedenega komisija predlaga, da se zakon
obravnava po rednem in ne po skrajšanem postopku. V rednem
postopku naj predlagatelj dogradi zakon tako, da bo Filmskemu
skladu RS zagotovil institucionalno infrastrukturo in mu omogočil
tudi izvenproračunske vire financiranja. Predlagatelj zakona mora
jasno opredeliti načine financiranja Filmskega sklada RS in mu
zagotoviti zadostna sredstva za normalno filmsko produkcijo,
kot so bila zagotovljena v času "Viba filma".

Komisija meni, da slovenska filmska produkcija potrebuje zakon,
ki bi uredil njeno financiranje in ji odprl tudi izven- proračunske
vire financiranja. Predloženi zakon naj bi predstavljal korekcijo
zaradi prilagajanja evropski zakonodaji, kot je npr. predlagana

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. Polde Bibič.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 57. seji, dne 11.7. 2001,
obravnavala predlog zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje (EPA 186-111), ki ga je Vlada Republike Slovenije
predložila v prvo obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije.

upravljanjem investicijskih skladov in s tem razbremenitev
Agencije za trg vrednostnih papirjev naj bi se znižala višina
nadomestila za nadzor, ki se plačuje agenciji;
komisija meni, da bi se moralo prvi dve leti po preoblikovanju
PID v vzajemni sklad družbam za upravljanje omogočiti
obračunati posebno izstopno provizijo (največ do 25 %
vrednosti investicijskega kupona) ter tako preprečiti prevelik
začetni odliv sredstev investitorjev;
glede na oceno o 200 milijardah SIT neizkoriščenih lastninskih
certifikatov je po mnenju komisije nerealno pričakovati, da bi
se PID-i lahko v celoti preoblikovali do zakonsko določenega
roka 13.7.2002. Zato je smiseln predlog, da se ta rok podaljša
za tri leta.

Člani komisije so podprli predlog zakona, ob tem pa menili, da bi
bilo potrebno v naslednjih fazah zakonodajnega postopka
upoštevati naslednje pripombe oziroma predloge:
provizija, do katere je upravičena družba za upravljanje za
opravljanje storitev upravljanja vzajemnega sklada (106. člen)
in investicijske družbe (161. člen), bi morala biti v variabilnem
delu vezana tudi na učinkovitost upravljanja (doseženega
dobička) in ne zgolj odvisna od premoženja, ki se upravlja;
glede na novo vlogo skrbniške banke pri nadzoru nad

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi
z invalidsko problematiko
Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z
vprašanji, ki zadevajo invalidsko problematiko ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

odgovora na moja vprašanja oziroma se strinja z mojimi navedbami
na način, kot da me delo tega urada niti ne bi smelo posebej
zanimati, ker da je po njihovi presoji primerno. S tem se seveda
ne da in ne morem strinjati. Ker podpisani Mirko Bandelj v imenu
vlade trdi, da koalicijski sporazum ni iztožljiv in da ureja zgolj
razmerja med koalicijskimi parlamentarnimi strankami, to samo
kaže, kako majhno politično in moralno težo daje visok državni
uradnik temu aktu, ki bi moral biti zavezujoč za vse primere, ki
izhajajo iz njega.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Vladi Republike Slovenije,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.

M. Bandelj očitno ne loči funkcije vladnega urada za invalide od
pristojnosti resornih ministrstev. Zato so umestna vprašanja, ali
namerava vlada in državna uprava v sedanji organizacijski shemi
oziroma v predvideni reformirani shemi obravnavati invalide in
bolnike na profesionalen način ali ne. Prisvajanje pristojnosti za
bolnike od strani vladnega urada za invalide je civilizacijsko oziroma
ožje strokovno povsem deplasirano, kajti definicija invalida po
veljavni razvojni strategiji invalidskega varstva v Sloveniji zajema
tudi obolenja, ki se izražajo v taki ali drugačni invalidnosti.

Vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo:
1. Zakaj Vlada Republike Slovenije ne dopušča oblikovanja in
vodenja invalidske politike resornemu Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, ki je v ta namen ustrezno
organizirano in kadrovsko izpopolnjeno?
2. Zakaj Vlada Republike Slovenije ne obravnava bolnikov v
okviru resornega Ministrstva za zdravstvo, kamor spadajo
po vseh strokovnih oziroma civilizacijskih standardih?
3. Ali namerava vlada izvajati Standardna pravila OZN o
izenačevanju možnosti za invalide le na deklarativni ravni ali
pa morda tudi po vsebinski zasnovi, kakor posebej nalaga
Evropski invalidski forum?
4. Ali obstaja kakšna strokovna utemeljitev za širitev Urada
Vlade RS za invalide še na bolnike, kar je neverjetna izjema v
praksi sodobnih industrijskih držav, ali pa gre zgolj za neko
fiksno idejo trenutnega direktorja Urada Vlade RS za invalide?
5. Kdo ali katera institucija evalvira delovanje vladnega urada
za invalide?
6. Ali namerava Vlada Republike Slovenije poročati o izvajanju
Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti za invalide
na konferenci, ki jo organizira Švedska kot predsedujoča
članica Evropske unije in ki bo od 27. do 28. aprila letos v
Linkopingu?

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je za invalidsko
področje zadostno organizirano in ima dovolj usposobljenih
strokovnjakov, da bi lahko kontinuirano evalviralo formalno in
vsebinsko delovanje vladnega urada za invalide, za kar obstaja
očitna potreba. To žal izhaja tudi iz odgovora M. Bandlja, ko ne
more našteti prav nobenega oprijemljivega dosežka tega urada v
zadnjih letih.
Evropska unija razglaša leto 2003 za leto invalidnega državljana,
naša država pa se zadnje čase izrazito ukvarja s "politiko", ki je
pogosto v nasprotju s smernicami EU, kajti po amsterdamskem
sporazumu se v EU začenjajo uveljavljati standardi socialne
politike, v okviru katere so posebej opredeljeni tudi invalidi. Organi
EU bodo torej preverjali tudi stanje na področju invalidskega
varstva, zlasti invalidskih organizacij v sferi civilne družbe, in če
se zadeve ne bodo razumno umirile, bo Slovenija izpostavljena
zelo mučnim situacijam.

Obrazložitev
18. decembra lani sem postavil Vladi Republike Slovenije tri
vprašanja v zvezi z ponovnim imenovanjem mag. Luja Šproharja
za direktorja vladnega urada za invalide, vendar odgovor Vlade
Republike Slovenije z dne 7. 2. 2001 v bistvu ne daje nikakršnega

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta
v roku 30 dni odgovori na vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Zoltana Jana za
ureditev materialnih pogojev za invalide glede na minimalno zavarovalno dobo
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval

pobudo državnega svetnika dr. Zoltana Jana za ureditev
materialnih pogojev za invalide, ki nimajo ali imajo minimalno
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Zdravstveno zavarovanje bi moralo za vzdrževanje družinskega
člana vključevati tudi invalidsko zavarovanje, do določenih
zdravstvenih storitev pa bi morali biti upravičeni tudi brez dodatnega
zdravstvenega zavarovanja.

zavarovalno dobo, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika dr. Zoltana Jana, da naj Vlada Republike Slovenije
oziroma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve uredi
materialne pogoje za invalide, ki nimajo ali imajo minimalno
zavarovalno dobo.

Na položaj teh državljanov je Državni svet Republike Slovenije
že večkrat opozarjal, vendar je vedno ostalo le pri opozorilu.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pripravlja novelo zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi morala
vključevati tudi humano ureditev tega vprašanja.

Obrazložitev

Obravnavano pobudo je obravnavala tudi Komisija državnega
sveta za družbene dejavnosti, ki jo je podprla in ugotovila, da bi
bila problematika omenjenih invalidnih oseb rešena s sprejemom
predloga zakona o izenačevanju možnosti, ki ga že pripravlja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V sedanjem sistemu invalidi - celo 100-odstotni - nimajo
zagotovljenega nobenega nadomestila, če nimajo ustrezne
zavarovalne dobe iz delovnega razmerja. Vzdrževati jih morajo
sorodniki, čeprav gre za velike izdatke za nego in pomoč.
Največkrat gre za ljudi, ki so zboleli še pred zaposlitvijo, največkrat
so to otroci ali mladostniki, ali pa so bili zaposleni le kratek čas. Ti
invalidi in njihovi najbližji so poleg stisk, ki jih takšna življenjska
tragedija povzroči, izpostavljeni še težkim materialnim razmeram,
ki jim niso kos.

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo preuči
in v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta nanjo v
roku 30 dni odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi
s spremembo in dopolnitvijo sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za
invalide
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s
spremembo in dopolnitvijo sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta
Vlade RS za invalide ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Slovenske nacionalne invalidske organizacije so večkrat jasno
izrazile svoje nestrinjanje z rušenjem družbene identitete invalidov
v Sloveniji na način, da se je vsiljeno dodalo identiteto bolnikov
tako Uradu Vlade RS za invalide kakor tudi Svetu Vlade RS za
invalide.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Vladi Republike Slovenije,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.

Nacionalne invalidske organizacije izhajajo namreč iz prepričanja,
da ni nobene strokovne utemeljitve za takšno ravnanje, ki je v
nasprotju z obstoječo evropsko prakso. Svet invalidskih organizacij Slovenije oziroma v njegovem okviru povezanih 16
nacionalnih invalidskih organizacij s preko 100.000 člani meni, da
je pristojen po načelu reprezentativnosti za podajanje mnenj v
smislu 18. pravila Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti
invalidov. Posebej še, ker se je v Evropskem invalidskem forumu
ravnokar končal postopek za včlanitev Sveta invalidskih organizacij Slovenije kot skupnega predstavnika invalidov v tej evropski
instituciji. S tem je bilo tudi preverjeno, ali Svet invalidskih organizacij
Slovenije izpolnjuje vse pogoje, ki so podrobno opredeljeni v
posebnem projektu PHARE, kajti vsaka k EU pristopajoča država
je dolžna formirati takšno nevladno civilno družbeno asociacijo,
kakršen je Svet invalidskih organizacij Slovenije.

Vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo:
1. Kakšna strokovna utemeljitev je bila podana za sprejem vladnega sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi
in nalogah Sveta Vlade RS za invalide (Ur. I. RS, št.8/2001), ki
se mu je deplasirano dodala še pristojnost za bolnike?
2. Zanima me, na temelju katerega in kakšnega koncepta državne socialne, invalidske ali zdravstvene politike se razbija
družbena identiteta invalidov z vsiljenim dodajanjem družbene
identitete bolnikov?
3. Zakaj Svet Vlade RS za invalide kljub kompetentni družbeni
zastopanosti ni bil o tem predhodno vprašan ali vsaj seznanjen?
4. Zakaj Vlada Republike Slovenije zavestno krši 18. pravilo
OZN za izenačevanje možnosti invalidov in ne povpraša 16
nacionalnih invalidskih organizacij, združenih v Svet invalidskih organizacij Slovenije, za mnenje in stališče v zvezi s
širitvijo pristojnosti invalidskih institucij, pristojnih za invalide,
še na bolnike?

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanja.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 20. februarja 2001
pripravila posvet DRŽAVA IN CERKEV

bo odvisen odgovor na vprašanje, ali bo izvedbena praksa
zaščitno zakonodajo izvotlila ali pa jo bo napolnila s pravo vsebino.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je z zadovoljstvom
pozdravil udeležence posveta Država in cerkev, ki sta ga skupaj
organizirala državni svet in Občanski forum. Še posebej se je
zahvalil prijavljenim razpravljavcem, ki bodo tudi na tem posvetu
nadaljevali ustaljeno prakso posvetovanj in razprav o najbolj
aktualnih vprašanjih našega življenja. Na osnovi pristojnosti, ki jih
ima državni svet po ustavi, je velik del dejavnosti izrazito posvečen
povezovanju ljudi in njihovih združenj, zlasti civilno-družbenih
gibanj. Po mnenju državnega sveta tudi verske skupnosti predstavljajo obliko civilnega gibanja. In ker verske skupnosti predstavljajo
skupnost hierarhij in skupnost ljudi, ki zajemajo večino slovenskega prebivalstva, je zelo pomemben odnos med državo in
cerkvijo, o čemer bo govor na današnji razpravi.

Slovenska manjšina v Italiji je v zadnjih desetletjih dokazala svojo
življenjsko moč tudi brez zaščitne zakonodaje ter si je ustvarila
tako svojo politično, kulturno in še zlasti gospodarsko identiteto,
prek te zadnje pa se je kot ustvarjalni dejavnik vključevala v
vsakdanje procese preseganja mejnih pregrad. S tem se je
uveljavila kot nosilec svojih interesov in kot subjekt v odnosih z
italijansko državo in družbo ter tudi v razmerju z matico.
Žal, se v boj za vsebinsko uveljavljanje zaščitne zakonodaje
odpravlja oslabljena. Zlonamerno uveljavljanje zakonodaje na
italijanski strani ter ideološka slepota, strankarsko preigravanje
in brezbrižnost ter izmikanje slovenskih vlad so v zadnjem
desetletju prispevale k nastanku tistega sindroma, ki ga označuje
sintagma "zlomljena gospodarska hrbtenica manjšine". Ni moč
mimo odgovornosti, ki jo ima za takšne razmere matična država.

Ivan Hvala je vse prisotne pozdravil v imenu Občanskega foruma
ter se zahvalil državnemu svetu za pripravljenost za skupno
sodelovanje. Nato je na kratko predstavil Občanski forum kot
civilno-družbeno društvo, ki se ukvarja z različnimi strokovnimi
temami ter se zavzema za trdnejši položaj civilne družbe ter za
večjo vlogo stroke, zlasti družboslovnih ved v družbenih procesih
in v političnem odločanju. V naravi demokracije je, da ustvarja
oporne točke za lažje izražanje zahtev nasproti državi, nasproti
političnim strankam in predstavniškim strukturam; državni svet
omogoča prav to oporno točko.

Društvo Občanski forum v zvezi s tem napoveduje posvetovanje,
ki bo argumentirano spregovorilo o odnosih med slovenskimi
manjšinami v treh sosednjih državah in matično državo v zadnjih
desetih letih."
Prisotni so z aplavzom potrdili predlog, da se izjava posreduje v
naslednjih dneh predstavnikom slovenskih organizacij v Italiji.

Naslednji razpoznavni znak Občanskega forma je težnja po pluralizmu, zato želi kot ena izmed skupin civilne družbe v nadaljnjih
razpravah bolje opredelili kriterije civilno-družbenega angažmaja.
Različne skupine predstavljajo različne interese, zato so tudi
avtonomne ne le v odnosu do države, ampak tudi do etabliranih
struktur. Zato usmeritev društva ni v prvi vrsti politična družba,
marveč posredovanje zapostavljenih interesov skupin ter
utrjevanje demokracije.

Povzetek razprav
Peter Kovačič Peršin se je uvodoma usmeril na eksplikacijo
dveh tez. Prvič: samorazumevanje rimskokatoliške cerkve, ki
določa naravo njene primarne inkorporacije v človeško družbo,
ne glede na zgodovinske ali politične okoliščine. Ta inkorporacija
ostaja v temelju enaka skozi vso zgodovino do danes. Drugič:
položaj katoliške cerkve v določeni družbi je opredeljen s stanjem
določene družbene zavesti; vsako načelo, tudi načelo ločitve
med državo in cerkvijo se aplicira v skladu s splošnim razumevanjem družbene strukturiranosti.

Še pred razpravo je prebral naslednjo Izjavo ob sprejemu
zaščitnega zakona za Slovence v Italiji:
"Člani Društva Občanski forum, zbrani na posvetu v Državnem
svetu Republike Slovenije, izražamo zadovoljstvo spričo dejstva,
da je bila italijanska družba 45 let po podpisu londonskega
memoranduma in 27 let po podpisu osimskih sporazumov zmožna
izoblikovati demokratično politično večino, kije po izjemno dolgem
postopku omogočila sprejem zakona o globalni zaščiti slovenske
manjšine v Italiji.

Sekularizirana družba razumeva cerkev v okvirih sodobne družboslovne teorije, cerkev pa sebe deklarira in vzpostavlja na osnovi
teološkega dogmatičnega nauka. Skozi stoletja je cerkev razvila
posebno doktrinarno disciplino - ekleziologijo. Po tem nauku je
cerkev božje kraljestvo, ki se uresničuje na zemlji in v zgodovini.
Ker jo je ustanovil in utemeljil Kristus, ima božanski izvor in zato
božje pravno pozicijo v svetu. Cerkev vedno razume sama sebe
kot božje pravno ustanovo, ki je nadrejena vsem svetnim človeškim ustanovam. Kako to svojo nadrejenost izvaja, pa določajo
vsakokratne zgodovinske in politične okoliščine. Dualizem med
svetnostjo in božjim pa zariše tudi eno izmed ločnic med vzhodnim
in zahodnim krščanstvom.

Pri tem je društvo mnenja, da lahko daje oceno kakovosti zakona
in njegove izvedbe slej ko prej le prizadeta manjšina sama. Zaščitna
zakonodaja je okvir, ki lahko omogoči popravo tistih krivic, ki so
jih desetletja trpeli Slovenci v Italiji. Od zavzetosti demokratičnih
sil v Italiji, od vztrajnosti matične države in od specifične teže, ki
jo bo imela v vsedržavnem in deželnem okviru slovenska manjšina,
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če pride do modela razločitve med državo in cerkvijo, ki bo
primerljiv z zahodno evropskimi družbami, se bo ta model obnesel
slabše kot na zahodu - v utrjenih demokracijah.

Tako je pravoslavni vzhod ohranil sistem dvovladja, s tem da je
cesar imel velikokrat možnost, da je nadvladal cerkev. Katoliški
zahod pa je skozi vsa stoletja doživljal konfliktnost glede prvenstva
duhovne oblasti nad svetno. Toda oba pogleda sta si enaka v
temeljnem: razmejitev med duhovno in svetno oblastjo je zgolj
funkcionalna. Obe pa služita istemu cilju: odrešenju človeštva
oziroma zveličanju človeka. Torej nista med seboj v nasprotju,
pač pa se dopolnjujeta. Ta model ostaja v veljavi skozi ves srednji
vek do razsvetljenstva in meščanskih revolucij tudi v zahodni
družbi. Načelo dopolnjevanja obeh oblasti je ostalo veljavno tudi v
protestantizmu. Šele razsvetljenstvo in meščanske revolucije so
povzročili prvi radikalni obrat, ki je v katoliških deželah bolj
dramatičen in bistveno bolj boleč za cerkev kot v protestantskem
okolju, kjer je sekularizacija potekala postopoma že ves čas od
reformacije.

Temeljne napetosti med sekularizirano družbo in katoliško cerkvijo
ne bo mogoče odpraviti, mogoče jo bo le blažiti z doslednim
upoštevanjem demokratičnega družbenega reda, ki temelji na
demokraciji zahodnega tipa, na formalni demokraciji, ki vztraja na
strogo formaliziranih postopkih družbenega ravnanja in na jasno
določenih pravilih igre. Pri tem ne gre le za dosledno spoštovanje
pravnega reda, temveč še za družbeno obnašanje, ki predpostavlja transparentnost delovanja vseh družbenih subjektov.
Netransparentnost delovanja pa je, žal, značajska poteza našega
okolja, zakulisnost političnega delovanja je le odraz splošne
družbene zavesti. Negativne posledice takega političnega ravnanja
se kažejo ob sprejemanju sporazuma med Slovenijo in Svetim
sedežem ali ob dogovarjanju liberalne politike s cerkvijo glede
verskega pouka v šoli in tako naprej.

Zahteve meščanskih revolucij so terjale razločitev med državo in
cerkvijo v imenu človekove izvorne svobode. Človek ni več božja
stvaritev, pač pa avtonomni subjekt, ki sam ureja svoje življenje
in sam kreira svoj družbeni red. Religiozni vzorec bivanja je postal
le eden izmed možnih izbir za človeka, zato se področje religioznosti uvrsti v sfero zasebnosti. Prav na tej točki pa prihaja do
permanentnega konflikta med katoliško cerkvijo, ki vztraja pri
svojem občečloveškem duhovnem poslanstvu, in sekularizirano
družbo - njeno laično državo.

Od tod je tudi mentaliteta slovenskega človeka vse bliže klišejski
podobi cankarjanskega šentflorjanstva. Duhovna prostost ni le
rezultat sekularizacije in emancipacije avtonomnega človeka od
konfensionalnega integralizma, pač pa tudi rezultat osvoboditve
od ideoloških mehanizmov in njihovih družbenih struktur. Slovenstvo ima travmatične zgodovinske izkušnje z obema vrstama
totalitarizmov, zato je še vedno ujeto v modele avtoritarnega
mišljenja in obnašanja, zaradi česar tudi ne more odločno urediti
vprašanja ločitve med cerkvijo in državo. Z lobiranjem pa se
ustvarja nenehno konfliktno vzdušje.

Cerkev je po II. vatikanskem koncilu sprejela načelo razmejitve na
način dopolnjevanja, ne pa razločitve obeh oblasti. Še naprej si
katoliška cerkev pripisuje pravico najvišjega arbitra v etičnih in
družbenih vprašanjih, ki so kakorkoli povezana z verovanjem pa
tudi z družbeno ali moralno prakso vernikov v okoliščinah njihovega
javnega delovanja. Takšna pa so praktično vsa moralna, družbena
in politična vprašanja. Ker katoliška cerkev vztraja pri svoji dogmatični
premisi o božjepravnem primatu, razume proces sekularizacije
diametralno nasprotno kot laična družba. Razume ga kot dramo
atezacije, ki uničuje osnove moralnih in duhovnih načel. Zato ni prav
nič nerazumljivo, če katoliška cerkev označuje razsvetljenstvo kot
proticerkveno in protikrščansko gibanje, saj ne more akceptirati
subjektivizacije človeka kot nujnosti civili-zacijskega razvoja človeka.
Zato tudi demonizira revolucijo, ker ta osvobaja človeka.

Avtonomni prostor osebne in družbene prostosti se kaže le v
civilni družbi. Čim večja je avtonomija civilne družbe, čim več
družbenega prostora pokriva, tem manj ga ostane za uveljavljanje
integralističnih ali ideoloških tendenc, je prepričan Peter Kovačič
Peršin.

Dr. Janez Šinkovec je takoj na začetku ugotavljal, da se razmerje
med cerkvijo in politiko v času spreminja; sprva se je odvijalo v
zgodovinski povezavi med cerkvijo in državo, v novejšem času
pa na temelju ločitve cerkve in države in končno na ločitvi področij
cerkve in države v javno pravnih zadevah. Nato je odslikal precej
vzporedno s predgovornikom zgodovinsko razvojna razmerja
med cerkvijo in državo.

Izhajajoč iz teh ugotovitev, je dejal, so nestvarne vsakršne predpostavke, da bi katoliško cerkev ali delovanje njenih ustanov
uvrstili med civilno družbene strukture, kljub temu da je cerkev
po ustavi subjekt civilnega prava; po svoji temeljni poziciji pa
ostaja posebna avtonomna in tudi dejansko vzporedna družbena
struktura, ki sama sebe vedno razume delno vpeto v družbeno in
zgodovinsko dogajanje, hkrati pa tudi suvereno nad njima. To
pozicijo si je cerkev izborila skozi zgodovino.

Posebej se je dotaknil prvih modernih konceptov, ki jih je po
francoski revoluciji sprejela vveimarska ustava. Značilnosti te
ureditve, ki so jo prevzele številne kasnejše ustave, so zlasti:
ravnanje verske skupnosti mora biti podrejeno veljavnim zakonom
brez izjem in omejitev, verske skupnosti so enakopravne, rimskokatoliški cerkvi se ne priznava položaj državne cerkve, pri
razreševanju konfliktov se upoštevajo ustavne svoboščine in ni
mogoče za rimskokatoliško cerkev uveljavljanje drugih pravil.

V slovenski družbi je najpogosteje slišati argument, da ima katoliška cerkev posebne kulturne in zgodovinske zasluge za ohranitev in utrditev slovenskega naroda, kar do neke mere drži.
Slišati pa je tudi argumente, da Slovenijo zavezujejo k temu, da
ima katoliška cerkev pri nas poseben položaj, primerljivost s
sosednjimi državami in obljube, ki jih je dala v času osamosvajanja.
Soočanje naše družbe z načinom oporekanja ali nasprotovanja
navedenim argumentom pa producira konfliktne situacije.

Sodobne ustave proglašajo versko in svetovno nazorsko nevtralnost držav; pri nas temelji zlasti na načelu enakosti - po 14.
členu specialnih enakosti - po 41. in 42. členu ustave. Tako državi
ni dovoljeno sprejemanje zakona ali podzakonskih aktov, ki bi
posegali v dejavnost verskih skupnosti in njihovo avtonomijo,
razen če ogrožajo pravni red. Verski predpisi pa lahko urejajo le
notranja vprašanja. Država torej lahko intervenira v primeru kršitve
njenega prava. Načelo enakosti pa določa, da se za enak dejanski
stan uporablja enako pravilo, za različen stan pa različno.
Nevtralnost pa obravnavamo tudi kot odpoved privilegijev
katerekoli skupnosti. Upoštevati pa velja pravila etike, je dejal, pri
čemer prihaja do pogostih konfliktov: vprašanje spolnega življenja,
oplojevanje, kontracepcija, evtanazija in podobno.

Postavlja pa se vprašanje, na kakšen način naj se rešujejo odprti
problemi v odnosih med cerkvijo in državo. Menil je, da v Sloveniji
še dolgo ne bo mogoče doseči zadovoljivega političnega konsenza
o načinih urejanja teh odnosov, saj se ideološke razlike vse bolj
poglabljajo. Še preveč je zasidran ideološki model družbenosti,
na kar kaže tudi marginalni vpliv civilne družbe. Modeli demokratičnega obnašanja so v Sloveniji še v povojih, kar je tudi
razumljivo spričo zadnjih 150 let slovenskega nacionalnega boja
za demokratično življenje, kakor ga razumemo danes. Torej, tudi
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Zato je očitno, da si želi cerkev postaviti stara razmerja v
družbenem življenju, želi si status javno pravne osebe, vrnitev
premoženja ob sočasnem financiranju iz javnih sredstev, poseganje v šolstvo, v vojaško življenje, urejanje socialnih dajatev,
poseben status glede javnih bremen itn. Kodeks cerkvenega prava
pa vsebuje posebna pravila o klerikih v politiki, posebej v 287.
členu. Temeljna ravnanja klerikov naj bi bila v ohranitvi pravičnosti,
temelječi na miru in slogi med ljudmi. Zato naj kleriki ne bi dejavno
sodelovali v političnih strankah in sindikalnih združenjih, razen če
po presoji pristojne cerkvene oblasti to zahteva varovanje
cerkvenih pravic ali pospeševanje javne blaginje. Taka, dosti
široka opredelitev marsikdaj opravičuje cerkev za dokaj
odločujoče vplivanje na politiko, je še dejal dr. Šinkovec.

Sodi pa določba o ločitvi države in cerkve v konstitutivno načelo,
ki ga je treba spoštovati, če se naj uresničuje načelo verske
svobode. Hkrati pa se v pluralističnih razmerah ni mogoče izogniti
raznolikosti in nedorečenosti pri razumevanju in interpretaciji tudi
tega načela. Kar pa spet ne pomeni poljubnosti meja njegovega
razumevanja in uresničevanja. Kajti očitno je, da v deželah, ki so
izrazito pluralistične, kot recimo, ZDA, se načelo drugače
uresničuje, kot v deželah z dominantno tradicionalno cerkvijo, pa
spet drugače tam, kjer obstajajo nasproti določeni tradiciji preddominantne cerkve, recimo, močna iaicistična tradicija. Stvari so
opazne tudi pri nas, še posebej v primerjavi z našim sosedstvom.
Zato ni nič presenetljivega, je dejal, da prihaja ob konstituiranju
nove državnosti tudi v novem evropskem kontekstu do napetosti
in konfliktov med različnimi interpretacijami. Toda naravno je tudi
iskanje nekega kompromisa pri opredeljevanju meja dopustnega
namesto brezupnega spopadanja za monopolno interpretacijo in
njeno dosledno uresničevanje.

Dr. Marko Kerševan je svojo razpravo namenil razmišljanju, ki
naj pomaga k treznejšemu uvidenju situacije. Najprej je poudaril,
da ne gre pozabiti na kompleksnost cerkve, rimskokatoliške in
tudi v drugih cerkva, ki so nosilec posebnega krščanskega
sporočila, veroizpovedi o Kristusu, in so se v evropskem prostoru
skozi stoletja skoncentrirale, če ne tudi monopolizirale, opravljajoč
splošne religiozne funkcije. Skoz zgodovino pa so se cerkvam
dodeljevala ali pa so si cerkve same prilastile dejavnosti, ki jih
sicer lahko opravljajo tudi druge ustanove: kultura, šolstvo,
gospodarstvo itn. Skratka, cerkve ni mogoče zreducirati le na
eno raven, na eno vrsto dejavnosti in en sam vidik organiziranosti.
Politika, ki tega ne upošteva, ni realistična.

Ob koncu je dr. Kerševan opozoril na nenavadnost naših razmer.
Cerkev bi želela imeti polno avtonomijo, neodvisnost kot v najbolj
lapidarno zapisanih sistemih ločitve cerkve od države. Kar pa
zadeva financiranje, družbeni ugled in položaj, bi rada videla sebe
v suportivni, medsebojno podpirajoči se ločenosti ali celo v statusu
državne cerkve. Podobno pa ravna tudi laična stran; včasih se
kaže, kot da bi želela predpisovati cerkvi, kaj naj dela in česa ne,
in jo pri tem želi celo kontrolirati. Na drugi strani pa, kar zadeva
financiranje, pa želi videti razmerje med cerkvijo in državo strogo
ločeno.

Naprej je dr. Kerševan spomnil na načelo in prakso razlikovanja
ali razločevanja med državo in cerkvijo, ki sta krščansko imanentni. Znotraj tega si je cerkev, zlasti zahodna vse skozi prizadevala
za svojo avtonomijo nasproti oblasti, tudi če je bila ta oblast
krščanska. Na drugi strani pa so si krščanski vladarji prizadevali
poudarjati svojo oblast za neposredno božjo legitimnost. Katoliška
cerkev je vse do II. vatikanskega koncila in njegove izjave o
verski svobodi pričakovala, da ji krščanska državna oblast s
svojimi sredstvi zagotovi prednost ali celo izključnost. Pričakovala
je, da posvetna oblast s svojimi sredstvi podpirala njo v vlogi
duhovne oblasti, ne da bi sicer sama imela pravice posegati v
cerkvene pristojnosti. In novost, ki so jo uvedle moderne ustave
in zakonodaje, ni bila v razlikovanju, tudi ne v ločenosti cerkve in
države, ampak v nevtralnosti države do razlik na duhovnem
področju.

Tone Poljšak je nastopil kot praktik, ki je bil med prvimi slovenskimi
diplomati pri Svetem sedežu pred 30 leti, kasneje vršilec dolžnosti
predsednika državne komisije za odnose z verskimi skupnostmi,
zadnjih sedem let pa je v vodstvu slovenske borčevske organizacije - v eni od organizacij civilne družbe.
Najprej se je lotil uveljavljanja načel, sklepov in duha II. vatikanskega koncila v slovenskem prostoru. Po njegovi nekoliko poenostavljeni sodbi naj bi se celotno vodstvo slovenske katoliške cerkve z redkimi izjemami - ob sprejemanju koncilskih sklepov obnašalo
oportunistično, čeprav so bile že desetletje pred demokratičnimi
spremembami razmere med državo in cerkvijo že kar prijazne;
Jugoslavija je z Vatikanom sklenila že prej poseben protokol.

Ločenost verskih skupnosti in države pomeni, da ni več ne
državne cerkve ne državne religije, temveč da je vzpostavljen
prostor svobode, znotraj katerega svobodno delujejo različne
cerkve in različne verske skupnosti. Razlikovanje, ločenost,
seveda, tudi povezanost države in cerkve ima različne obraze,
različne motive in učinke. Ločitev države od verskih skupnosti
torej ni nujno izraz ignoranstva države do verskih vrednot in
iskanj, ampak izraz njihovega spoštovanja in zavesti o njihovem
pomenu.

Dalje je opozoril na pretirano pojmovanje preganjanja molčeče
cerkve, ki se mu je v letu 1990 priključilo še pojmovanje, da je šlo
za mučeniško cerkev. Tako je slovenska katoliška cerkev stopila
v nove razmere s pristranskem odobravanjem kolaboracije z
okupatorjem in s poskusi utemeljevanja legitimnosti kolaboracije
vse do poskusov beatifikacije ljudi, ki bi jih po cerkveno pravnih
merilih težko šteli med svetnike. Tak je primer Grozdeta.

Potem ko je na II. vatikanskem koncilu tudi RKC sprejela načelo
verske svobode in načelo ločenosti cerkve od države, je moč
slišati trditev, da je krščanstvo eden od temeljev ali ena vsepomembnih opor moderne države in njenih konstitutivnih značilnosti,
kot so človekove pravice, demokracija itn. Zato naj bi moderna
sekularna demokratična država ne mogla sama zagotoviti
psiholoških ne etičnih pogojev svojega obstoja; tako naj bi država
potrebovala cerkev z njeninmi prizadevanji. To bi pomenilo, da
moderna demokracija, vključno z versko svobodo in pluralizmom
enakopravnih verskih skupnosti temelji na krščanski religiji, ki ji
mora moderna država nameniti posebno - priviligirano pozornost.
V resnici pa je sprejem letošnje evropske listine o temeljnih
človekovih pravicah obšla privilegije določene religije, določenih
svetovnih nazorov.

Po vsem tem, ugotavlja Poljšak, je cerkev v zadnjih 10 letih izgubila
marsikatero priložnost, da bi prišlo do resnične sprave med
Slovenci, kajti spravo si je predstavljala tako, da bi morala druga
stran sprejeti vsa izhodišča za spravo. V nasprotju s togimi
cerkvenimi stališči pa se je borčevski organizaciji uspelo v 10
letih spremeniti iz družbenopolitične v civilno družbeno organizacijo brez borbenega aktivizma, brez protiverskih čustev, brez
sovražnosti do rimskokatoliške cerkve. S prejšnjim metropolitom
dr. Šuštarjem je bil dosežen celo dialog, ki je bil že mnogo bliže
spravi. Sporazum z Vatikanom pa se Poljšaku ne zdi potreben,
saj se z njim ne da dokazovati demokratičnosti kake države.
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Ob koncu pa je opozorila, da je ozračje, v katerem se generirajo
takšne afere, podobno temu, ki je vplivalo na to, da teče današnji
pogovor o cerkvi, o razmerju med državo in cerkvijo samo med
tistimi, ki podobno mislijo. Na tak posvet bi bilo vendarle treba
povabiti tudi tiste, ki imajo o tej tematiki drugačna mnenja.

Dr. Srečo Dragoš je potem, ko je teoretično nanizal različne
vidike ločitve oziroma razločitve med cerkvijo in državo (od
separacije do koperacije ter z interferenčnimi preseki) in definiral
nediskriminatorno razločitev od popolne ločitve, prešel na diagnozo
današnjega stanja. Leve politične stranke v Sloveniji nihajo med
navedenima modeloma in niso usklajene. Desne stranke se
zavzemajo za vladni sporazum o kuratih, torej za razločitveni
model, medtem ko katoliška cerkev obtožuje državo od 90 let
dalje, da prakticira vrednostni tip razločitve, medtem ko se cerkev
približuje modelu vrednostne ločitve. Zato konsenza zlepa ne bo.
Kot rešitev je predlagal poenotenje ob 7. členu ustave, ki naj se
izvaja v smislu nediskriminatorne razločitve, torej kooperacije v
vsem, razen na materialnem področju, kjer bi morali slediti popolni
ločitvi med posvetno in versko sfero. Popolna ločitev na materialnem področju bi pomenila, da bi se izrecno problematizirala
kombinacija, ki velja sedaj in zadeva štiri vire financiranja verskih
dejavnosti: donacije vernikov, prodajo cerkvenih storitev na trgu,
državno financiranje plač cerkvenih funkcionarjev in 100%
denacionalizacijo - vračilo premoženja v naravi. Tako država ne
bi smela v nikakršni obliki financirati dejavnosti duhovnikov.

Akad. prof. dr. Veljko Rus je posvetil svoje razmišljanje financiranju cerkvene dejavnosti z državnimi sredstvi. Določba iz 7.člena
ustave predpostavlja, da ločenost pomeni suverenost države
tudi do cerkve. Hkrati pa ta člen implicira avtonomijo cerkve,
kadar opravlja versko dejavnost. V prvem in drugem primeru gre
za razmere, ki omogočajo sodelovanje. Sodelovanje iz moralnih
in odgovornostnih vidikov pa temelji na različnih modelih.
Oblike sodelovanja pa je treba tudi pravno finančno in politično
zagotoviti. Ob tem je predstavil svoj pogled na sodelovanje in
izločanje, po katerem bi uporabili načelo institucionalnega
izločevanja cerkve iz države - državnih organov, ne iz družbe.
Zato je treba vztrajati na personalnem izločevanju cerkvenih
veljakov iz političnih vodstvenih funkcij v državi ali v strankah. Ko
pa gre za funkcionalna razmerja, denimo, na področju družbenih
dejavnosti, pa je treba uveljavljati načelo sodelovanja. Sicer se
lahko zgodi, da je cerkev hudo diskriminirana na javnih natečajih,
ko gre za sredstva, namenjena različnim družbenim dejavnostim,
ko gre za financiranje javnih služb, za izvajanje katerih bi bila
cerkev eventualno zainteresirana, pa jih ne more uveljavljati
predvsem zaradi implicitnih monopolov, zavarovanih s tako
imenovano javno mrežo.Ta omejuje pravzaprav privatno iniciativo,
tudi cerkveno. V resnici pa mora imeti cerkev popolnoma
enakopravne možnosti, da konkurira preko javnih razpisov z
vsemi drugimi javnimi subjekti na področju šolstva, zdravstva,
socialnega varstva, kulture itn. Seveda, kot ugotavlja dr. Rus, pa
cerkev nad tem ni zainteresirana. Po letu 1995 je cerkev vedno
manj zainteresirana za ustanavljanje lastnih vrtcev, lastnih šol,
domov za ostarele itn., pač pa želi kolonizirati javne institucije.
Gre za zgrešeno, toda agresivno cerkveno politiko.

V tej zvezi bi bilo treba ponovno premisliti, ali so res vsi tako
imenovani kulturno-zgodovinski spomeniki upravičeni do tega
statusa in do državnih financ. Premisliti velja tudi, ali si država
lahko z vidika popolne ločitve privošči, na primer, kar 85 %
financiranje privatnega šolstva v razmerah, ko je javno šolstvo
kronično podhranjeno. Sploh pa bi bilo treba nedvoumno razumeti,
da mora biti s 100-odstotno denacionalizacijo za državo odpravljeno vprašanje financiranja verskih skupnosti.
Dr. Dragoš je sklenil svojo razpravo z opozorilom na največjo
nevarnost, ki jo predstavlja klerikalizam, ki postane zares nevaren
za demokracijo takrat, ko se začnejo politične stranke navezovati
na cerkev, ne pa takrat, ko se cerkev sooča ali pa koketira s
političnim prostorom. In prav navezovanje političnih akterjev na
cerkev je nov pojav v Sloveniji, tudi z vprašanji vojaških kuratov,
s sintagmo ustavnega sodišča o cerkvi kot obče koristni organizaciji, ki je opravičena tudi do vračila fevdalne lastnine.

Nasprotno s to politiko, je dr. Rus prepričan, da bi morali dosledno
uveljavljati načelo samofinanciranja, o čemer je v slovenski katoliški
cerkvi že tekla polemika. Kakršnokoli državno subvencioniranje
verske dejavnosti je neupravičeno, predvsem nemoralno s strani
cerkve in vernikov samih. Verniku mora vera toliko pomeniti, da
bo verske potrebe finančno sam pokrival; ni mogoče namreč
pričakovati, da bodo neverniki financirali verske dejavnosti.

Ranka Ivelja je kot novinarka analizirala medijske odzive in
polemizirala s premalo jasnim izrekanjem nadškofa dr. Franca
Rodeta na javnih nastopih, denimo, z navajanjem "dresure
nemških ovčarjev", nejasno primerjajoč s slovensko šolo. Izjava
v Kopru je sprožila ostro javno polemiko, v kateri se je RKC
razglasila za žrtev medijev. Ob jasnejših nadškofovih sporočilih
bi se dalo izogniti obojim obtožbam: medijskim in cerkvenim.

Prof. Niko Toš je želel k nekoliko enostranski razpravi dodati
nekaj empiričnih drobcev. Država je utemeljena na aktivnem volivcu,
državljanu, cerkev pa na pripadniku verske skupnosti. Tako so
državljani-volilci lahko verni ali neverni; oboji tudi ocenjujejo državo
in cerkev. Raziskave kažejo, da je država izpostavljena ostri kritiki,
visokemu izražanju nezaupanja, predvsem na račun državnega
zbora. Kjer pa država nastopa s poosebljenji, dobiva več bonusa
(denimo, predsednik vlade ali predsednik republike). Politične
stranke pa so sploh nekako demonizirane: na načelni ravni sprejete,
na osnovi konkretnega ravnanja pa kritično izpostavljene.

Vendar pa jee pri tehtanju krivde za izbruh navedene afere priznala
medijem vendarle nekaj olajševalnih okoliščin. Nadškof namreč
ni govoril o tem, zakaj šolska prenova ne bo dala pričakovanih
rezultatov, ali o tem, zakaj misli, da slovenska šola otrokom ne
privzgaja vrednot, kateri model bi pri vzgoji vrednot veljalo
uporabiti, kako bi morali dopolniti učne načrte ali predmetnik,
navsezadnje, zakaj je Francija nedemokratična država - ker je
glede verskega pouka v javni šoli podobnih pogledov kot Slovenija.
Nadškof se je raje zatekel v malo plodne ideološke obrazce in
grmel o tem, da je šola objektivno škodljiva za slovenski narod,
da jo je treba zrušiti in tako naprej, kar je tudi našlo svoj odmev v
medijih.Takšen pristop do odprtih vprašanj šolstva je lahko naletel
le na apriorno zavrnitev ali zgolj ideološko argumentirane odgovore.
Ni pa mogel spdobuditi dialoga, še manj pa prepričati tiste, ki
cerkev vidijo samo kot del privatne sfere, da je cerkveno delovanje
lahko tudi širše in je še vedno demokratično.

Cerkev znotraj meril, ki označujejo vrednotenje države, stoji vse
od leta 1995, glede zaupanja, stabilno, ne glede na dogajanje v
javnem mnenju, nekako nad dnom, vseskozi rahlo nad političnimi
strankami. Samo prve odmere v empiričnih raziskavah leta 1990
so pokazale, je dejal, da je bila cerkev deležna nekaj več zaupanja.
Dalje pa raziskave pokažejo dokaj stabiliziran odnos javnosti v
zvezi z razreševanjem razmerja med cerkvijo in državo. Prav v
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zvezi z vatikanskim sporazumom se pokaže dokaj stabilno enoznačno razpoloženje v prid avtonomizaciji obeh sfer: ohranjanje
suverene pozicije države in cerkve pri reguliranju medsebojnega
položaja, je sklenil nekatere empirične ugotovitve dr. Toš.

Drago Čepar je uvodoma menil, da urejanje odnosov med državo
in verskimi skupnostmi v Evropi in svetu ne pozna enotne ureditve.
Slovenija je z ustavo določila tri temeljne stvari: ločitev države in
verskih skupnosti, svobodo veroizpovedi in enakopravnost.
Položaj verskih skupnosti natančneje določa že nekoliko zastreli
zakon iz leta 1976; zato je v proceduri nov zakon.

Matevž Krivic je uvodoma opozoril na nelagodnost ob že omenjeni
izraziti enostranskosti povabljenih govornikov. Nato je najprej
pojasnjeval napačno razumljeni pasus iz sodbe ustavnega
sodišča, ki govori o cerkvi kot obče koristni organizaciji. Pri tem je
šlo za popolnoma drugačno, predvsem za napačno ponazoritev
antiteze pridobitnim organizacijam. Se pravi, je šlo za definiranje
cerkve ali katerokoli verske skupnosti kot nepridobitne
organizacije, glede na nacionalizacijo. Nadalje je polemiziral s
stališčem dr. Dragoša in dr. Rusa, o financiranju neverskih cerkvenih dejavnosti: šolske, karitativne... Kaj bi spričo takih stališč
pomenil model kooperacije med državo in cerkvijo? je končal
Krivic svojo polemiko z retoričnim vprašanjem.

Nato je govoril o duhovni oskrbi vojakov. Sodobno usmeritev te
oskrbe je podkrepil z anekdoto generala Charlesa Walksa. Vojak v osebni stiski pride na pogovor k vojaškemu kaplanu,
vendar okleva, ko opazi, da duhovnik ni njegove vere. "Potrebujem
pomoč," pravi vojak, "vendar se bojim, da boste skušali spremeniti
mojo vero." Kaplan mu odvrne: "Brez skrbi, poskušal ti bom
pomagati in najti način, kako bi lahko tvoja vera spremenila tebe."
- In zanimivo je, da so prav oborožene sile razvile najbolj učinkovite
načine tvornega sožitja različnih ver.
Vojaški kaplan je imel nekoč nalogo zmanjševati konflikte med
vojaki, ki so se pripravljali na naslednjo bitko. Moderne vojske pa
na misijah vzdrževanja miru in tudi na humanitarnih misijah skušajo
preprečevati konflikte v tujih okoljih, včasih tudi sredi neznanih ver
in kultur. In njihovi vojaki opravljajo naloge v okoljih nepoznanih ver
in kultur. Duhovnik v teh okoljih ne blaži samo konfliktov med vojaki,
ampak tudi konflikte med kulturami in verskimi skupnostmi z
vzpostavljanjem prijaznih stikov; vnaša v okolja moralno pismenost.

Posebej pa se je dotaknil sporazuma med državo Slovenijo in
Svetim sedežem in se vprašal, ali je možno, da model kooperacije,
ki ga osebno podpira, zajema tudi kooperacijo ali sodelovanje pri
zakonodaji suverene države. Brez dvoma podpira model kooperacije, če gre za sodelovanje vernikov, za sodelovanje domačih
cerkva, verskih skupnosti, nikakor pa ne, če gre za sodelovanje
Svetega sedeža kot mednarodne cerkvene centrale. Zato meddržavni sporazum med Slovenijo in Svetim sedežem, upoštevajoč
strogo načelo ločitve cerkve od države, izpade iz koncepta
sodelovanja. Pri naši suvereni zakonodaji nima nobena tuja država
kaj iskati.

Tovrstno versko oskrbo zagotavljajo na svojo pobudo vse države,
s katerimi želimo v tesne mednarodne, gospodarske in obrambne
povezave, je še dodal Drago Čepar.

Po sodbi Krivica je trenutno stanje zakonske in ustavne ureditve
pravic vernikov in cerkva optimalno. Ker pa se stvari spreminjajo,
jih bo treba dograjevati, tudi glede zagotavljanja verskih pravic,
kadar bo pač država v svojem normalnem zakonodajnem,
političnem, demokratičnem procesu spoznala, da je treba kaj
spremeniti na bolje, morda za cerkev, za vernike, morda na finančnem področju. Glede sporazuma s Svetim sedežem pa je Krivic
dejal, da gre za mednarodni sporazum, ki se naj utrdi z instrumentom mednarodnega prava, kar sta zakonodaja in ustava v
Sloveniji že dosegli. Dlje od tega suverena država ne more in ne
sme.

Anton Podgoršek je naglašal fundamentalističnost cerkve in
papeža Janeza Pavla II., ki je proglasil največ svetnikov, največ
čudežev in podobno. Gre v bistvu za novo rekatolizacijo, ki vključuje
kazniva dejanja, kot so prepoved kontracepcije, splava; tu pa
država ne bi smela popuščati. Enako ne bi smela država biti
malobrižna ob nenehnih poskusih rehabilitacije domobranstva, ob
čemer ni nikakršne možnost za spravo, je prepričan Podgoršek.

Barbara Šega Čeh je menila, da naslov današnjega posveta ni
diskriminatoren, pač pa pomanjkljiv. Tako je razprava tekla samo
o rimskokatoliški cerkvi. Tako počno tudi mediji. Razpravljavka
pričakuje, da bi se končno nehali deliti na katoličane in na
nekatoličane, pač pa bi se začeli deliti na ljudi, ki spoštujejo splošno
veljavne moralne norme in etična načela, in na tiste, ki tega ne
počnejo.

Nesposobnost vladne pogajalske delegacije pa je iskala rešitve
mimo predhodnih uradnih izhodišč vlade in parlamenta; vladna
izhodišča pa so bila sprejemljiva tudi za Slovensko škofovsko
konferenco. Spremenjene določbe vladne delegacije škodljivo
relativizirajo našo zakonodajo s kanonskim pravom, kar je povsem
nesprejemljivo, je dejal na koncu Matevž Krivic.

Polde Bibič je soglašal s sklepno mislijo predgovornice, hkrati
pa ugotavljal, da je današnja razprava posledica ideologiziranosti
države. Moderna demokratična država naj bi bila v službi državljanov, da bi ti laže urejali medsebojne odnose. Vera pa je stvar
posameznega človeka. Toliko bolj je torej nesmiseln pogovor o
ločitvi cerkve in države. Poslanstvo cerkve mora biti tako, da
pomaga človeku v stiski, ne pa, da ga usmerja na desno ali na
levo, mu predpisuje davke in mu celo jemlje posest.

Ivan Hvala je na kratko pojasnil postavljeno vprašanje glede sestave uvodnih razpravljavcev. Občanski forum se je opredelil, da
je treba o pomembnih vprašanjih najprej stabilizirati razpravo,
pokazati na bistvene dileme, jih morda razčistiti, do določene
mere tudi preseči. Po objavi celotnih razprav s tega posveta v
posebnem zborniku bo vzpostavljena možnost za nadaljnjo
razpravo.
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V tem trenutku, pravi Bibič, cerkev ne potrebuje države, potrebuje
pa posest; od tod pa ni daleč do oblasti. Ta pa potrebuje ideologijo.
In vera, kot jo propagira današnja cerkev, je ideologija preteklosti.

Tone Hrovat se je ob koncu ponovno zahvalil vsem razpravljavcem
in z zadovoljstvom ugotovil, da je državni svet učinkovito izkoriščen
tudi kot neke vrste medij med civilno družbo in državo.

Marjan Sedmak je glede očitkov o pristranskosti izbire razpravljavcev pojasnjeval, da se je Občanski forum želel izogniti
paradigmi ene strani proti drugi; želel je pripraviti strokovno
posvetovanje. Če bi forum vabil dve strani, bi se ujel v past
ideološko dogmatske polemike. Nekaj prispevkov na današnjo
temo še pride. Vsi pa bodo objavljeni, kot rečeno, v posebnem
zborniku in bodo gotovo primerno izhodišče za nadaljnje razprave.

Ivan Hvala je sklenil posvetovanje v prepričanju, da so razprave
tekle na strokovni ravni, s še nekaterimi dodatnimi prispevki pa
bodo zanesljivo primerno gradivo za strokovno publikacijo.

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 12. oktobra 2000
pripravila posvet z naslovom OD OGLEJA DO HAIDERJA

Dr. Rado Bohinc, vodja posveta, je po pozdravu vseh prisotnih
namenil nekaj besed Občanskemu forumu. Povedal je, da gre za
civilno organizacijo, ki se ukvarja pretežno s strokovnimi vprašanji
na različnih področjih družbenega življenja in se pravzaprav
zavzema za čvrstejši položaj civilne družbe in za večjo vlogo
stroke v družbenih procesih pa tudi za več uporabe stroke pri
političnem odločanju. In prav današnja tema je ena tistih, za katero
se nam je zdelo potrebno, da jo začne obravnavati in vrednotiti
stroka, preden se je lotijo razgrete politične glave.

Tako Državni svet Republike Slovenije s svojimi prizadevanji deluje
kot hiša sodelovanja in razmišljanja in ne kot hiša nasprotovanja.

Zato smo na današnji diskurz povabili ugledne strokovnjake s
področja zunanje politike in diplomacije. Nekateri so že tu: dr.
Jože Pirjevec, dr. Anton Bebler in dr. Marko Kosin. Pričakujemo
pa, da se nam bodo pridružili še dr. Ljubica Jelušič, dr. Bojko
Bučar, dr. Janko Pleterski in dr. Janko Prunk.

Posvet "Od Ogleja do Haiderja" ima namen osvetliti zgodovinske
izkušnje, ki so zadevale tudi slovensko družbeno in narodno
zavest. Slovenci smo narodno zavedni in imamo radi svojo državo
in svoj narod. Posvet je namenjen tudi temu, da bi še bolj cenili in
še bolje uveljavljali vrednoto, kot je demokratično zgrajena
neodvisna in pravna država. Namenjen pa naj bo tudi premisleku,
kako bi na pozitivnih osnovah lahko doma dosegli konsenz, s
katerim bi sooblikovali stabilno notranjo in zunanjo politiko, strnili
diplomatske vrste, da bi celovito, odločno in samozavestno
zastopale interese slovenskega naroda.

Poleg opravljanja osnovnih funkcij, ki jih državnemu svetu
predpisuje ustava, deluje državni svet tudi prek volilne baze naših
interesnih skupin. S pomočjo strokovnih institucij, civilne družbe
in posameznih interesnih skupin omogoča demokratični dialog
prek posvetov, predavanj, javnih razprav. Tudi na ta način
sooblikuje zakonodajne pogoje in življenje v naši državi.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je na začetku
posveta pozdravil v imenu državnega sveta in v svojem imenu
vse, ki so se odzvali vabilu na posvet "Od Ogleja do Haiderja".
Društvu Občanski forum in njegovemu predsedniku se je zahvalil
za dobro sodelovanje, še posebej pa vsem gostom, ki bodo
predstavili uvodne prispevke ali sodelovali v razpravi.

Ob koncu bi rad pozval, je dejal, k udejanjanju skupnih ciljev
države in slovenskega naroda tudi s tistimi Slovenci, ki živijo na
drugi strani naših meja in še čakajo na obljube, podpisane
protokole in celo na osnovne človekove pravice, civilizacijske
norme in tudi na norme Evropske unije, kamor se že nekaj časa
odpravljamo. Torej naj ne gre samo za to, da nam bodo drugi

S posvetom državni svet nadaljuje z že ustaljeno prakso posvetovanj in javnih razprav, je poudaril, ki nam pomagajo sooblikovati
zakonodajo pa tudi določeno kulturo političnega življenja v Sloveniji.
11

narekovali, česa vsega še nismo storili, ampak da pokažemo,
kako bi moral tudi kdo zunaj naših meja še kaj postoriti.
Dr. Rado Bohinc se je predsedniku zahvalil za spodbudne
besede in povedal, da bo Občanski forum poskrbel za izdajo
zbornika, ki bo predstavil razprave širši javnosti; pa tudi za
zgodovinski spomin.
Pred obravnavo osrednje teme je povabil dr. Andreja Lukšiča, da
predstavi zanimivo knjigo s področja, o katerem bo govor tudi na
tem posvetu.

Dr. Andrej Lukšič je dejal, da bo o knjigi "Haiderjev show", ki je
izšla pri Študentski založbi v Politikonu, posebni zbirki Časopisa
za kritiko znanosti, spregovoril tudi kot glavni urednik te publikacije.
Knjiga, ki jo je napisal prof. Klaus Otto Mayer, profesor socialne
psihologije na celovški univerzi, je izšla ob 80-letnici koroškega
plebiscita pri celovški založbi Drava. Knjigo so takoj prevedli; ta
čas jo prevajajo v štiri svetovne jezike. Pri BBC pa so že pripravili
scenarij za dokumentarec. Skratka, knjiga je bila od marca, se
pravi v dobrega pol leta, deležna širokega odmeva. Na tiskovni
konferenci, kjer je bil prisoten tudi avtor, so nam povedali, da je
Slovenija prva uspela prevesti to knjigo; ta pa gre zelo dobro v
kontekst z današnjo razpravo.
Knjiga se začne tako rekoč pri koncu: predstavi ugled Haiderja,
nato sledijo analitične, psihoanalitične analize Haiderja. Na zadnji
strani pa je pravzaprav strnjena vsa vsebina, ki jo sicer avtor
popisuje na 60 straneh. Osnovno sporočilo knjige pa je, da Haider
v svojih javnih nastopih uporablja tri like: Robina Hooda, športnika
in človeka, ki gre lahko z vsakomer pit. Zaradi teh treh bazičnih
figur doživlja pri Avstrijcih, tako se je pokazalo tudi na volitvah,
veliko podporo, in v tem smislu tudi motivira in angažira ljudi za
svoj koncept politike. Posebej so našteti vsi tisti, ki naj bi veljali za
družbene parazite in jih Haider po modelu iskanja krivcev za
nastale socialne, družbene razmere v Avstriji tudi tako obravnava.
To so politiki-njegovi nasprotniki, tujci, umetniki, pedofili. Skratka,
to so etikete, s katerimi Haider operira, ko odgovarja, kdo da je
kriv za obstoječo neželeno situacijo. Kadar pa pride Haider v
javnih nastopih zelo eksplicitno na dan s pravim konceptom, tedaj
se zateka k demantijem, lažem in k megli. Z navedenimi tremi
kategorijami operira Otto Mayer tudi znotraj analize. Tisto, kar pa
stoji v ozadju teh podob in izza tega koncepta, pa Otto Mayer
pojasnjuje z dejstvom, da gre za bojno generacijo, ki je bila
vključena v SS, in da Haider iz druge generacije zahteva rehabilitacijo za ono generacijo. V ozadju gre torej za izničevanje krivde.
In prav v tem je glavna ideja knjige. Je pa knjiga, vsaj tako je
menil, zelo pomembna tudi za eventualno analizo in razumevanje
desnega populizma v Sloveniji.
Dr. Rado Bohinc je nato povabil še Ivana Hvalo, direktorja Založbe
fakultete za družbene vede, da predstavi knjigo dr. Marka Kosina.

Ivan Hvala je uvodoma menil, da bomo morali v zunanji politiki
postati Slovenci drugače ambiciozni, kot smo sicer bili v zadnjih
desetih letih diplomatskih odnosov z Italijo, z Avstrijo ali s Hrvaško.
Koristno branje nam v tej zvezi ponuja Marko Kosin. Gre za
deloma avtobiografsko knjigo iz veleposlanikovega bivanja in
delovanja v Italiji z mnogimi zanimivimi doživetji in tudi z dokumentaričnimi pričevanji, kjer je vključena tudi problematika Ogleja.
Pojasnjevana so, denimo, ozadja dogajanj in manipulacij v zvezi z
italijanskimi poizkusi za revizijo osimskih sporazumov, ozadja
italijanskih prizadevanj in naše nezadostne pripravljenosti, ki so

pripeljale do tako imenovanega španskega kompromisa.
Uvodne besede o veleposlaniku Marku Kosinu je napisal dr. Rudi
čačinovič, uvodno študijo v Kosinove spominske zapise pa dr.
Jože Pirjevec.

Povzetek razprav
Dr. Jože Pirjevec je poudaril, da bi naslov našega posveta Od
Ogleja do Haiderja, lahko naslovili še bolj drastično: Od polomije
do polomije. Zakaj se mi zdi, da je bil Oglej polomija? Ne toliko
zaradi tega, kar je v oglejskem dokumentu zapisanega. Konec
koncev sem ga pred kratkim ponovno bral prav v Kosinovih
spominih, in moram reči, da v dokumentu ni nič tako frapantnega,
tako hudega, da ne bi bil sprejemljiv.
Najbolj negativno pri vsej stvari je, je dejal, da je takrat o tako
delikatni problematiki govoril v našem imenu minister, ki je že dal
ostavko, in ki torej ni imel potrebnega političnega zaledja, da bi
lahko s svojo besedo tudi garantiral aplikacijo oglejskega sporazuma. S tem je bila narejena ogromna škoda, ki jo je Peterle še
povečal, ko je v italijanskem dnevniku Corriere della Sera, in če
se ne motim, tudi v dunajski Die Presse ter v Frankfurter Allgemeine Zeitung direktno napadel svojo vlado.Takrat sem tisti članek
občutil, vam povem po pravici, kot narodno izdajo. Sedaj, ko so
se, kako bi rekel, čustva umirila, se mi zdi, da je bil to milo rečeno
velik spodrsljaj, ki bi si ga neki - čeprav bivši - zunanji minister
nikakor ne smel privoščiti. In tu se zastavlja problem, ki je po
mojem značilen za našo zunanjo politiko: nimamo namreč tiste
potrebne državniške drže, da bi svojih notranjih zdrah ne
eksportirali v tujino, temveč dovoljujemo, da notranje zdrahe
vplivajo na naš pristop do zadev, ki se tičejo celotne Slovenije.
Solanov kompromis, o katerem se tudi govori tako negativno,
konec koncev ni prinesel tiste katastrofe, o kateri smo toliko
govorili. Včeraj ali predvčerajšnjim je Bavčar v Delovih pismih
bralcev omenjal, da je bilo vsega le okrog deset prošenj za odkup
hiš, ki so jih ezuli pustili na Obali. Kosin v svoji knjigi govori, da je
bilo - tudi skupaj z avstrijskimi - kakih dvajset prošenj, ki so na
podlagi Solanovega kompromisa zahtevali nekaj zase. To pa je,
vsaj tako je menil, nepomembno število zahtevkov. Pri tem bi pa
vendarle dejal, da z ezuli ne znamo najti pametnega dialoga, pri
čemer delamo nepotrebne psihološke napake. Ker imam večkrat
kontatke z njimi in se mi pritožujejo, pripovedujoč pač svoje
zahteve in svoje probleme, bi omenil nagrobno zadevo. Mnogi
ezuli, če že ne vsi, imajo grobove nekje v Istri. Občine tostran
meje zahtevajo ogromne vsote za vzdrževanje teh grobov; nekako
skušajo kovati račune na čustvih teh ljudi. S tem pač spodbujajo
določeno zamero in sovraštvo, ki absolutno ni potrebno.
Glede Italije je rekel, da smo preveč računali nanjo, denimo, pri
odpiranju vrat v Nato, čeprav je bilo povsem jasno, da brez ameriškega pristanka ne bo nič. Preveč smo se stalno dobrikali Italiji in
tako delali velike napake. V zvezi s tem naj omenim dejstvo, da
smo imenovali za podtajnika v zunanjem ministrstvu člana
italijanske manjšine v Sloveniji. Nič nimam proti temu, da bi član
italijanske manjšine v Sloveniji zasedel tako pomembno mesto,
toda prej bi morali mi od Italije vsaj nekaj dobiti, dobili pa nismo nič.
Vselej smo samo dajali in še vedno samo tako ravnamo; priznavamo velike koncesije italijanski manjšini, z italijanske strani pa v
bistvu ne dobimo nič. Ne vemo niti, če bo zaščitni zakon za
slovensko manjšino sprejet. Lahko vam pa tudi zagotavljam - ne
vem, ali je med vami veliko tistih, ki so brali ta zakon - da se
pripravlja slab zakon. V bistvu gre za kozmetiko, ki naj skuša
svetu prikazati Italijo, da je rešila ta problem, ki ga sploh ni rešila.

Menil je, da se premalo zavedamo, da Italija vidi v tem našem ex
balkanskem prostoru Srbijo še vedno kot svojega poglavitnega
partnerja. Danes sta, na primer, predsednik Amato in zunanji
minister Dini v Beogradu. Amato je prvi predsednik izmed držav
Evropske unije, ki je tekel v Beograd, ne da bi niti počakal
ugotovitev, kako se bodo razvijale stvari v Beogradu. Italija je tudi
edina država, ki je v Beogradu ves ta čas ohranila odprto svojo
ambasado z veleposlanikom. Očitno gre za določeno kontinuiteto
v italijanski zunanji politiki, ki se je zadosti ne zavedamo. In zaradi
tega ne razumemo, da bo Italija, če bo treba, vedno pripravljena
s Srbi kovati kakršnekoli naklepe proti Sloveniji.

na iniciativa, čeprav nas že od osamosvojitve naprej zahodne
države kar naprej spodbujajo in opozarjajo, da je pravzaprav
ravno tu prostor, kjer naj bi se Slovenija izpostavila in kjer bi lahko
veliko storila. Namreč, že na tako majčkenem segmentu kot je
očiščevanje min, smo lani ali predlanskim pokazali, da lahko
naredimo tam nekaj konkretnega, kar je na zahodu izzvalo tudi
pozitivno reakcijo. Prav zato ne vem, zakaj kar naprej bežimo od
Balkana in se nočemo ukvarjati z njim, čeprav bi bilo tako naravno
in razumljivo, saj smo tam tako rekoč najbolj doma in bi tam lahko
največ storili za stabilnost, čeprav nas, recimo, Srbija in njeno
vodstvo nista nikoli upoštevala in smo imeli z obema težave.

Pa naj se premaknem od Italije k Avstriji. V teh dneh sem zelo
intenzivno sodeloval na tako imenovanih proslavah 10. oktobra. V
dveh, treh dneh sem bil dvakrat v Celovcu, kjer sem se udeleževal
raznih okroglih miz in simpozijev. In kaj sem lahko ugotovil? Najbrž
se ni še nikoli na proslavah v vseh 80 letih zgodilo, da bi se toliko
govorilo o Slovencih in o problemih slovenske manjšine. Zelo
zanimivo pa je bilo, je dejal, da avstrijska stran, zlasti intelektualci,
niso v ničemer ugovarjali, kvečjemu so pritrjevali. Haider in tudi
Avstrija sta zelo občutljiva za kritiko in na kritiko Evrope skušata
odgovoriti tudi tako, da se vsaj na verbalni ravni skušata nekako
oddolžiti slovenski manjšini. Naša stran pa spet ni nič naredila, da
bi obvestila Evropo o tem, da je Haider pravzaprav rezultat
koroške specifične situacije, vezane na konflikt med Nemci in
Slovenci. Ko je Haider prišel na oblast, smo molčali, kljub temu da
ga je vsa Evropa kritizirala; parafrazirali smo sicer biblijski izrek
"po njihovih dejanjih jih bomo sodili". Vendar jih sploh nismo (kot
nikoli ne) sodili po dejanjih, temveč smo (kot vselej) samo molčali,
namesto da bi izrabili priložnost in obzirno, vendarle odločno
povedali Evropi (tudi s kakim papirjem), kaj je Haider in kako
tesno je Haider povezan z našo zgodovino in z našo stvarjo.

Potem je problem naše zunanje politike v tem, da hoče del
političnega razreda v zunanji politiki opravičiti medvojno kolaboracijo z nacifašističnimi silami. Od tod tudi teorije o izenačevanju
treh terorizmov, ki se občasno pojavljajo v naši zunanji politiki in
nam ustvarjajo v zunanjem svetu veliko problemov. Eden teh je bil
tudi vsiljevanje diskusije o avnoju, kar je omenjal že prof. Pirjevec.
Le čemu naj bi z Avstrijo razpravljali o avnoju, čemu naj bi z
Italijani nadgrajevali osimske sporazume? Osimski sporazumi
so dejstvo in mi tukaj nimamo česa nadgrajevati. Lahko izboljšujemo odnose na različnih področjih, je poudaril, ampak kar je
dogovorjeno, je dogovorjeno. Bivša Jugoslavija je probleme s
sosedi počistila z mize. Mi pa smo dovolili, da so se z Italijo
ponovno odpirali, dokler nismo sprejeli španskega kompromisa.
Zdaj se problemi odpirajo z Avstrijo, da ne vemo, kako bi se jih
rešili. V zunanji politiki bi morali biti enotni in ne bi smeli izvažati
naših notranjih problemov, zlasti ne tistih iz naše preteklosti, saj
ne bi smeli dovoljevati, da nas na podlagi naše preteklosti zahodni
in severni sosedje izsiljujejo in nam po svoje pogojujejo pot v
Evropsko unijo. Seveda, s takim ravnanjem si pravzaprav slabimo
svoj mednarodni položaj, saj delujemo naravnost zmešano.

Ko so pred mesecem trije modreci Haiderja tako rekoč oprostili
zatrjujoč, da je vprašanje slovenske manjšine na Koroškem tako
vzorno rešeno kakor nikjer v Evropi, nismo rekli "ne bev, ne
mev". Imel sem priložnost, da sem o tej zadevi govoril tako s
prejšnjim avstrijskim zunanjim ministrom kakor tudi s sedanjo
zunanjo ministrico. Oba sta trdila, da je v bilateralnih pogovorih
vprašanje slovenske manjšine vedno na mizi. V javnosti pa se od
dokumenta, na katerega se je avstrijska zunanja ministrica
sklicevala takoj naslednji dan, nismo distancirali, čeprav bi bilo
primerno, vsaj s kratko noto, v kateri bi zapisali, da se enostavno
ne moremo strinjati z ugotovitvami teh treh modrecev, glede naše
manjšine. Spet smo naredili veliko psihološko napako.

O Ogleju ne bi posebej govoril, kar sem vedel, sem napisal; pričakujem lahko tudi veliko kritik zaradi napisanega. Kot je že dejal
prof. Pirjevec, sam sporazum ni tako slab, slabe so bile splošne
okoliščine, ki so bile nepotrebne. Je pa res, da smo bili v tistem
trenutku pred vprašanjem, ali bomo šli v Evropsko unijo ali ne.
Bilo se je treba odločiti, kako naj bi prisilili Italijo, da bi umaknila
svoje nasprotovanje, svojo blokado v Bruslju.

Svoje razmišljanje končujem s trditvijo, da sta v naši zunanji politiki
prisotna dva momenta: produciranje psiholoških napak taktičnega
značaja in popolno pomanjkanje državniške drže v odnosu do
zunanjega sveta.

Ob tej priložnosti želim povedati, da je naša zunanja politika preveč
provincialno pragmatična. Namreč, lani decembra je parlament
sprejel resolucijo oziroma deklaracijo o zunanji politiki Slovenije
(sama po sebi niti ni tako pomembna), vendar se v deklaraciji
nismo kaj veliko ukvarjali s svetom. Manjka, recimo, stališče, da
bomo sodelovali oziroma da bomo spodbujali najširše sodelovanje
s svetom, da bomo gojili prijateljske odnose z vsemi državami, da
se zavzemamo za enakopravnost držav, da se zavzemamo za
demokratizacijo mednarodnih odnosov, ki nam bodo omogočali,
da se tudi slovenski glas sliši na mednarodnih forumih in v
mednarodni politiki sploh. Lahko bi se določneje opredelili, da
bomo poudarjeno delovali, recimo, za obrambo človekovih pravic.
Zdi se tudi, da se nas nič ne tiče lakota v svetu, niti ne prepad
med vzhodom in zahodom, čeprav je nekdanja skupna država
prav tem vprašanjem posvečala dobršno pozornost. Deklaracija
je na tovrstna vprašanja nekako pozabila, čeprav sami trpimo
zaradi tega svetovnega siromaštva, saj občutimo pojave emigracije, ki sega čez Slovenijo; nestabilnost v svetu prizadeva tudi
nas in naše možnosti, recimo, za izvoz, ker nam mnogi trgi, ki bi
bili potencialno koristni za slovenski izvoz, niso dosegljivi.

Dr. Marko Kosln se je z operativno zunanjo politiko ukvarjal več
kot 40 let; od nje sem se poslovil pred poltretjim letom, je dejal,
potem ko sem tedanjemu zunanjemu ministru predlagal pozornost
glede Balkana in jugovzhodne Evrope. Toda vlada na moj predlog
ni reagirala, ker se ji je zdelo, da za Slovenijo to ne bi bila pomemb-

V zunanji politiki smo se preveč orientirali na NATO, na Evropsko
unijo, preveč samo na sosede, čeprav imamo ravno s sosedi - z
Italijo, Avstrijo in Hrvaško - največji manjko v zunanji politiki v
zadnjih desetih letih, ki smo jih sicer praznovali z velikim pompom.
Neurejeni odnosi z Italijo, ki smo jih zdaj nekako skrpali, slabi odnosi
s Hrvaško pa z Avstrijo, čeprav govorimo, da so dobri, lahko vsak
čas eksplodirajo in povzročijo velike preglavice naši zunanji politiki.

Pri nas imamo že tri, štiri leta na dnevnem redu problem Staroavstrijcev, pa ga nismo mogli rešiti, čeprav bi ga lahko. V Sloveniji
imamo nekaj teh skupin v Novem mestu, nekaj v Kočevju; vsega
nekaj stotin ljudi, katerim bi lahko kaj priznali, ne da bi čakali na
Haiderjevo zahtevo in bi se izognili očitkom, da smo kaj priznali
pod pritiskom. Torej spet velika psihološka napaka, ki nas utegne
negativno prizadeti. Tako smo spet dovolili, da naše notranje
zdrahe vplivajo na našo zunanjo politiko. Vsa absurdna diskusija,
ki se je razvila okoli avnoja, ves ta prepir, vse to je bilo popolnoma
nepotrebno in za naš imidž v svetu povsem negativno.
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Nadalje je omenil pojav klientelizma, o katerem se veliko ne govori,
pojasnjuje pa nekaj tistega, kar se je zgodilo, in za kar je Slovenija
plačala ceno tudi s svojim ugledom. Klientilizem dela slovenske
politike, ki se kaže zlasti v odnosu do nekaterih strank, še posebej
v Avstriji, Nemčiji, nemško govoreči v Švici in tudi v Italiji, je
posledica nekdanje pomoči, podpore, denarja in vsega, česar so
bile deležne nekatere sedanje slovenske politične stranke. V
nekem smislu vpliva vse to tudi na delovanje naše diplomacije,
tudi kadar gre za Sveti sedež.

In potem, kar je najbolj neverjetno: deset let smo neodvisni in še
zdaj nimamo diplomatske službe, kot bi jo morali imeti. Gospod
Peterle se zelo pritožuje nad predsednikom Kučanom, češ da ni
odpoklical petih veleposlanikov. Nič ga pa ne moti, da se zakon o
zunanjih zadevah, ki je bil sprejet že leta 1991, sploh ne izvaja v
tistem delu, ki zadeva strokovnost, kvalifikacijo ali napredovanje
v diplomatski službi. Še vedno se v profesionalno diplomatsko
službo tako množično postavljajo ljudje, ki nimajo ustreznih
kvalifikacij. Delo, strokovno znanje, sposobnosti - vse to so
kategorije, ki se v zunanjem ministrstvu sploh ne cenijo in niso
upoštevane. Naravnost neverjetno je, je dejal, kako je zunanjepolitična služba, ki bi morala biti strokovna, udarna, ki bi morala
nositi breme izvajanja naše zunanje politike, demoralizirana in še
vedno nezgrajena, čeprav za to ni nobenih opravičil.

Tu je treba opozoriti tudi na napačno pojmovanje potrebe številnih
slovenskih politikov po nenehni hvaležnosti še posebej Avstriji in
Italiji. Vse pa izhaja iz napačne predpostavke, češ da sta nam
Avstrija in Italija nekaj mesecev, ko nas še ni priznala Evropska
unija, naredili gromozansko zgodovinsko uslugo, ko sta nas podpirali in nam pomagali, za kar jima moramo biti večno hvaležni.
Samo pomislite, kakšno uslugo so nam naredili ti sosedje: zoper
nas niso vzpostavili blokade ne kopenske ne zračne in ne
pomorske! Pomislite, kako so bili dobri! Vendar ti naši dobri sosedje
niso storili za nas ničesar zastonj. Ko so bila Adriina letala na
celovškem letališču, je morala naša Adria plačevati letališke
pristojbine. Oni so normalno poslovali, le da nas niso obravnavali
kot izobčence. In zato naj bi jim bili večno hvaležni? Gospodje in
gospe, to je ena največjih napak.

Dr. Anton Bebler je dejal, da mu je laže govoriti, ker sta prejšnja
govornika že povedala marsikaj o naši zunanji politiki, tudi v odnosu
do dveh sosednjih držav, članic Evropske unije, s čimer se osebno
povsem strinjam. Poleg pomanjkanja državniške drže, državotvornih tradicij, ki so pomembni dejavniki in pomagajo razlagati
tudi polomije in napake slovenske politike, bi omenil še nekaj
momentov, ki so po moje prispevali k neuspehom in napakam
slovenske zunanje politike.

Res je, Avstrija in Italija nas nista kaznovali, nas nista izobčili.
Toda koliko je tu dobrega v primerjavi z dobrim, ki smo jim ga mi
naredili? Z osamosvojitvijo je Slovenija izstopila iz nekdanje SFRJ
in je na ta način sodelovala pri razpadu prejšnje države. Tako
smo ravnali iz lastnega interesa, sočasno pa smo sosedama
Italiji in Avstriji naredili ne le kratkoročno uslugo, ki bi trajala samo
nekaj mesecev, pač pa smo jim naredili trajno, strateško pomembno geopolitično uslugo. Danes pa plačujemo sosedama ceno za
to našo dobroto, za našo uslugo. Kako? Namesto nekoč Titove,
vojaško močne, mednarodno spoštovane, politično vplivne države
sta Italija in Avstrija dobili na svojih mejah glede na prebivalstvo in
teritorij dvanajstkrat manjšo, dvajset do tridesetkrat vojaško šibkejšo in tudi politično neprimerno manj pomembno državo, ki se
imenuje Republika Slovenija. S tem dejstvom smo dali italijanskim
in avstrijskim politikom priložnost, da nas lahko izsiljujejo desetletja.

Nedvomno je treba med negativnimi momenti omeniti tudi nespoštovanje nekaterih povsem standardnih norm vodenja države,
povsem normalnih uzanc, ki veljajo v urejenih in starejših birokracijah, ki jih pri nas tudi zelo visoki uradniki mimogrede kršijo,
pa jih za to nihče ne pokliče na odgovornost. Žal, nisem prebral
Kosinovih spominov, ki tudi zadevajo oglejski zaplet. Morda se
motim, toda kolikor se spomnim, je tedanji zunanji minister Lojze
Peterle naredil v tej zvezi hudo fundamentalno napako, kakršno v
urejeni državi zunanji minister ne bi smel storiti: italijanski strani je
predlagal rešitev, o kateri so sicer na slovenskem zunanjem
ministrstvu interno razpravljali kot o varianti - navedeni sicer v
nekem internem in tajnem dokumentu kot najslabši možni rešitvi.
In to najslabšo rešitev je ponudil Peterle nasprotni strani brez
soglasja vlade, in ne da bi se - čeprav prek elektronskih sredstev
- posvetoval s predsednikom vlade. In eden od zapletov je izhajal
ravno od tod. Pri nas je pač tako, je menil, da se kršijo tudi
elementarni postopki. Zakaj naj bi naša vlada ali kdorkoli v imenu
vlade predlagal nasprotni strani za nas neugodno rešitev, ne da
bi nasprotna stran kaj takega sploh zahtevala od nas? Urejene
diplomacije česa takega nikoli ne storijo, še posebej ne, kadar
gre za koncesijo, kot je sprememba enega izmed členov ustave.
In pri zgrešeni rešitvi, imenovani španski kompromis, sploh ni šlo
za kompromis, saj je pobudo za tako rešitev ponudila slovenska
stran, celo v trenutku, ko Evropska unija tega od nas ni zahtevala.
Taka rešitev pa je Slovenijo postavila v slabši položaj, v primerjavi
z drugimi državami, kandidatkami za članstvo v Evropski uniji.
Zakaj bi sprejemali rešitev, pri kateri smo diskriminirani v primerjavi
z drugimi, in to na svojo pobudo? In zakaj bi sploh predlagali
rešitev, ne da bi jo pretresli v ustreznih strokovnih službah,
ustreznih organih, navsezadnje tudi v državnem zboru? Ta predlog
je prišel brez poprejšnje razprave in brez soglasja političnih strank
v odbor za mednarodne odnose. Temeljna postopkovna napaka.
V urejenih demokracijah, se kaj takega ne sme zgoditi.

Zato se ne strinjam z Markom Kosinom, ko pravi, da smo s španskim kompromisom pospravili stvar. Sploh je nismo pospravili. Po
morebitnem ponovnem Berlusconijevem prihodu na oblast pričakujem ponovno odprtje tega dosjeja in ponovna izsiljevanja. Imam
popolno zaupanje v kreativno sposobnost Italijanov, da si izmislijo
še kako varianto, s katero nas bodo izsiljevali. In to, kar se dogaja
danes v Avstriji, je šele začetek neke zgodbe, ki jo preveč omalovažujemo, češ kar se dogaja, je Haiderjevo početje, na delu je
neka osamljena stranka, neka deželna vlada; s tem uradna
avstrijska zvezna vlada nima nič! Da nima nič?! Kaj pa politika
ustrahovanja, groženj in izsiljevanja, ki jo izvajajo - res da zaenkrat
verbalno - ministri, najmanj dva ministra zvezne vlade. Izvaja pa
jo tudi vodja ene izmed koalicijskih strank - dejanski vodja! In od
te politike se ne ograjuje ne kancler ne zunanja ministrica, še
najbolj kritičen - blago kritičen - je predsednik avstrijske republike,
ki pa nima nobenih izvršilnih pooblastil.Tovrstna avstrijska politika
se bo po moje še nadaljevala.
Menil je tudi, da je slovenska politika v odnosu do obeh sosednjih
držav delala napake od samega začetka; nekaj tega je bilo že
omenjeno: recimo sprejetje De Michelisovega predloga o tako
imenovanem nadgrajevanju osimskih sporazumov. Od tod tudi
ideja, ki je prišla do izraza v tako imenovanem španskem kompromisu. V odnosu do Avstrije je diplomacija zagrešila napako, s tem
da ni zahtevala notifikacije o našem nasledstvu po avstrijski
državni pogodbi, češ da gre za neke vrste zahvalo Avstriji, ker je
razumela naše osamosvajanje. Dobrososedski odnosi z Avstrijo
nimajo nikakršne zveze s statusom naše države kot naslednice

Drug težaven primer je ponudba, spet z naše strani, da zapremo
prostocarinske prodajalne, še preden Slovenija postane članica
Evropske unije. Te rešitve, ki nas prav tako diskriminira, kolikor
vem, Evropska unija od nas ni zahtevala; sami sebe smo postavili
v neenakopraven položaj, v slabši položaj od drugih držav,
kandidatk za Evropsko unijo, in celo v slabši položaj od nekaterih
članic Evropske unije, ki same ne izpolnjujejo te zahteve. In zakaj?
To se lahko razloži samo z nezrelostjo v slovenski politiki in z
neurejenostjo nekaterih razmerij v eni veji naše izvršilne oblasti.
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tudi v Sloveniji lahko zelo hitro dogovorijo: gremo v EU, gremo v
Nato, gremo mogoče še kam, prav, če to nikogar direktno ne
prizadene. Popolnoma drugače pa je, je dejal, npr. pri tako imenovani
privatizaciji in tako imenovani denacionalizaciji. Tu pa so interesi
nekaterih političnih sil lahko diametralno nasprotni. Seveda, ti
interesi so zelo realni; gre za lastnino in za denar. In če tu obstaja
določeno nasprotje, ki izzove določen politični boj, potem ne bo
poenotenja niti v zunanji politiki.

bivše SFRJ, ki je bila podpisnica avstrijske državne pogodbe. In
povezovati naše dobre odnose z Avstrijo s tem, da ne bomo
zahtevali zase statusa države naslednice, je navadna neumnost.
Slovenska zunanja politika - kolikor vem - iz enakih razlogov,
češ da ne bomo spravljali v slabo voljo prijateljev Avstrijcev, še
vedno ni odprla vprašanja arhivov, kar sodi še k obveznostim iz
Saint-Germainske pogodbe. Naša diplomacija, kolikor vem, se s
tem sploh ne ukvarja. Na uradni ravni, razen neformalnih pogovorov oziroma pogovorov, ki potem redkokdaj pridejo v komunike,
še nismo ponovno zahtevali, da bi Avstrija dosledno izpeljala vse
svoje obveznosti iz 7. člena državne pogodbe. In to je povsem
uradna nujnost ne glede na to, kakšne odnose imamo z avstrijsko
vlado; če so ti odnosi prijateljski, toliko boljše, če pa so odnosi
slabi, tako kot danes so, je to razlog več za ureditev medsebojnih
odnosov iz avstrijske državne pogodbe.

In zdaj k realnim problemom z Italijo in Avstrijo! Realni problem z
Italijo je bil že omenjen, predstavljajo ga tako imenovani ezuli.
Kakorkoli zadevo obračamo, so ezuli kategorija, ki za svoje
nacionalizirano premoženje niso dobili ničesar. Govorim, seveda,
o ezulih, ki so upravičeni do premoženja v coni B bivšega STO,
ne govorim torej o ezulih iz Dalmacije ali ne vem od kod, ki so
dobili odškodnino. Slovenija je sicer nakazala v Luksemburg
določen denar po rimskem sporazumu, ampak tega denarja Italija
ni nikoli prevzela, zato ga tudi ni izplačala upravičencem. Kakorkoli
sicer gledamo na to, gre za dokajšnjo skupino ljudi, ki ima občuten
politični vpliv na Finija in potem na Berlusconija. Dokler bo tako,
ne moremo govoriti o urejenih vprašanjih z Italijo. To je tudi realen
problem.

Je pa slovenska politika v odnosu do obeh držav-sosed od
razglasitve neodvisnosti konstantno zmanjševala podporo našima
narodnostnima manjšinama v Italiji in Avstriji. Vnesla je dodatne
zdrahe in povzročila dobršno škodo našima manjšinama v obeh
državah. Ne, ne gre za naključja. Vse je povezano tudi s tem, da
je Slovenija dosti manjša v primerjavi z bivšo Jugoslavijo. Kolikor
vem, našima dvema manjšinama še nikoli ni šlo tako slabo, kot je
to danes. Obstajajo sicer nekakšni obeti, da se bo kaj izboljšalo s
sprejetjem zaščitnega zakona v Italiji. Toda če primerjamo današnje
stanje z onim pred razpadom SFRJ, mislim, da lahko ugotovimo
povsem negativno bilanco; večji razlog z take razmere pa ni prek
naših meja, temveč tukaj pri nas.

Podobno velja za Avstrijo. Obstaja kategorija ljudi, ki za nacionalizirano premoženje ni dobila nobene odškodnine ne od slovenske
in ne od avstrijske države. In ta skupina ljudi bo preko določenih
političnih povezav, recimo, preko Haiderja ali koga drugega, terjala
svoje. Torej, dokler se zadeva ne reši, ostaja še en realen problem.

Mislim, je dejal, da se je naša politika ali pa vsaj njen del zelo
malokrvno, zelo neodločno odzvala na politiko groženj in izsiljevanja pomembnega dela uradne Avstrije. Zato ne moremo druge
najmočnejše koalicijske stranke v avstrijskem parlamentu
obravnavati kot nekaj obrobnega. Ta stranka - ne glede na zelo
visoko podporo z zadnjih volitev, je po svojem kadrovskem izvoru
nacistična, po svoji klienteli pa precej neonacistična. Mi pa moramo
s to stranko tudi ustrezno ravnati.

Realna politika zadeva tudi privatizacijo in denacionalizacijo v
odnosih do drugih državav. Pri privatizaciji gre za vprašanje tujega
kapitala, ki bi rad prišel na naš trg. Tujce prav gotovo zanimajo
banke, zavarovalnice, telekomunikacije in podobne zadeve. Kar
se tiče denacionalizacije, pa domnevam, da Evropska unija ne bo
odstopila od vprašanja nediskriminatornosti denacionalizacijskega
procesa. Ne zato, ker bi šlo za del evropskega pravnega reda,
ampak gre za izpolnjevanje kopenhagenskih kriterijev, pri čemer
bo Evropska unija spraševala o treh stvareh, ki se tičejo nediskriminacije. Četudi ste, Slovenci (in to smo), zadevo pravno rešili,
tudi z odločitvijo ustavnega sodišča, nam morate razložiti tri stvari.
Prvo. Bili ste liberalni do dajanja državljanstva in ste ga dajali
določenim tujcem pač tako, kot ste hoteli. Zakaj ste pa zadržani
do tega, da bi državljanstvo priznali tistim tujcem, ki bi s tem
postali upravičeni do določene lastnine? Drugo. Odvzeto premoženje vračate svojim državljanom, ki jim je bilo premoženje
odvzeto zaradi sodelovanja z okupatorjem. Zakaj ne vrnete
odvzete lastnine tujcem, ki so sodelovali z okupatorjem? In tretje.
Zakaj v upravnih postopkih (po upravnih enotah) nekaterim
"Avstrijcem" vračajo lastnino ali jim priznavajo odškodnino, drugim
pa ne? To so tri politična vprašanja, ki nam jih bodo Avstrijci
neprestano servirali na mizo. Tudi tu gre za realna vprašanja, ki
jih bo treba rešiti v realnem življenju, je končal svojo razpravo dr.
Bučar.

Ne vem, če je naša uradna politika pripravljena na tisto, kar se bo
zelo verjetno zgodilo drugo leto, če bo na italijanskih volitvah
zmagal Berlusconi. Namreč, že danes bi morali imeti začrtano
strategijo ravnanja z Italijo, tudi strategijo ravnanja v organih
Evropske unije, pa tudi strategijo v zvezi z našimi pogajanji o
vstopu v Evropsko unijo. Nisem pa prepričan, da že imamo tako
strategijo. Tudi to je ena izmed cvetk, ki pojasnjuje stanje duha v
slovenski politiki.

Dr. Bojko Bučar je uvodoma namenil nekaj misli slovenski zunanji
politiki ob njeni 10-letnici. Seveda, se z mnogočim, kar sem tu
slišal, strinjam, z mnogočim pa ne. To pa naj ostane za kasnejšo
razpravo. K temu pa, kar je bilo rečeno glede obnašanja slovenske
politike do Italije in Avstrije ki so povzročili določene probleme,
želim dodati še kako svojo misel.
Ob početju Italije smemo potegniti vzporednice z ravnanjem
Avstrije. Začne se pri problematiki manjšin, se nadaljuje z zapleti
pri pogodbah vse do vprašanja lastnine pa še kake druge zadeve
v sosednji državi. In pri vsem tem zna biti naša notranja politika
tako razdeljena, da ne zmore poenotene zunanje politike. To so
realni problemi.

Dr. Jože Pirjevec je glede ezulov, ki so se tu navajali, pojasnil, da
pravzaprav ne gre za ezule, pač pa za optante, ki so odšli s
Koprskega po londonskem memorandumu, torej po letu 1954. In
tudi ni res, da ti optanti niso nič dobili. Prejeli so določeno odškodnino; kasneje so dobili tudi zelo pomembne bonitete. Recimo, na
vseh državnih natečajih, so bili favoriziraniin, zaradi česar so, na
primer, v beneškem ali padovanskem okrožju nekako zasovraženi. Še vedno pa so deležni posebnih pravic tudi kar se tiče
pokojnin: štejejo jim po 2 ali 3 leta za pokojnino več, kakor bi bilo
pač normalno itd.Ti ljudje so gotovo nekaj dobili, ne pa vsega, kar
bi morali dobiti po sporazumu med Italijo in Jugoslavijo iz leta
1983. Vendar Slovenija že leta in leta ponuja za ta namen denar, ki

Politične stranke in politične sile v državi se zelo hitro lahko poenotijo
za tiste zunanje politične cilje, ki ne prizadevajo neposredno
njihovih interesov. Denimo, da gre za tako imenovani nacionalni
interes, ki ga definirajo vedno in ponovno politične elite. Torej gre
v bistvu za njihov nacionalni interes. In tu se na določenih vprašanjih
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izjave glede avstrijsko-jugoslovanske meje, oni pa bi za protiuslugo
priznali trajno veljavnost statusa quo glede slovenske manjšine
na Koroškem. S tem bi Avstrijci priznali odredbo o obveznem
dvojezičnem šolstvu na Koroškem tudi na zvezni ravni, kajti
drugega zakonitega določila 1949. leta ni bilo; tudi odredba o
dvojezičnem uradovanju ni bila javna, šlo je le za interni akt koroške
deželne vlade.

ga nakazuje v Luksemburg na poseben račun. Italija pa noče
tega sprejeti zaradi tega, ker ji ustreza imeti odprt problem ezulov,
da ga lahko uporablja proti Sloveniji. Uporablja pa ezule tudi kot
poseben del volilnega telesa.
Res pa je tudi, da je prav zdaj v italijanskem parlamentu predlog
tržaškega senatorja Cammerinija, ki je nam naklonjen, je poudaril,
in želi, da bi se končno ta problem rešil, vendar tej rešitvi
nasprotujejo desničarske sile, ki so, kot rečeno, zainteresirane,
da ostaja ta problem odprt. In bo ostal še naprej odprt, če pride
prihodnje leto Berlusconi na oblast. To pa utegne ponovno otežati
naše meddržavne odnose z Italijo.

Ko te dni obhajamo spomin na 80-letnico plebiscita na Koroškem,
je treba opozoriti tudi na to, da je prvo večje povojno praznovanje
na Koroškem leta 1950 privedlo do napetosti med Jugoslavijo in
Avstrijo. Avstrija je hitela pomiriti jugoslovanske politike in diplomate, s tem da je celovške manifestacije označila za folkloristične,
na drugi strani pa so se Avstrijci spotikali ob politični govor dr.
Marjana Breclja v Guštanju. Glede tega sta Avstrijce pomirila šele
dr. Joža Vilfan in Josip Vidmar, ki sta govorila predvsem o kulturi
na Slovenskem in o kulturni izmenjavi med Slovenijo-Jugoslavijo
in Avstrijo; kulturna izmenjava se je pričela prav tedaj.

Dr. Bojko Bučar je v repliki dejal, da se z dr. Pirjevcem strinjata
glede obravnavane problematike, le da vsak po svoje poudarjata
določene zadeve. Ezuli so dobili v Italiji tiste tako imenovane
predpravice, ki so jim bile obljubljene, ko so jih vabili v Italijo Vendar
ezuli se ne počutijo prikrajšane za neporavnano odškodnino zaradi
nacionalizacije njihovega premoženja. O tem je dr. Pirjevec povedal,
kar je bilo treba o zadevi povedati. Dejstvo pa je, seveda, da tisti
denar iz Luksemburga ezulom ni bil predan. Tu je na potezi
italijanska država.

Tudi če tukaj ne razlagamo geneze drugega odstavka 45. člena,
ki je prišel v avstrijsko državno pogodbo kot 27. člen, je treba le
spomniti, da je na potsdamski konferenci Sovjetska zveze
zahtevala, naj Avstrija plača reparacije v višini 250 milijonov
dolarjev, ki bi se razdelili med Sovjetsko zvezo, Veliko Britanijo,
Združenimi državami Amerike in Jugoslavijo. Končno pa je prevladalo mnenje, da reparacij ne bo. Tudi kasneje v Parizu je bilo
uveljavljeno mnenje, da Avstriji ni treba plačati reparacij, da pa
ostanejo avstrijske meje na črti izpred druge svetovne vojne in
da - citiram: "pripada Jugoslaviji pravica do avstrijskega premoženja v Jugoslaviji".

Nisem pa prepričan, je menil, da se utegne prihodnje leto zadeva
z odškodninsko poravnavo ezulom še bolj odmakniti, ker bi prišel
na oblast Berlusconi. Saj tudi zdajšnja oblast D'Alleme ali še koga
pred njim ni želela dvigniti denarja z računa v Luksemburgu. Italijani
pač ne želijo rešiti tega vprašanja.

Odnos med Jugoslavijo in Avstrijo sta leta 1951 olajšali dve stvari:
izjava jugoslovanske strani o prenehanju vojnega stanja in
vzpostavitev rednih diplomatskih odnosov med obema državama.
Leto kasneje pa se je oddelek 6 avstrijskega zunanjega ministrstva
- oddelek za mednarodno pravo - ukvarjal z avnojskimi sklepi.
Tu citiram daljši neuradni prevod dokaj zavozlanega diplomatskega
jezika, ki sem ga poskusil prevesti kar najbolj verodostojno: "V
smislu izjave ameriškega State Departmenta z dne 2. septembra
1949 so bili pri pogajanjih, ki so potekala v New Yorku julija in
avgusta, doseženi naslednji rezultati:

Dr. Avguštin Malle iz Celovca je dejal, da bi rad povedal nekaj o
deželnem glavarju Haiderju in njegovem pogojevanju pristopa
Slovenije k EU z avnojskimi sklepi, in sicer na osnovi avstrijskih
virov, ki so jih pošiljali avstrijski ambasadorji iz Beograda zunanjemu ministrstvu na Dunaju. O tej problematiki so razpravljale tudi
pristojne službe avstrijskega zunanjega ministra. Seveda, povezovanje Haiderjevih zahtev za odpravo avnojskih sklepov v zvezi
z vstopanjem Slovenije v EU - podobno velja tudi za Čehe v
primeru Beneševih dekretov-je stalno prisotno v avstrijski dnevni
publicistiki.

1. Štiri zasedbene sile se zedinijo za staro mejo Avstrije iz leta
1938, to se pravi, da se jugoslovanske ozemeljske zahteve
dokončno ne priznajo.

Žal, ob osamosvojitvi Slovenija ni na novo vzpostavila odnosov z
Avstrijo, ki je pač sledila svojim izkušnjam, ki jih je že imela z
jugoslovanskimi diplomati in politiki iz Slovenije in ki si jih je nabrala
v času Titove Jugoslavije. Lahko bi rekli, je menil, da je Avstrija
opazovala vsak korak slovenskih politikov v Beogradu in že tedaj
računala na nacionalna nasprotja v Jugoslaviji. Avstrijska stran je
tudi ocenjevala posamezne slovenske politike: Kardelja, Beblerja,
Vilfana in druge strokovnjake, ki so delali na beograjskem zunanjem ministrstvu. Avstrija je prihajala tudi do dodatnih informacij o
vlogi Slovencev v Beogradu. Tako je Engelbert Besednjak avstrijski
strani razblinil mnenje o tem, da Slovenci v Beogradu nič ne
veljajo. Nasprotno, Besednjakove informacije so govorile, da so
Slovenci v Titovi Jugoslaviji dosegli pomembno mesto prav na
področju zunanje politike.

2. Jugoslaviji pripada pravica, da obdrži in likvidira avstrijsko
premoženje v Jugoslaviji, medtem ko Avstriji ni treba plačati
nobenih reparacij."
In oddelek 6 je potem interpretiral te odločitve in menil, da ne more
odločiti, ali predstavljajo navedeni rezultati kompromis, se pravi,
ali štiri zasedbene sile niso priznale Jugoslaviji pravice, da likvidira
avstrijsko premoženje kot odškodnino, ker so zavrnili njene
ozemeljske zahteve. Tudi če bi temu bilo tako, Jugoslavija - strogo
pravno - do vsestranske ratifikacije državne pogodbe ne bi imela
zakonite pravice do likvidacije avstrijskega premoženja na svojem
teritoriju. Tudi to lahko rečemo, da bi Avstrija politično komajda
zmogla ugovarjati želji štirih zasedbenih sil po ratifikaciji državne
pogodbe.

Smemo tudi reči, da je bila centralna tema avstrijske povojne
politike čimprejšnja sklenitev avstrijske državne pogodbe. V tem
okviru sta pomembna 7. in - po genezi 45. člena - 27. člen državne
pogodbe. Prav 27. člen s svojim drugim odstavkom je povzročil
precej preglavic. Zakaj? Šlo je za vprašanje avstrijskega premoženja v Jugoslaviji, kar je vznemirjalo avstrijsko stran vse do
podpisa državne pogodbe. Pa še v mesecih po podpisu državne
pogodbe so Avstrijci skušali doseči izjavo Jugoslavije, da se
odpoveduje drugemu odstavku 27. člena državne pogodbe. Nekaj
časa so se Avstrijci nagibali k temu, da bi Jugoslavijo pripravili do

In na koncu si dovoljuje oddelek 6 pripomniti k vprašanju zadržane
likvidacije avstrijskega premoženja v Jugoslaviji še naslednje:
"Kot izhaja iz informacije, je bilo premoženje nemškega rajha in
njegovih državljanov zaplenjeno na jugoslovanskem teritoriju s
konfiskacijskim dekretom z dne 21.11.1944. Tedaj so avstrijski
državljani veljali za nemške državljane. Celotno avstrijsko premoženje je torej zaobjel ta dekret. Sicer je pravilno, da naj bi po
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ga ministra Rupla, ko je izjavljal, da Slovenija nima do Italije nobenih
zahtev in da se lahko pogovarjamo o vsem, razen o mejah. Minister Rupel v tistem trenutku ni vedel, da je z Italijo ostalo nerešeno
tudi vprašanje vračanja arhivov in umetniških predmetov, ki jih je
Italija zaplenila in odpeljala leta 1940 ali 1941 in ki so bili predmet
dolgih pogajanj med Jugoslavijo in Italijo. Tudi eden od jugoslovanskih diplomatov je nekoč izjavil, da Jugoslavija do Italije nima
nobenih odprtih vprašanj. Kasneje je prišlo do diplomatskega
zapleta in do znanega dopisovanja med Mikuličem in Gorio; prav
spričo tega dopisivanja je bila zadeva znova odprta in kot legitimno
vprašanje postavljena na dnevni red nadaljnjih pogajanj.

osnutku državne pogodbe združene države načeloma sprostile
avstrijsko premo ženje na svojih teritorijih in da so šele poleti
1948 v osnutku k državni pogodbi priznale premoženje Jugoslaviji.
Prav tako drži, da osnutek državne pogodbe še ni bil podpisan in
ratificiran. Kljub temu ima po mnenju oddelka 6 jugoslovanska
vlada že sedaj pravico, da zadrži in likvidira avstrijsko premoženje
v Jugoslaviji. Od časa pogodbe v Versaillesu in Saint-Germainu
se je izoblikovala namreč mednarodno pravna praksa, da vojno
vodeče države zaplenijo zaseženo premoženje svojih državljanov
obojestransko. Zmagovalec naj potem te zaplenitve in likvidacije
uveljavlja, tudi če mirovna pogodba, ki naj bi mu to pravico priznala,
še ni bila v veljavi. Enako se je zgodilo po drugi svetovni vojni
(glej, na primer, nemško premoženje v Avstriji), ko je Jugoslavija
najkasneje do poletja 1949 lahko računala s tem, da ji bo pripadlo
avstrijsko premoženje na svojem teritoriju, in je upravičeno izvedla
likvidacije."

Tega vprašanja, kolikor vem, je poudaril, samostojna Slovenija in
njena diplomacija še nista načeli in odprli, medtem ko sta omogočili
italijanski narodni skupnosti oblikovati velik dokumentacijski center
(že v prejšnji Jugoslaviji in tudi potem naprej v Rovinju), kjer se
dokumentirajo vse podrobnosti delovanja italijanske narodnostne
skupnosti na območju Slovenske in Hrvaške Istre. Lahko bi še
govoril o tem, kako se dodeljujejo italijanska državljanstva
Slovencem in kako se Slovenci včlanjujejo v unijo Italijanov, sprva
kot pridruženi člani, s pristankom, da se bo odprlo vprašanje
njihovega posebnega statusa, ko bo pridruženih članov več kot
dvajset tisoč. To je povezano z vprašanjem Istre kot posebne
regije v okviru Italije v prihodnji evropski skupnosti, tako da bi ta
regija postala vsaj kondominij Italije in Slovenije, če že ne bi bila
regija izključno pod italijanskim vplivom; položaj Hrvaške v tem
odnosu, kolikor vem, še ni znan.

Tako je torej strokovno mnenje oddelka 6 avstrijskega zunanjega
ministrstva. Seveda, vsako premoženje je tudi take narave, da
se lahko politično ovrže. Nisem pa še naletel na dokument, ki bi to
prvo izvedensko mnenje ovrglo. Kasneje so se začela pogajanja
med Avstrijo in Jugoslavijo, ki jo je zastopal veleposlanik Budak s
posameznimi pristojnimi referenti z zunanjega ministrstva v Beogradu, predvsem pa z Alešem Beblerjem.
Glavni cilj avstrijskih prizadevanj je bil, je dejal, da bi se z Jugoslavijo v bilateralni pogodbi doseglo izničenje drugega odstavka 27.
člena avstrijske državne pogodbe (do tedaj še v osnutku). In
Avstrijce je tik pred podpisom avstrijske državne pogodbe najbolj
prizadela izjava Aleša Beblerja, ki je menil, da rezultat bilateralnega
dogovora med državama ne bi smel biti slabši od drugega odstavka
45. člena osnutka državne pogodbe. Budak je potem to mnenje
predstavil Titovemu tajniku dr. Vilfanu in tudi drugim, ki so mu,
menda - po avstrijskih poročilih - dejali, da je Bebler izjavo dal
pač samovoljno. Na vsak način so Avstrijci računali tudi z
uvidevnostjo novega neslovenskega jugoslovanskega veleposlanika Črnogorca Vučiniča, ki je prišel na Dunaj 1953. leta. In Dunaj
je pričakoval, da bo prav Črnogorec rešil ta problem po avstrijskih
pričakovanjih. Moram reči, da ta prizadevanja niso privedla do
kakega posebnega rezultata. Vučinič je potem indirektno obdolžil
avstrijsko stran, da je bila z vprašanjem prepočasna, nespretna
in nefleksibilna. Kaj se je zgodilo? Avstrija je namreč zahtevala,
da ji Jugoslavija poplača kredite, ki jih je najela pri njej, šele potem
bi se lahko pogovarjali naprej. To pa očitno samozavestnemu
jugoslovanskemu predstavniku na Dunaju ni bilo po volji.

Omenjeno je bilo, da je Slovenija zamudila veliko, celo usodno
zgodovinsko priložnost, ko bi morala izjaviti, da je naslednica
avstrijske državne pogodbe, pa tega ni storila. Kolikor se spominjam, je bila kmalu po osamosvojitvi z vrha slovenske politike
izrečena enemu od avstrijskih diplomatov misel, da je avstrijska
državna pogodba na neki način konzumirana in se bo treba o teh
odnosih pogovarjati znova. To je bilo izrečeno v smislu tiste politike
dobrih odnosov, ki naj bi narekovala hvaležnost do Avstrije.
Seveda, povsem zgrešeno in napačno.
Slovenija je tudi povsem pozabila na delovanje bivše jugoslovansko-avstrijske zgodovinske komisije, ki se je od leta 1925
ukvarjala z vračanjem arhivov. Tej komisiji so vedno predsedovali
Slovenci in z njo se je izražal predvsem slovenski interes in
slovenski vpliv, saj je šlo za popolnoma konkretne zgodovinske
arhive z območja Štajerske in tudi drugih delov Slovenije, ki so
nekoč bili sestavni del Avstrije. Zanimivo je tudi, da slovenska
diplomacija, kolikor je je bilo v Titovi Jugoslaviji, ni vedela za
Slovence v Radgonskem kotu, zato zanje ni nič storila; sedanja
samostojna Slovenija prav tako zanje nič ne stori.

Ni težko ugotoviti, kateri nagibi avstrijskih oblasti so tako dosledno
zasledovali bilateralni dogovor oziroma pogodbo. Po preformulaciji
preambule avstrijske državne pogodbe je izpadel pasus o sokrivdi
Avstrije; samo še drugi odstavek 27. člena je Avstrijo spominjal ali
obremenjeval soodgovornosti v drugi svetovni vojni. Avstrijski
ambasadorje pač menil, da ne gre za bistveno vsebinsko vprašanje, temveč zgolj za tehnično in finančno vprašanje. S problemom
so bili seznanjeni Kardelj, dr. Vilfan in tudi Tito. Navsezadnje se je
uveljavila misel jugoslovanskega ambasadorja na Dunaju, da je
Avstrija pogodbo podpisala in s tem zadevo sama zaključila.

Menil je, da je tej poniglavi in oportunistični politiki po eni strani
botrovalo neznanje - to diplomacijo so vodili ljudje brez izkušenj in
brez zgodovinskega znanja - po drugi strani pa aprioristični
antikomunistični odnos, ki je izhajal iz prepričanja, da priznavanje
ali pa insistiranje na čemerkoli, kar je izviralo iz kontinuitete ali kar
bi predstavljalo kontinuiteto, bi predstavljalo tako rekoč sramoto.
Saj je znano, da se je šel kmalu po osamosvojitvi slovenski zunanji
minister ali celo predsednik vlade opravičit Haiderju za žrtve, za
naciste, ki so izginili po letu 1945. - Mislim, da bi tudi to problematiko
kazalo vključiti v oceno slovenske poosamosvojitvene zunanje
politike.

Vladimir Kavčič se je k razpravi, kot je sam dejal, prijavil kot laik,
pa vendarle kot spremljevalec zgodovinskega dogajanja. Povedal
je, da je slovenska diplomacija po osamosvojitvi zagrešila še
nekaj drugih pomembnih napak, ki jih ne kaže pozabiti in
izključevati iz konteksta te razprave. Najprej moramo ugotoviti,
da je demosova vladavina gotovo sokriva, če ne absolutno kriva
za to, da Slovenija ob osamosvojitvi ni zasedla ustrezne meje
proti Hrvaški.

Dr. Marko Bule je menil, da prijaznejše odnose med Avstrijo in
Slovenijo bistveno ovira dejstvo, da v Avstriji še ni bila odpravljena
denacifikacija. Znano je, da je bilo izjemno veliko Avstrijcev na
vodstvenih položajih v vseh mogočih Hitlerjevih organizacijah. V
knjigah je dovolj dokumentirano, da so bili po SS enotah v Sloveniji
najštevilnejši Avstrijci. Zato mislim, da Haider ni nobeno presene-

V odnosu do Italije pa so nam veliko škodo naredile izjave zunanje17

osvetljujejo velike genocidne plane do Slovencev, ki jih je
zasnovala Nemčija skupaj z Avstrijo. O tem so znani neki splošni
podatki. Tako je, na primer, Franc Baš popisal v svoji knjigi delovanje
"kulturbunda" in kasnejšega "heimatbunda". Pomembni dokumenti
iz tega časa pa so slovenskim zgodovinarjem, in kar je hujše,
javnosti in politiki, nedostopni.

čenje; če ne bi ori nastopal, kot nastopa, bi pa to počel kdo drug.
In tako bo po Haiderju zopet drug Haiderv taki ali drugačni podobi.
S tem je treba v slovenski zunanji politiki realno zaračunati. In
zato, kot so danes že opozorili, ni potrebna le državniška drža
brez posebnih popuščanj, navdušenj, temveč je nujna izjemna
pazljivost, pa če gre za državno pogodbo, za avnoj, nuklearko ali
še kaj drugega. Se posebej zato, ker medsebojnih odnosov ne
problematizira samo Haider.

Ponovno želim omeniti situacijo po prvi svetovni vojni, je dejal. Iz
kronike slovenskih mest, ki je izhajala tik pred drugo svetovno
vojno, se da razbrati, da se je v letih 1919,1920 ljubljanska mestna
uprava zelo ukvarjala z Zakonom o patriotski nacionalizaciji.
Takratna Jugoslavija je avtomatično nacionalizirala vse premoženje Nemcev v Sloveniji. Kasneje, če se prav spomnim, so te
zahteve otopele in ljubljanski Nemci iz let 1919-1920 so lahko
pridobili jugoslovansko državljanstvo in tako rešili svoje premoženje. Med temi Nemci je bila tudi znana družina, katere predvojni
glavar je bil funkcionar "kulturbunda", za kar je bil obsojen na
prvih povojnih procesih, tudi z odvzemom premoženja. V letih
1990-1991 so njegovim potomcem po denacionalizacijskem
zakonu ponovno vrnili premoženje; to pot že drugič. - V Mariboru
se dogaja celo to, da potomcem ljudi, ki so sodelovali z gestapom
in bili zato likvidirani 1945., vračajo nacionalizirano oziroma zaplenjeno premoženje, kar je gotovo na tem svetu velikanska redkost.

Seveda, vse to ni novo, stvari so se pojavljale vseh 40 let v
odnosih med Jugoslavijo in Avstrijo. Dr. Malle je pravilno predstavil
odnos Avstrijcev do 27. člena državne pogodbe. Slovenska
politika je ob osamosvojitvi v odnosu do Avstrije v mnogih zadevah
prevzela ugotovitve in sledila argumentacijam jugoslovanske zunanje politike. Menim pa, je dejal, da bo treba argumentacije v
odnosu z Italijo, ko gre za osimske sporazume, ali z Avstrijo, ko
gre za 27. člen državne pogodbe, uglasiti na naše interese, in pri
svojih interesih vztrajati z več ponosa, več vztrajnosti in več
lastne državne drže.
Nekdo je omenil, daje položaj slovenskih manjšin v Italiji in Avstriji
slabši kot leta prej, kar je povsem točna ugotovitev. Rad bi spomnil
na dejstvo, da je slovenski parlament v okviru Jugoslavije pred
približno dvajsetimi, petindvajsetimi leti namenjal 1 % proračuna
Slovenije za posebno pomoč manjšinam. O tem ni sedaj ne duha
ne sluha. Poleg tega je tedanja slovenska oblast odločila, da se
republiški viški prihodkov niso odvajali v Narodno Banko Jugoslavije, ampak so se uporabljali za pomoč gospodarstvu manjšine v
Avstriji in Italiji. To je bila neposredna pomoč manjšinam za njihovo
ekonomsko emancipacijo. Ko se je, recimo, v Avstriji formiralo
podjetje "Top Šport" ali kako drugo podjetje, so tisti, ki so hodili na
delo v ta podjetja, kar naenkrat začutili spet slovensko zavest,
začeli so govoriti v slovenskem jeziku, začeli so ponovno pošiljati
otroke v manjšinske šole itn., saj so se počutili ekonomsko
neodvisni; kruh so služili v mešanih oziroma slovenskih podjetjih.
Te izkušnje so bile zelo pozitivne za razvoj in utrjevanje naše
manjšine v Avstriji. Podobno je bilo v Italiji s SKDZ.Toda slovenska
politika je pomagala rušiti Tržaško kreditno banko in še marsikaj
- enako tudi v Avstriji - samo zato, da bi se zaostrili medstrankarski odnosi, ne pa, da bi se poenotila manjšina v strateških
razvojnih ciljih. Zato je menil, da bi morala nova slovenska politika
ponovno pretehtati vse izkušnje in nekdanjo politiko do manjšin
ponovno sprejeti za svojo, jo nadaljevati, izboljševati in krepiti.

In kar me še posebej moti v odnosih med Slovenijo ter Avstrijo in
Italijo, je poudaril, je vprašanje nedokončanih revizij agrarnih reform. Tako ne vemo natančno, katerim fevdalcem so v Sloveniji
že vrnili določena posestva; vemo za Athemse v Slovenski Bistrici
pa še za koga. O tem se zelo malo piše. Seveda, gre pač za neko
nenačelno politiko, ne samo zunanjo politiko, ampak gre pri tem
za preplet naše pravne ureditve z nerazumljivim splošnim obnašanjem naše zunanje politike.
Ob koncu svoje razprave bi poudaril, da tisti, ki uveljavljamo
status vojnega begunca ali kakršnokoli upravičenost do vojne
odškodnine, ne pričakujemo ničesar od naše države, od naših
sodržavljanov, ampak pričakujemo, da bi naša država - tako kot
Izrael - zahtevala, kar ji gre. Ničesar naj ne bi poravnavali sami
med seboj, zahtevati pa smemo in moramo, kar nam gre od tistih,
ki nam dolgujejo. Tovrstne zahteve pa ne smejo nikoli zastarati.

Ivan Hvala je ob zaključku razprave dejal, da se želi ponovno
zahvaliti vsem razpravljavcem za jasno, dokumentirano in zelo
kritično oceno razmer v naši zunanji politiki v povezavi z notranjimi
političnimi odnosi. Posebej pa se je zahvalil za aktivno udeležbo
dr. Pirjevcu in dr. Malleju, ki sta prišla k nam - prvi iz Trsta, drugi iz
Celovca - ter zelo obogatila to srečanje. Vsa kritična razmišljanja
na tem posvetu so dragoceni prispevki, ki bodq objavljeni v Poročevalcu državnega sveta in v posebni publikaciji Občanskega
foruma.

Mag. Vladimir-Braco Mušič je dejal, da bi rad nadaljeval tam,
kjer je nehal Vladimir Kavčič, ker je zelo pomembno, da se nekatere
aktualne teme še bolj razširijo. Gre za vprašanje arhivov. Z
vprašanjem arhivov sem se moral srečati pri uveljavljanju svojega
statusa begunca iz druge svetovne vojne. Znano je, da je
pomemben del zadevnih arhivov v Gradcu in tja nimajo dostopa
naši ljudje niti zgodovinarji. Seveda, gre za dokumente, ki močno
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