DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 1.julij 2002

LetnikX

stninje

Slovenskih

železarn

Sklep državnega sveta ob obravnavi Poroč
Slovenske razvojne družbe d.d. o izvajanju
zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD d.d.
do 31.12. 2001

lif

'Wk

Sklepi državnega sveta o obravnavanih
vprašanjih in pobudah

Boj proti rasizmu in diskriminaciji v EU
in implementacija antidiskriminacijske
direktive EU v nacionalnem pravu

|k

- prfdavanje t-

Terorizem, represija, va
■ posvet

jy|

svobosc

Št.10

86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema
sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti

Sklep državnega sveta ob obravnavi problematike lastninjenja Slovenskih železarn d.d.
Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002,
obravnaval problematiko lastninjenja Slovenskih železarn d.d. in
na podlagi 1. in 2. odstavka 86. člena Poslovnika državnega sveta
ter 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

oziroma Ministrstva za gospodarstvo zahteva, da pripravi končno
poročilo o izvajanju sprejete zakonodaje v zvezi s sanacijo
Slovenskih železarn, kakor tudi delno poročilo o izvajanju sanacijskega programa ter programa privatizacije Slovenskih železarn
ter z njima seznani Držayni svet Republike Slovenije.

SKLEP

Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za gospodarstvo
naj posebej opredeli problematiko notranjih lastnikov in odnos
vlade do družb pooblaščenk.

Državni svet Republike Slovenije od Vlade Republike Slovenije

Sklep državnega sveta ob obravnavi Poročila Slovenske razvojne družbe d.d. o izvajanju
zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe d.d. do 31.12.2001
razvojne družbe izpeljane v čim krajšem času, saj bi le hitra in
dokončna privatizacija omogočila preživetje preostanka podjetij
v njihovi lasti.

Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002,
obravnaval Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. o izvajanju
zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe d.d. do 31.12. 2001 in na podlagi 1. in
2. odstavka 86. člena Poslovnika državnega sveta sprejel naslednji

Slovenska razvojna družba naj pripravi kratek pregled z naslednjimi podatki:

SKLEP

koliko podjetij je bilo v okviru Slovenske razvojne družbe in
njenih predhodnic saniranih in je danes poslovno uspešnih;

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil s Poročilom
Slovenske razvojne družbe d.d. o izvajanju zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe d.d. do 31.12. 2001. Državni svet ocenjuje, da je poročilo
dobro pripravljeno in ga podpira.

koliko je v teh družbah ohranjenih delovnih mest in kolikšno je
bilo število delovnih mest v teh družbah pred vključitvijo v
Slovensko razvojno družbo oziroma njene predhodnice in
koliko podjetij, ki so bila vključena v Slovensko razvojno
družbo in njene predhodnice, je šlo v stečaj in koliko delovnih
mest je bilo s tem izgubljenih.

Državni svet prav tako pozitivno ocenjuje vlogo, ki sta jo odigrala
Sklad Republike Slovenije za razvoj in Slovenska razvojna družba
pri saniranju podjetij. Pri tem pa ugotavlja, da je v nekaterih primerih
razvojni sklad pristopal predvsem kot finančni holding in ne toliko
kot inštitucija, kateri je država zaupala izvajanje nalog v obdobju
tranzicije slovenskega gospodarstva.

Državni svet prav tako pričakuje, da bo Slovenska razvojna družba v svojem poročilu pojasnila dogajanja pri prenosu družbenega
kapitala v družbi DAN d.d. in v podjetju MYCYCLE.

Državni svet pričakuje, da bodo zaključne aktivnosti Slovenske
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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 prof. dr. Franca Vodopivca
glede lastninjenja Zavarovalnice Triglav
zrasli na vrednost, ki močno presega začetni osnovni kapital,
ali se je to zgodilo s stvarno dokapitalizacijo v denarju ali s
finančno računovodskimi operacijami? Kakšne so bile te
operacije in kateri zakoni so jih omogočili v Sloveniji? So
podobna povečanja mogoča in zakonita tudi v državah EU
za družbe s podobno poslovno dejavnostjo?

Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede
lastninjenja Zavarovalnice Triglav d.d. ter na podlagi prvega odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

3. Koliko so si predsednica in člani uprave vplačali v gotovini, da
je njihov lastninski delež dosegel današnjo vrednost in ali
Ministrstvo za finance razpolaga z verodostojnimi dokazili o
plačilih?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za
finance, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

4. Je mogoče lastninski delež predsednice in članov uprave
zrasel z bonusi na račun uspešnega poslovanja? Je v tem
primeru predstavnik države v upravnih organih dal na bonuse
soglasje s soglasjem Ministrstva za finance?

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:
V časnikih je precej sporočil na temo lastninjenja Zavarovalnice
Triglav. V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10 z dne 12. 2.
1998 je objavljen sklep Okrožnega sodišča o spremembi osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav d.d. Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana in pod vložno številko 1/10687/00 je navedeno naslednje:
matična številka 5063345 Osnovni kapital 180.000.000 SIT. Po
tečaju Banke Slovenije je to tedaj znašalo 966.391 EUR. Pred
dnevi sem v časniku Delo prebral, da se vrednost Zavarovalnice
Triglav ceni na do 1 milijarde DEM oziroma okoli 511 milijonov
EUR, lastninski delež predsednice uprave pa na 17 milijonov
DEM oziroma približno do 8,69 milijona EUR. Solastnik zavarovalnice je neposredno ali posredno tudi država, čeprav njen
delež še ni natančno opredeljen, zato pričakujem, da bo Ministrstvo
za finance kljub temu lahko odgovorilo na naslednja vprašanja:

5. Koliko je s povečanjem vrednosti zavarovalnice zrasla
vrednost lastnine, ki neposredno ali posredno pripada državi?
6. Kolikšen je bil dobiček -in davek na dobiček Zavarovalnice
Triglav vsako leto v obdobju 1995 do 2001.
Te informacije so potrebne članom državnega sveta, da bi lažje
sledili vsemu, kar se dogaja z zavarovalnico Triglav in da bi lahko
vsebinsko in odgovorno razpravljali in odločali o zakonu o lastninjenju zavarovalnice, ko ga bo obravnaval državni svet in njegove
pristojne komisije.

1. Kolikšni sta kapitalska in tržna vrednost Zavarovalnice Triglav
d.d. danes in kolikšen je delež predsednice ter članov uprave?

Državni svet .predlaga Ministrstvu za finance, da v skladu s 96.
členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanja.

2. Če sta kapitalska in tržna vrednost Zavarovalnice Triglav

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
v zvezi s proračunskim zadolževanjem
Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:

Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi s proračunskim zadolževanjem ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

1. Ali vlada ni dolžna spoštovati zakona, ki predpisuje višino
vsakoletnega proračunskega zadolževanja na sredstva, potrebna za odplačila obveznosti iz zadolževanja in pokrivanje
uradno priznanega proračunskega primanjkljaja?

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

2. Ali sta bila zadolževanje in odplačila obveznosti in zadolževanje v letu 2001 res tolikšna, kot je bilo objavljeno v Delu,
ali pa držijo številke, objavljene v Uradnem listu Republike
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Slovenije. Če držijo številke iz Dela, zakaj je bilo v letu 2001
potrebno tako veliko zadolževanje?

primanjkljaj pod 1,5 % tekočega proračuna, kar je bilo vsako leto
pod 15 milijard tolarjev in bo v letu 2002 dosegel okoli 20 milijard
tolarjev.

3. Kolikšna je skupna zadolžitev proračuna oziroma države na
dan 1. januar 2002 in kolikšna odplačila ter po kakšni dinamiki
sledijo iz zadolžitve na dan 1. januar 2002?

V časniku Delo sem 15. aprila 2002 prebral v članku z naslovom
Letalo v hangarju dolgov tudi naslednje:

4. Ali je od leta 1996 naprej poleg uradno priznanega obstajal še
prikrit proračunski primanjkljaj, za pokrivanje katerega je bilo
potrebno veliko zadolževanje proračuna?

"V letu 2001 je država najela za 426,6 milijarde posojil, kar pomeni
kar 9,4 % bruto domačega proizvoda in je 2 do 3-krat več kot leto
poprej. Večina tega denarja (353,6 milijarde) je šlo v odplačilo
starih dolgov, vendar se je neto zadolženost države povečala za
73.1 milijarde tolarjev."

5. Glede na to, da odgovorni za finance in komentatorji večkrat
izražajo mnenje, da zadolževanje proračuna še ni doseglo
kritične stopnje, čeprav bo v letu 2002 preseglo 20 %, prosim
za odgovor, kolikšno je kritično zadolževanje, izraženo kot
odstotek z upoštevanjem dosedanje zadolžitve.

V Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, št. 16/1 z
dne 1.3. 2001, je objavljen tudi del predloga državnega proračuna
Republike Slovenije za leto 2001. Na strani 48 je objavljen Račun
financiranja in pod VII in VIII sta navedena naslednja podatka:
zadolževanje 225,523 milijarde in odplačila 172,890 milijarde
tolarjev.

Obrazložitev
V časniku Delo z dne 18. 4. 2002 je bil objavljen pogovor z g.
Stanislavo C. Zadravec, državno podsekretarko v Ministrstvu za
finance, ki vodi sektor za upravljanje z javnim dolgom. Na številna
vprašanja časnikarja M. Jenka so zapisani tudi naslednji odgovori:

V Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, št. 81/11 z
dne 8.10.2001, je objavljen predlog proračuna Republike Slovenije
za leto 2003. Na strani 388 je objavljen proračun financiranja in v
njem najdemo naslednje podatke: VII Zadolževanje 233,581
milijarde tolarjev (ocena realizacije 2001) in odplačila 172,89
milijarde tolarjev (ocena realizacije 2001).

"Država se sicer v skladu z zakonom o javnih financah lahko
zadolžuje zelo omejeno, kar je pravilno, in sicer maksimalno do
višine glavnic, ki zapadejo v tekočem letu in za financiranje
proračunskega primanjkljaja."

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32 z dne 4.5.2001, so za
leto 2001 na strani 3455 objavljeni naslednji podatki: VII
Zadolževanje 229,523 milijarde tolarjev in Odplačila dolga 172,89
milijarde tolarjev.

"Ne, država se vsako leto zadolžuje za plačilo sprotnih zapadlih
obveznosti. Drugače bi bilo le v primeru, če bi imeli proračunski
presežek."

Iz podatka v uradnem listu in Poročevalcu državnega zbora je
očitno, da je zadolževanje v letu 2001 presegalo odplačila. Razlika
med zadolževanjem in odplačili je bila 56,6 milijarde tolarjev, kar je
3,5-krat več kot je istega leta uradno znašal proračunski
primanjkljaj.

"Je pa jasno, da dolga ne bomo mogli opazneje znižati, vse dokler
ne bomo imeli proračunskih presežkov, ali pa izjemno visoke
gospodarske rasti."
Zakon o javnih financah (Ur. I. RS, št. 79-3758/1999) pravi v 81.
členu (Zadolževanje države):

Podobno je zadolževanje proračuna od leta 1996 naprej močno
presegalo uradno višino proračunskega primanjkljaja.

1) Država se lahko zadolžuje doma in v tujini v obsegu, ki ga
določa ta zakona.
2) V obdobju začasnega financiranja se lahko država zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic državnega dolga
v tekočem proračunskem letu.
3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko država
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna.
4) Obseg zadolževanja države, ki je določen z zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, se lahko
poveča največ do razlike med pravicami porabe za odplačilo
glavnic dolga, nominiranimi v tuji valuti, ki so načrtovane v
sprejetem proračunu in pravicami porabe, potrebnimi za
realizacijo odplačil navedenih glavnic, nastale zaradi povečanja
tečajev tujih valut pri realizaciji izplačila v razmerju do tečaja
teh valut pri načrtovanju proračuna. Za enak obseg se
povečajo tudi pravice porabe v finančnem načrtu pristojnega
neposrednega uporabnika.

Podatki, ki sem jih navedel po časniku Delo in za katere nisem
zasledil, da bi jih kdo uradno demantiral, kažejo, kot da sta bila
zadolževanje in odplačila v letu 2001 praktično dvakrat večja od
tistih, ki jih navajajo predlogi proračuna, pripravljeni za obravnavo
v državnem zboru in v državnem svetu in so objavljeni v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Državna podsekretarka nima prav, ko pravi, da "smo imeli do leta
1997 proračunski presežek". Res je bil proračunski presežek,
vendar je bil že v letu 1997 dosežen z zadolževanjem v višini
43.2 milijard tolarjev oziroma 6,1 % prihodkov državnega
proračuna (glej: Poročevalec DZ, št. 60/III z dne 15.12.1997). Če
pa odštejemo prihodke iz naslova kupnin v višini 14,7 milijard
tolarjev, je bilo neto zadolževanje leta 1997 28,5 milijard tolarjev
oziroma 4 % proračuna, torej še vedno dvakrat večje od uradno
priznanega proračunskega primanjkljaja.
Pošteno je, da državna podsekretarka prizna posredno, da še
nismo imeli tako visoke stopnje gospodarske rasti, da bi mogli
zmanjšati zadolžitev. To priznanje relativizira uradne trditve o visoki
gospodarski rasti Slovenije, ki ga pogosto beremo v medijih in ga
javno zagovarjajo tudi v vrhu politike.

Kljub nekoliko nejasni formulaciji 4. alinee 81. člena zakon o javnih
financah nedvoumno določa, da se država lahko zadolži le v
obsegu obveznosti servisiranja pretekle zadolžitve in do višine 5
% proračuna v zadnjem proračunskem letu, če ni mogoče
uravnovesiti pritekanja prejemkov in izvrševanja proračuna, torej
če ima proračun tekočI primanjkljaj. Tudi najbolj odgovorni
predstavniki vlade so do sprejemanja proračuna za leto 2002
javno večkrat povedali, da je od leta 1996 naprej proračunski

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance, da v skladu s 96.
členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanja.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi zahteve državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
v zvezi s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo
Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, na
podlagi 41. člena Poslovnika državnega sveta, obravnaval zahtevo državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v zvezi
s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih
z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem
in razgradnjo ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu, sprejel naslednji

6) Odgovor na vprašanje, če je Nuklearna elektrarna Krško pri
poslovanju spoštovala vso slovensko zakonodajo, npr. zakon
o gospodarskih družbah, o zaposlovanju tujcev itd.
Komisija državnega sveta za gospodarstvo je na seji dne 24. 4.
2002 obravnavala pobudo za ustavno presojo pogodbe med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih
in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Seji je
prisostvoval tudi državni sekretar za energetiko dr. R. Golob. Iz
njegove replike na predlog za ustavno presojo je bilo razumeti, da
je bila sicer HEP (Hrvatska Elektroprivreda) 50 % lastnik in da
računov za električno energijo ni priznavala, ker so ji to omogočala
tedanja pravno statusno nejasna lastninska razmerja in način
upravljanja. Lahko se v zvezi s tem vprašamo, kako to, da v
pravno in poslovno nejasnih razmerjih v osmih letih obratovanja,
odkar sta se Slovenija in Hrvatska osamosvojili, ni nastalo še več
neplačanih terjatev za dobavljeno energijo, kako se je v takih
razmerah lahko zelo uspešno realizirala zamenjava parogeneratorja, investicija v višini okoli 100 milijonov EUR in ali se vprašanje
plačila električne energije ni zaostrilo prav zaradi velike investicije
v nov parogenerator.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira zahtevo državnega
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in naproša Ministrstvo za
okolje in prostor, da priskrbi naslednje dokumente in podatke:
1) Kopijo registracije Nuklearne elektrarne Krško pri pristojnem
sodišču veljavno od leta 1990 do konca leta 1998, kopijo ev.
nove registracije v letu 1999 in kopijo registracije, ki je pri
pristojnem sodišču vložena sedaj.
2) Kopijo statuta Nuklearne elektrarne Krško in kopije poslovnikov
organov upravljanja v istih časovnih obdobjih.
3) Kopije izkazov uspeha in bilanc sredstev za obdobje 1995 do
vključno 2001.
4) Podatke o količini in ceni energije, ki je bila v letih 1995 do
vključno 1998 dobavljena Hrvatski Elektroprivredi (HEP-u) in
ELES-u.
5) Sestavo vseh upravnih in nadzornih organov (Upravi ali
poslovni odbor in Nadzorni svet, itd.) s pojasnilom, kdo jih je
imenoval ali izvolil in na osnovi kakšnega dokumenta se je
imenovanje ali izvolitev izvršila.

Ni verjeti, da bi NE Krško mogla v nejasnih poslovno pravnih razmerah uspešno poslovati tako, kot posluje vsaj zadnjih 10 let in
hitro in brez zapletov izvršiti zamenjavo parogeneratorja. Zastavlja
se vprašanje, kakšna so bila ta razmerja od leta 1990 naprej,
torej v času, ko javnost ni bila seznanjena, da so zapleti pri
plačevanju električne energije, in po letu 1998, ko je NEK ustavila
dobavo energije HEP-u po ceni, ki jo je dobavljala ELES-u, čeprav
je verjetno tudi po letu 1998 elektrika iz NEK šla v izvoz preko
daljnovoda, ki vodi preko Hrvaške.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Milana Zvera v zvezi z
oblikovanjem cen javnih podjetij
Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika dr. Milana Zvera v zvezi z oblikovanjem cen javnih podjetij ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

3. Kakšna je delitev dela, pristojnosti in odgovornosti med
Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za finance pri nadzoru cen javnih
komunalnih storitev v Sloveniji?
Obrazložitev
V mesecu aprilu je uradno izmerjena mesečna stopnja inflacije
dosegla 1,4 %. V javnih medijih je bilo sporočeno, da je na inflatorna
gibanja precej vplival tudi dvig komunalnih storitev in energetske
oskrbe v Ljubljani. Velik dvig cen je Ljubljančane negativno
presenetil, še posebej, ker imajo nekatera javna podjetja velike
presežke in z njimi kupujejo banke (primer. Vodovod-Kanalizacija
in Slovenska investicijska banka). Sodeč po odzivih meščanov bi
bilo primerno, da bi država z ustreznimi mehanizmi nadzorovala
(samovoljno) dvigovanje cen javnih komunalnih storitev v Ljubljani.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Milana Zvera in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor, Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za finance,
da vprašanja preučijo in nanje odgovorijo.
Vprašanja državnega svetnika dr. Milana Zvera se glasijo:
1. V kolikšni meri je na višino aprilske inflacije (1,4 %) vplival
dvig cen javnih komunalnih storitev v Mestni občini Ljubljana?
2. Na kakšen način je (bila) vlada vključena v oblikovanje cen
javnih podjetij, združenih v Holdingu Ljubljana?

Državni svet predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu
za gospodarstvo in Ministrstvu za finance, da v skladu s 96. členom
Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorijo na vprašanja.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Lukšiča v zvezi
zzaprtjemTermoelektrarneTrbovlje
trarne v letu 2008, niti mi ni znano, da bi se pripravljal tak zakon.
Z zakonom o zapiranju RTH bo elektrarna Trbovlje' v letu 2007
prenehala uporabljati premog iz RTH. V skladu s tem zakonom je
Termoelektrarna Trbovlje pripravila tudi sanacijski program, ki je
dostavljen na Ministrstvo za okolje in prostor in za sprejem na
vladi. V času priprave sanacijskega programa so bili ocenjeni
obseg in stroški zapiranja TET, socialna problematika zaposlenih,
ocena neamortizirane vrednosti objekta za primer, da se elektrarna
zaustavi v letu 2008.

Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Branka Lukšiča z zvezi z zaprtjem Termoelektrarne Trbovlje ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Branka Lukšiča in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Sanacijski program, ki je posredovan v sprejem, predvideva
izgradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov in podaljšanje
obratovanja do leta 2015. Do leta 2008 elektrarna uporablja premog
iz RTH, zato ima tudi status prednostnega dispečiranja, po letu
2007 pa se uporablja uvožen premog, podjetje pa nastopa na
odprtem trgu z električno energijo. Da bi podjetje realiziralo svoje
načrte, mora pridobiti konkurenčne ponudbe za izgradnjo čistilne
naprave, pridobiti čim ugodnejše finančne vire za financiranje
razvoja ter izvesti vrsto ukrepov za povečanje ekonomičnosti in
produktivnosti ter razširiti tudi svojo dejavnost za izpeljavo novih
razvojnih načrtov. Ti načrti resno ogrožajo ter spravljajo v
negotovost tudi zaposlene, če se v medijih pojavljajo navedbe
državnih funkcionarjev, ki razlagajo, da je predvidena zakonska
zaustavitev objekta v letu 2008. Se posebej se to izpostavlja v
času priprave mednarodnega razpisa za izbor čistilne naprave.

Vprašanje državnega svetnika Branka Lukšiča se glasi:
Kateri zakon (ali že sprejeti ali v pripravi) predvideva, da bi Termoelektrarno Trbovlje leta 2008 zaprli in njeno moč nadomestili z
elektrarno z okoljsko sprejemljivim gorivom?
Obrazložitev
Državni sekretar mag. Radovan Tavzes v Gospodarskem vestniku, z dne 8. aprila 2002, v članku Slovenija proti topli gredi,
kakor tudi v Stiku marec 2002 v članku Dovolilnice za emisije
toplogrednih plinov, navaja: "pričakujemo, da bomo, če bomo
vztrajali in če bo obveljala politična volja, Termoelektrarno v
Trbovljah leta 2008, tako kot predvideva zakon, zaprli in njeno
moč nadomestili z elektrarno z okoljsko bolj sprejemljivim gorivom."

Državni svet predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Kot mi je znano noben sprejeti zakon ne predvideva zaprtje elek-

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede
uvedbe poklicne mature
Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede uvedbe
poklicne mature ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Utemeljitev
Ob letošnjem uvajanju poklicne mature je ostala odprta množica
nerešenih vprašanj, med katerimi je tudi plačilo dodatnega dela, ki
ga bo opravilo več sto ocenjevalcev. Mnogi aktivi učiteljev
slovenščine so na to večkrat opozorili, nazadnje v številnih dopisih,
ki so jih naslovili na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
poslancem, sindikatom in ravnateljem, vendar ob začetku letošnje
mature še niso prejeli nobenega odgovora, prav tako pa ni nobenega
znamenja, da je njihove zahteve sploh pričel kdo obravnavati, ne
pa reševati. Tako nastaja vtis, da je Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport poskrbelo le za nagrajevanje sodelavcev Državnega
izpitnega centra, ne pa tudi tistih, ki bodo nosili največje breme
priprav, izvedbe in ocenjevanja pri poklicni maturi.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Gotovo ni potrebno opozarjati, da ima lahko takšno ravnanje
negativne posledice za maturante, saj je zanje matura pomembna
prelomnica v osebnem dozorevanju in odločilno vpliva na njihovo
nadaljnje poklicno usposabljanje.

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:
Ali je ob letošnji uvedbi t.i. poklicne mature Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport poskrbelo za primemo vrednotenje obsežnega
in odgovornega dela, ki ga bodo dodatno in na novo opravljali
učitelji slovenščine, ki bodo ocenjevali domala 6.000 kandidatov?

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30
dni odgovori na vprašanje.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno
Evropo - izpostava Ljubljana sta 17. decembra 2001 pripravila predavanje z
naslovom BOJ PROTI RASIZMU IN DISKRIMINACIJI V EU IN IMPLEMENTACIJA
ANTIDISKRIMINACIJSKE DIREKTIVE EU V NACIONALNEM PRAVU. Predaval
je prof. dr. Hannes Tretter.

Na začetku je vse prisotne pozdravil Tone Hrovat, predsednik
državnega sveta, ki je predavatelja, prof. dr. Hannesa Tretterja,
predstavil kot člana sosveta za človekove pravice pri avstrijskem
zveznem ministrstvu za notranje zadeve in sodirektorja avstrijskega odbora evropske mreže Raxen za nadzor rasizma in sovraštva
do tujcev v Evropski uniji. Kot je povedal, je prof. dr. Tretter objavil
več del o vprašanjih evropskega in ustavnega prava ter človekovih
pravic, na primer o evropski konvenciji za človekove pravice, o
organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, o pravu manjšin
in beguncev ter o sporih na Balkanu.

na zanimiv način pisal psihoanalitik Wilhelm Reich v svojem delu
Množična psihologija fašizma.
Dodal je, da se samo s pravnimi sredstvi ni mogoče soočati s
temi pojavi, saj je za njihovo preseganje potreben vseobsegajoč
družben proces. Vsekakor pa pravo lahko sproža in vpliva na
procese oblikovanja zavesti in lahko postane spodbuda, ker pravo
tudi ustvarja družbeno realnost in ni le odsev idej, ki prevladujejo
v neki družbi.
V nadaljevanju je podal kratek pregled razvoja evropskega prava
glede zaščite pred diskriminacijo, pri čemer je omenil 26. člen
mednarodnega pakta za državljanske in politične pravice ter
konvencijo zoper rasno diskriminacijo Združenih narodov (oba
dokumenta prepovedujeta nestvarno diskriminacijo), 14. člen
evropske konvencije o človekovih pravicah ter osnutek 12.
protokola te konvencije, ki bo, ko bo začel veljati, prepovedoval
pravno diskriminacijo.

Za nekaj uvodnih besed je Tone Hrovat zaprosil še direktorja
ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo dr. Miroslava Polzerja, ki je dodal, da je
prof. dr. Tretter tudi direktor Inštituta za človekove pravice Ludvvig
Boltzman, ki je osrednja institucija za varstvo človekovih pravic
in znanstveno obravnavanje te tematike v Avstriji ter profesor na
Inštitutu za državno in upravno pravo Univerze na Dunaju.
Dr. Polzer je tematiko predavanja ocenil kot eno temeljnih vprašanj
za prihodnost Evropske unije, saj v njej skupaj živijo narodi, ki so
si med seboj zelo različni. Zato je, po njegovem mnenju, treba
poskrbeti, da noben narod ali posamezna skupina znotraj njega
zaradi svojih specifičnih lastnosti ne bo zapostavljena.

Posebej pa je izpostavil 13. člen pogodbe o Evropski skupnosti, ki
predstavlja osnovo za razvoj njenih pravnih pravil z namenom
boljšega obvladovanja diskriminacije, rasizma in sovražnosti do
tujcev. Kot je povedal, je Evropska unija na osnovi 13. člena izdelala
dve direktivi. Morda se boste vprašali, je dejal, zakaj ob kopici že
obstoječih antidiskriminacijskih določb na različnih ravneh
potrebujemo še te direktive. Odgovor se po njegovih besedah
glasi - ker vse omenjene določbe določajo prepoved diskriminacije
le v bolj ali manj splošnem okviru, direktive Evropske unije pa
pozivajo zakonodajalce držav članic, da te direktive vpletejo
oziroma vpeljejo tudi konkretno in na podroben način v prakso
upravnih organov in sodišč.

Po uvodnih nagovorih je besedo prevzel prof. dr. Hannes Tretter
in se najprej zahvalil organizatorjem za povabilo na predavanje,
ki ga je začel s pojasnilom, da bo govoril o antidiskriminacijskih
direktivah, ki so zasnovane na podlagi 13. člena pogodbe o
Evropski skupnosti, in o vpeljevanju teh direktiv v nacionalno
pravo posameznih držav članic.

Prva direktiva, kot je pojasnil, določa zaščito pred diskriminacijo
zaradi rase ali etničnega porekla, njena posebnost v primerjavi z
drugimi pravnimi akti in konvencijami o človekovih pravicah pa je,
da zapoveduje prepoved diskriminacije tako na javnem kot na
zasebnem področju. To pomeni, da morajo biti delovna mesta,
delovni pogoji, socialno varstvo, izobraževanje, dobrine in storitve,
stanovanjski trg in podobno enako dostopni za vse. Prav to je po
njegovem mnenju zelo pomembno, saj so bili vsi antidiskriminacijski
dokumenti doslej usmerjeni Je na državo in so državnim organom
oziroma zakonodajalcem prepovedovali sprejem diskriminatornih
ukrepov.

Ljudje nismo povsem enaki, saj imamo vsak svojo identiteto in
osebnost, a hkrati imamo vsi primerljive osnovne interese in
potrebe, ki se izražajo zlasti v človekovih pravicah, je dejal. Hkrati
smo torej svobodni in enaki, kar ne pomeni nasprotja, ampak se
svoboda in enakost vzajemno pogojujeta. Šele z enakostjo dobimo
svobodo in šele v svobodi smo lahko tudi enaki, je menil in se
nato vprašal, kaj v tem kontekstu pomeni diskriminacija.
Po njegovih besedah diskriminacija pomeni nepripravljenost
sprejeti drugega v njegovi nezamenljivi individualnosti. Za njeno
preseganje je treba upoštevati drugega in postavljati lastna načela,
vrednote in interese pod vprašaj, kar pogosto sproža strah in se
posreči samo tistim, ki razpolagajo s potrebno notranjo in zunanjo
svobodo. Ob tem je postavil postulat - to svobodo si moramo
vzeti, da presežemo duhovne, politične, kulturne in gospodarske
meje. A to je težko, saj so vzroki za diskriminacijo zelo globoki, so
emocionalne, pogosto masovno psihološke narave, o čemer je

Druga direktiva, je pojasnil, pa se nanaša na diskriminacijo na
področju poklica in zaposlovanja ter prav tako velja za javno in
zasebno področje.
Ob tem pa obe direktivi državam dovoljujeta, da izvajajo tako
Imenovano pozitivno diskriminacijo, kar pomeni, da lahko sprejemajo prednostne ukrepe za zapostavljene skupine (denimo
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invalide ali starejše ljudi), da bi zagotovile njihovo enakost. Kot je
dejal, obe direktivi predvidevata, da mora biti pravna zaščita pred
diskriminacijo zagotovljena tako za posameznike kot za nevladne
organizacije, s katerimi morajo posamezne države na področju
zaščite pred diskriminacijo sodelovati.

Povedal je tudi, da je leta 1998 Inštitut Ludwig Boltzman skupaj z
drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami,
in ob podpori kanclerjevega urada pripravil osnutek predpisa za
vpeljevanje antidiskriminacijskih direktiv Evropske unije, tu pa se
je tudi ustavilo, saj osnutka še niso obravnavali niti na ravni stroke
niti države. Celo do tega je prišlo, je opozoril, da je avstrijski
kancler pred kratkim vprašal, ali je res potrebno, da Avstrija
vpeljuje neke lastne zakonske ukrepe na tem področju.

V nadaljevanju je poudaril, da so države zadolžene za legislativne
ukrepe in izvajanje omenjenih direktiv, predvideti pa morajo tudi
sankcije za primere njihovih kršitev. Zato morajo države pregledati
stanje in ugotoviti, ali imajo že dovolj tovrstnih zakonskih osnov
ali pa morajo morda sprejeti nove, da bi zadostile določbam direktiv.
Vpeljati jih morajo do julija oziroma decembra 2003 in o tem poročati
Evropski uniji do julija oziroma decembra 2005, nato pa mora
Evropska komisija vsakih pet let o rezultatih in uspehih posameznih
držav na področju zaščite pred diskriminacijo poročati
Evropskemu parlamentu oziroma Evropskemu svetu.

V nadaljevanju predavanja je s pomočjo grafičnih prikazov opredelil
različne vrste diskriminacije, ki jih morajo države upoštevati pri
vpeljevanju obeh direktiv Evropske unije.

Kot neposredno diskriminacijo je opredelil tisto nestvarno
neenako obravnavanje, ki temelji na osebnih lastnostih posameznika -barvi kože, veroizpovedi, svetovnemu nazoru, telesni ali
duševni prizadetosti, starosti, spolni usmerjenosti.

Ker pa se ni dobro zanašati le na poročila nacionalnih držav, saj
te pogosto vključijo le pozitivne dosežke, negativnih primerov pa
ne, ima Evropska komisija možnost, da podatke iz poročil
posameznih držav preveri pri nevladnih organizacijah, ki zastopajo
prizadete, ali pri socialnih partnerjih, opre pa se lahko tudi na
podatke novoustanovljene institucije z imenom "European Monitoring Center Against Racism and Xenophobia", ki se nahaja na
Dunaju, je povedal in izrazil prepričanje, da je vse to zanimivo tudi
za Slovenijo, saj so te direktive del evropskega prava, ki ga
morajo prevzeti vse države kandidatke s trenutkom pristopa.
Tako bo morala tudi Slovenija preveriti svoj pravni red in ugotoviti,
kateri parametri evropskih antidiskriminacijskih direktiv v zakonodaji že obstajajo in katere bo treba še sprejeti, da bo zadoščeno
standardom, ki jih na tem področju predvideva Evropska unija.

Znotraj neposredne diskriminacije je omenil tudi posebne oblike
diskriminacije:
1.) mobing - posebno izrazita oblika diskriminacije, ki traja dolgo
časa oziroma se ponavlja - denimo nenehno nadlegovanje,
žaljenje, norčevanje iz neke osebe na delovnem mestu zaradi
barve kože, kar za osebo ustvarja zelo ponižujoče ozračje. V
tem primeru je po njegovih besedah dolžnost podjetja, da
proti mobingu sprejeme potrebne ukrepe.
2.) viktimizacijo - to je diskriminacija ljudi, ki so se uprli mobingu
in so se zaradi diskriminacije pritožili nadrejenim v podjetju.
Zato v tem podjetju ne bodo mogli napredovati na boljše
delovno mesto.

V nadaljevanju je na kratko predstavil položaj glede preprečevanja
diskriminacije v nekaterih državah članicah Evropske unije. Pri
tem je kot države z dobro zakonsko podlago za preprečevanje
diskriminacije izpostavil Veliko Britanijo, Irsko, Nizozemsko in
Švedsko.

3.) diskriminacijo na podlagi morebitnega porekla - pri tej
vrsti osebo diskriminiramo, ker domnevamo, denimo, da je
oseba Iračan, v resnici je pa Turek.

Za Veliko Britanijo je značilno, da se je, zaradi njene kolonialne
preteklosti, priselilo mnogo ljudi različnih etničnih pripadnosti, ki
pa so imeli britanske potne liste. Množica teh ljudi je pri Britancih
zbudila odpor in posledično so se pojavile velike težave - rasizem
in diskriminacija - na kar so se v Veliki Britaniji hitro odzvali in že
leta 1965 sprejeli ustrezne ukrepe na državni ravni, pa tudi v
podjetjih in drugih institucijah so razvili posebne kodekse vedenja.

Nadalje seje posvetil obravnavi posredne diskriminacije, katere
pojem je razvilo Evropsko sodišče v Luksemburgu, in sicer na
podlagi direktive o enakem obravnavanju spolov. Pojem posredne
diskriminacije je predstavil z naslednjim primerom: neko podjetje
ima predpis, da osebe, ki delajo s skrajšanim delovnim časom,
ne dobijo pokojnine. To podjetje zaposluje tisoč moških in sto
žensk in od tisoč sto zaposlenih jih s skrajšanim delovnim časom
dela 25 odstotkov. Poenostavljeno to pomeni, da 750 moških in le
75 žensk zasluži pokojnino, pri čemer se moramo vprašati, ali tu
ne gre za diskriminacijo žensk.

Po njegovih besedah ima zelo sodobne zakone tudi Irska, kjer so
leta 1998 in 1999 sprejeli "Employment Equality Act" (listino o
enakopravnosti pri zaposlovanju) in "Equal Status Bili" (osnutek
zakona o enakosti družbenega položaja).
Ko je z omenjenimi državami primerjal Nemčijo in Avstrijo je ugotovil,
da pravno razmišljanje na tem področju še ni tako razvito, čeprav
v obeh državah velja tako prepoved diskriminacije na ustavni
ravni kot nekateri kazensko pravni ukrepi, vendar po njegovem
mnenju ti še niso razviti tako, da bi nepravičnosti, temelječe na
diskriminaciji, sankcionirali v zadostni meri. Ob tem je dodal, da si
v Nemčiji zelo prizadevajo za vpeljavo direktive zoper rasizem in
etnično diskriminacijo in parlament naj bi še v tem mandatu sprejel
ustrezen zakon, o vpeljavi direktive glede poklica in zaposlitve pa
so šele začeli razmišljati.

Zaenkrat še ni dokončne odločitve iz Luxemburga, kakšno naj bi
bilo razmerje v odstotkih, da ne bi bilo diskriminatorno, vendar po
njegovih besedah izhajamo iz tega, da razmerje 51 proti 49
odstotkov ne bo primer za diskriminacijo, razmerje 60 proti 40
odstotkov pa bo.
Predavanje je nadaljeval z grafičnim prikazom področij, na katerih
mora veljati prepoved diskriminacije. Poudaril je, da morajo
prepovedi diskriminacije veljati v zasebnem pravnem prometu,
na področju dostopa do blaga in storitev, pri oddaji stanovanj,
dostopu do kulturnih in socialnih prireditev, pri vstopu v javne
prostore (na primer diskoteke), dobivanju posojil in pri zavarovanjih. Prav tako mora biti diskriminacija prepovedana na področju
zasebnega tržišča dela, pri razpisih delovnih mest in kandidaturah,
pri plačilih, pogojih zaposlitve, delovnih pogojih, pri dostopu do
nadaljnjega izobraževanja, na področju odpustitve z delovnega

Nato se je posvetil položaju v Avstriji, kjer obstajajo pravni ukrepi
zoper ščuvanje proti tujcem, če se to pojavlja v velikem obsegu.
Posebnost v Avstriji je tudi zakon o prepovedi nacionalsocialističnega oživljanja, kot kazenska dejanja pa avstrijska zakonodaja
opredeljuje tudi primere, ko osebi zaradi njenih osebnih lastnosti,
kot so etnično poreklo ali barva kože, prepovedo vstop na javno
mesto.
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mesta. Vse to velja tako za zasebni pravni promet kot za javne
službe in trg delovne sile nasploh.

sanacija pogodbe, upravna kazen, čeprav je tudi to, kot meni
predavatelj, "ultima racio".

Predstavljamo si lahko še strožje ukrepe, je dejal - na primer
dolžnost uradnikov, da so v komunikaciji s strankami enako
ljubeznivi do vseh in da se držijo določenih kodeksov obnašanja.

Izrazil je prepričanje, da je za realizacijo sodobnih možnosti
reševanja sporov potrebno oblikovati posebne organe - denimo
ombudsmana, centralno službo, kamor se lahko obrnejo žrtve
diskriminacije, poravnalne službe, posebne posrednike mediatorje, tudi sodnice in sodniki morajo imeti posebno izobrazbo
s področja mediacije.

Ob tem je posebej omenil področje oglaševanja, konkretno objavo
diskriminatornih oglasov ali volilnih plakatov političnih strank, in
zatrdil, da bi bilo to področje treba posebej sankcionirati in
prepovedati, denimo, volilne plakate s sloganom "tujci ven". Kot
pozitiven primer je navedel Veliko Britanijo in ZDA, kjer morajo biti
oglasi nevtralni in v nobeni obliki diskriminatorni.

V zvezi s tem je opisal konkreten primer: diskriminirana oseba
ima možnost, da se obrne na ombudsmana, ki ji ponudi možnost
mediacije pri službi za poravnavo. Oseba, ki je diskriminirala, in
oseba, ki je bila diskriminirana, lahko tu skušata najti konsenz
oziroma poravnavo in včasih zadošča že opravičilo. Le če
sporazumne rešitve ne bi bilo mogoče doseči, bi na vrsto prišla
tožba pred sodiščem.

Vendar, je povedal, na tem področju trčimo ob pravico svobodnega
izražanja mnenja, brez katere si ne moremo predstavljati demokracije, in tudi o tem je ob vpeljavi direktiv Evropske unije treba
razmišljati.

V naslednjem grafičnem prikazu je opredelil tudi možne naloge
ombudsmana za varstvo pred diskriminacijo. Kot je dejal, naj bi
varuhi tovrstnih pravic delovali v skladu z direktivami Evropske
Unije, skrbeli za proces oblikovanja zavesti v družbi, sprožali
raziskave, izvajali ukrepe za izobraževanje, spodbujali medijske
akcije ter podpirali žrtve diskriminacije in nudili pomoč pri reševanju
sporov.

Izrazil je prepričanje, da so tudi pravica do izražanja svobodne
volje, pravica do premoženja in pravica do samoodločbe v
demokratičnih družbah v določenem nasprotju z varstvom pred
diskriminacijo, vendar pa vsako neenako obravnavanje še ne
pomeni diskriminacije in te izjeme predvidevata tudi obe direktivi
Evropske unije. Neenak način obravnavanja je dovoljen, ko je to
dejansko opravičljivo, je opozoril in navedel naslednji primer: za
gradbena dela na visoki stavbi moramo izključiti invalidne ljudi.
Človek, ki je telesno prizadet, ne more delati kot gradbeni delavec
na višinah, zato to ne pomeni diskriminacije.

Ob zaključku je poudaril, da so vse to le možni načini vpeljevanja
direktiv, temelječi na izkušnjah tistih evropskih držav, ki že mnoga
leta skrbijo za razvijanje alternativ sodnim postopkom in skušajo
razviti modele reševanja sporov, ki bi lahko pomagali pri oblikovanju
družbe s čim manj diskriminacije.

Kot izjemo, na katero se prepoved diskriminacije ne more nanašati,
je izpostavil tudi zasebne posle (kot je prodaja avtomobila), še
posebej takšne posle med prijatelji, pa tudi nekoga, ki ne deluje
kot podjetnik, denimo zasebnega najemodajalca, prepoved
diskriminacije ne more zajemati. Poleg naštetega se prepoved
diskriminacije ne more nanašati še na zaposlovanje oseb, ki
negujejo telesno prizadete ali starejše osebe - takšno delo je
namreč zelo osebno in človek, ki nego potrebuje, ima pravico
izbrati negovalca, ki mu zaupa - ter na zaposlovanje na pomembnih
oziroma vodilnih mestih v tako imenovanih tendenčnih podjetjih.
Kot primer je navedel politične stranke: pri zaposlovanju vzdrževalcev v neki politični stranki mora biti dostop do delovnega mesta
za vse neomejen, ko pa stranka išče ljudi za pomembno politično
delo, lahko na tako delovno mesto sprejme le ljudi, ki so pristaši
idej te politične stranke in lahko to postavi celo kot pogoj za
pridobitev zaposlitve.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je po končanem
predavanju povzel, da je predavatelj odprl zelo zanimivo področje,
posebno glede meje med tem, kaj diskriminacija je in kaj ne, nato
pa je prisotne pozval k razpravi in postavljanju vprašanj.

Prva se je njegovemu povabilu odzvala Vera Klopčič z Inštituta
za narodnostna vprašanja v Ljubljani, ki se je strinjala, da so
vsi ti ukrepi za boj proti rasizmu na pravnem področju res korak,
ki pomeni kakovostno spremembo v Evropi v odnosu do diskriminacije. Vendar, je opozorila, poleg pravnega področja, ki je še
najbolj predvidljivo, boj proti rasizmu zajema tudi druga področja,
tako sociološko, politološko, psihološko, ki so, po njenem mnenju,
zelo pomembna pri uresničevanju pravnih določb.

V naslednji točki predavanja je nekaj besed namenil temu, kako
določbe direktiv konkretno uresničiti oziroma kakšna pravila veljajo
na sodišču pri dokazovanju diskriminacije. Pri tem obe direktivi
predvidevata tako imenovano olajšanje dokaznega bremena. To
pomeni, da osebi, ki je bila diskriminirana, ni treba predložiti
popolnega dokaza, mora samo verodostojno prikazati, da je bila
diskriminirana, je pojasnil. Na primer: temnopolta oseba išče
stanovanje, se javi na oglas v časopisu, nepremičninski agent pa
ji zatrdi, da je to stanovanje že Oddano. Dva dni kasneje je oglas
ponovno v časopisu. Tako lahko ta oseba na sodišču verodostojno
predstavi diskriminacijo, in reče: "Ker sem temnopolt, stanovanja
nisem dobil."

Kot posebno problematično je izpostavila vprašanje institucionalnega rasizma, ko so nosilci rasizma tiste službe, ki bi se morale proti rasizmu boriti (denimo policija), ali pa celo nosilci politične
oblasti. Kot je dejala, je prava zadrega Evropske unije, kako ravnati
v takih primerih.

Prof. dr. Tretter se ji je najprej zahvalil za izpostavitev tega problema in najprej predstavil primer londonske policije, kjer so pred
nedavnim izvedli notranjo preiskavo o institucionalnem strukturalnem rasizmu, imenovano "Steven Lorens lnquiry", ki je pokazala,
da se primeri rasističnega obravnavanja oseb znotraj londonske
policije dejansko pojavljajo.

Ob naslednjem grafičnem prikazu je predstavil različne možnosti
za uveljavitev prepovedi diskriminacije. Pri tem je poudaril, da
sankcije na področju, ki je tako občutljivo in ima močan čustven
naboj, ne smejo temeljiti na kazenskem pravu, ki je lahko le "ultima racio". Po njegovem mnenju je ideje najbolje mogoče uresničiti,
če ustvarimo možnosti, da najdemo konsenz (to v nekaterih
državah to že poznajo), kar sam imenuje tudi mediacija. Slednjo
izvajajo posebne institucije, ki ponujajo posredovanje v primeru
sporov in pri tem uporabljajo metode, kot so nadomestitev škode,

Menil je, da je to vsekakor področje, ki mu je treba posvetiti veliko
pozornosti, in da se proti temu lahko borimo samo z ustreznim
izobraževanjem. Omenil je, da imajo v ZDA posebno organizacijo,
ki izvaja programe za policiste, sodnike, tožilce in šole s ciljem
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Poudaril je, da se tu pojavi konflikt med svobodnim izražanjem
mnenja in varstvom pred diskriminacijo. Tako so na konferenci o
rasizmu in antirasizmu v Stockholmu Američani in Švedi ugovarjali
avstrijskemu zakonu, ki prepoveduje neonacistične prireditve, je
navedel in nadaljeval, da so bili Švedi in Američani prepričani, da
svobode demonstriranja in svobode izražanja mnenja ne bi smeli
prepovedati, dokler udeleženci demonstracij ne postanejo nasilni.
Prepričan sem, je dejal, da lahko tudi javno pokazani simboli in
nasilen način izražanja spodbudijo nasilje. Dober primer je
Severna Irska, kjer protestanti katolike vsako leto simbolno dražijo
s tem, ko korakajo skozi njihove četrti. Zato se je vprašal, ali
vendarle ne bi bilo bolje, da bi politične svoboščine, kjer je to
nujno, sorazmerno omejili, da bi preprečili izbruhe nasilja.

ustreznega oblikovanja zavesti. Nadaljeval je, da morajo biti nosilci
oblasti podvrženi notranjemu nadzoru, ki ga izvajajo posebni organi
znotraj sistema, v nadzor pa se lahko vključijo tudi organizacije
civilne družbe. Predstavil je tudi avstrijski primer, kjer imajo že dlje
časa posebne komisije za človekove pravice, ki nadzorujejo
policijsko dejavnost predvsem s stališča prekomerne uporabe
nasilja, in poudaril, da je ta vrsta nadzora doslej delovala zelo
dobro.

Naslednji se je k razpravi prijavil gospod Ferdinand Mayrhofer
Griinbuhel, veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji, ki je
prof. dr. Tretterju zastavil več vprašanj. Najprej ga je zanimalo
vprašanje politične instrumentalizacije strahov ljudi pred
določenimi skupinami, ki so domnevno drugačne, pri čemer je
dodal, da je bil v starih kulturah odnos do tujcev skoraj povsod
pozitiven.

Prof. dr. Tretter je izrazil veselje in pohvalil, da se je predavanja
udeležilo toliko mladih, ki jih je povabil k razpravi, prav tako pa tudi
pravnike, ki jih je zaprosil za kakšno pojasnilo o tem. kako je to
področje urejeno v slovenski zakonodaji in slovenski ustavi.

Zanimalo ga je tudi, v kolikšni meri lahko neka država, v kateri
živi velika skupina delavcev iz druge države, pričakuje, da bo
taka skupina spoštovala navade dežele gostiteljice. Ali obstajajo
kakšne smernice, napotki, meje, v kakšni meri se to lahko uresniči,
se je spraševal veleposlanik.

Na njegovo povabilo se je najprej odzval Saša Serban, študent
germanistike na filozofski fakulteti. Najprej ga je zanimalo,
zakaj mediji komaj kaj poročajo o neonacističnih protestih, denimo
o nedavni manifestac/ji v Berlinu, ko so neonacisti korakali skozi
židovske dele mesta. Po njegovem mnenju bi morali mediji več
poročati o tem in bolje obveščati ljudi o tovrstnih dogodkih.

Opozoril je tudi na to, da ima Velika Britanija sicer res zelo napredne
zakone, a je hkrati znana po izredno krvavih iri množičnih sporih
glede sovražnosti do tujcev. V drugih deželah je zakonodaja morda
manj razvita, ampak te sovražnosti je manj, je menil veleposlanik
in vprašal, kako daleč so že razviti zakonski ukrepi za smotrn in
ciljno usmerjen boj proti temu pojavu ter ali ne bi morda prav
takšni ukrepi imeli celo nasprotnega učinka in bi povzročili tako
imenovane "win-loose" (zmaga-poraz) položaje, ko ena skupina
samo pridobi, druga pa samo izgubi.

V nadaljevanju je predlagal, da bi bilo treba rasizem in diskriminacijo
zagrabiti pri koreninah, že pri otrocih, ki so edino prebivalstvo
brez predsodkov, in da bi morali že v šolah začeli s projekti
ozaveščanja, saj sicer otroci predsodke ter vzorce diskriminatornega vedenja kaj hitro poberejo od staršev in družbe, v kateri
živijo.
V svojem odgovoru je prof. dr. Tretter najprej povedal, da so
mnogi opazili skromno poročanje medijev o demonstracijah v
Berlinu, ob tem pa je poudaril, da so mediji svobodni pri odločanju,
o čem bodo poročali. Pomembno je, da imamo pluralne medije, ki
zastopajo različne družbene skupine, tako da lahko tudi te skupine
medijsko realizirajo svoje cilje, in dodal, da mora tudi država
dovoljevati in pospeševati pluralnost in večplastnost medijskega
prostora.

Prof. dr.Tretter je v svojem odgovoru najprej komentiral veleposlanikovo vprašanje o spoštovanju navad države gostiteljice, v kateri
živijo tuji delavci. Dejal je, da delavce iz tujine države gostiteljice
same povabijo in da ti ljudje predstavljajo pomemben sestavni del
gospodarstva posamezne države gostiteljice, sčasoma pa
seveda postanejo tudi člani družbe. Tu stvar postane težavnejša,
je ugotovil, kajti vsak gost prinese s seboj tudi svoje navade,
specifično kulturno vedenje, ki ga nismo vajeni in do katerega
morda nimamo pravega odnosa. To je izziv za družbo in za ljudi,
ki imajo konkretno opraviti drug z drugim, na primer v neki
stanovanjski hiši, kjer druga ob drugo trčijo različne kulture, je
opisal. V takih primerih so ljudje, ki že dolgo bivajo v neki hiši,
nenadoma izpostavljeni in soočeni s prišleki in njihovim načinom
življenja, ki je zanje nekaj novega. A s tem se je treba soočiti,
čeprav se to ne posreči vedno, in v takih primerih je naloga
javnosti, civilne družbe, organov oblasti in državnih organov, da
nudijo pomoč pri iskanju konsenza za sobivanje, je povedal.

V nadaljevanju je pristavil, da imamo vsi ljudje predsodke zaradi
določenih izkušenj, vpliva staršev in družbe. Pomembno pa je, da
se tega zavedamo in da smo se pripravljeni soočiti z lastnimi
predsodki. Zato je šolski sistem velikega pomena pri takšni vzgoji
otrok in mladoletnikov, ki jih bo pripravila na samostojno sprejemanje odločitev in zavzemanje lastnih stališč. Vendar po njegovih
besedah izobraževalni sistemi, vsaj v Avstriji in verjetno tudi v
Sloveniji, še vedno preveč temeljijo na zahtevi po reprodukciji
določenih znanj in stališč.

Takšne pojave politiki pogosto instrumentalizirajo, kar je slabo, a
težko preprečiti, je menil. Politiki izrabljajo strahove prebivalstva
oziroma jih netijo in še podžigajo, da bi pridobili glasove volivcev.
Politika bi morala prevzeti moralno in etično odgovornost, razviti
kodeks vedenja in se odpovedati takšnim demagoškim pristopom,
je pojasnil in dodal, da to, žal, politično ni realno, saj je bistvo
demokracije, da ima vsakdo možnost svobodno izražati svoje
mnenje.

Ugotovil je, da v Avstriji obstaja med prebivalci velik odpor do
prava, ki ga ljudje doživljajo le kot paragrafe oziroma skrivnostne
nauke, ki nimajo zveze z realnim življenjem v družbi. In res
pogosto obstaja prepad med teoretičnimi pravnimi zahtevami in
resničnostjo, vendar, kot pravi prof. dr. Tretter, pravo ni nič drugega
kot naša družbena pravila igre, zato mu ni jasno, zakaj ljudje
nimajo osnovnega znanja iz prava In znanja o temeljnih
svoboščinah. Po njegovem mnenju bi moralo biti'izobraževanje o
tem tudi del pouka v šolah.

Nato se je prof. dr. Tretter posvetil upravičenemu opozorilu o
skrajnih oblikah rasizma in nasilja v Veliki Britaniji in pristavil, da se
grozljivi primeri pojavljajo tudi v Franciji, Nemčiji, na Švedskem
skupine mladih demonstrirajo, korakajo po cestah in pozdravljajo
z nacionalsocialističnim pozdravom.

Naslednji se je vključil v razpravo Gorazd Slivnik iz ekonomske
fakultete, ki ga je zanimalo, kaj prof. dr. Tretter meni o referendumu,
ki ga napoveduje koroški deželni glavar Jflrg Haider, na katerem
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naloga odgovornih politikov, da prispevajo k "win-win" položajem,
torej razpletom, s katerimi vsi nekaj pridobijo.

naj bi Korošci izrazili svoje mnenje o odločbi avstrijskega ustavnega sodišča o dvojezičnih napisih. Predavatelja je vprašal tudi,
ali bi imel tak referendum pravno podlago in ali gre pri tem za
pridobivanje glasov volivcev s pomočjo razpihovanja sovražnosti.

V nadaljevanju razprave je Alenka Jeretin, študentka filozofske
fakultete, dejala, da o rasizmu in diskriminaciji vedno govorimo
na ravni politike, Evropske unije, prava, ne pa tudi s stališča
vsakdanjika navadnega človeka, ki ga visoko doneče ter
zapletene deklaracije in konvencije ne zanimajo in jih tudi ne
razume dobro. Ob tem je izpostavila vlogo medijev, ki bi morali
poročati tudi o manjših, konkretnih in vsakdanjih rasističnih in
diskriminacijskih primerih, in sicer na način, ki bi ga razumeli in
občutili tudi navadni ljudje.

Prof. dr.Tretter, ki se je več let ukvarjal s pravicami narodnostnih
skupin v Avstriji, je svoj odgovor začel z besedami, da je to
vprašanje pričakoval in da osebno pozdravlja odločitev ustavnega
sodišča. Meni namreč, da je bila dosedanja meja dvajsetih
odstotkov slovenskega prebivalstva za postavitev dvojezičnih
napisov previsoka in v slovensko govorečih delih Koroške ni bila
realizirana, zato je predstavljala obliko diskriminacije oziroma
kršitve pravic manjšin. Tako je odločilo tudi ustavno sodišče,
katerega odločitev je obvezujoča in njeno zavračanje bi povzročilo
precejšnje ustavno pravne probleme, je opozoril.

Prof. dr.Tretter ji je odgovoril, da je tudi sam večkrat poudaril, da
pravo lahko samo v določenem obsegu prispeva k rešitvi, dnevno
razkrivati rasizem pa je velik izziv za družbo in medije, ki o takšnih
pojavih radi poročajo le, če se zgodi nekaj negativnega, denimo
rasistično motivirano nasilje. A še takrat je njihovo poročanje
nezadostno, je nadaljeval, saj v prispevke ne vključujejo informacij,
kako se takšnim pojavom postaviti po robu oziroma kaj naj bi
storile posamezne skupine, službe ali pa morda oblasti. To temelji
na negativnosti naše družbe, ki hlepi po senzacijah, po simbolnem
in metaforičnem, je navedel. Zato bi morali ljudi, ki delajo v medijih,
na tem področju bolj izobraziti, tako da bi tudi javnost sprejela
pozitivne ideje, je bil prepričan prof. dr.Tretter.

Iz političnega stališča lahko koroški deželni glavar Jorg Haider ta
referendum seveda izpelje. Pravno gledano rezultat takega
referenduma ne bi imel nikakršnega vpliva, zaostril pa bi politično
ozračje na Koroškem. Menil je, da skuša Haider na ta način res
priti do glasov volivcev, saj se bližajo lokalne volitve na Koroškem.
Poudaril je, da ustavno sodišče ni sprejelo novega zakona, saj to
lahko stori le zakonodajalec, je pa ustavno sodišče obstoječi
predpis razveljavilo in zakonodajalcu dalo določena navodila in
rok, do katerega je treba mejni odstotek slovenskega prebivalstva
za postavitev dvojezičnih napisov na novo oblikovati. Menil je, da
je odločitev ustavnega sodišča dobra in da ima pravi cilj, izrazil pa
je tudi upanje, da bo zveznim zakonodajalcem ta določila uspelo
sporazumno uveljaviti.
Izrazil je prepričanje, da obravnavanje pravic manjšin kot oblika
spora, pri čemer se obe strani obnašata v smislu:"Mi jim bomo
pokazali," ni dobro. To namreč vodi v "vvin-lose" položaj, kar pomeni,
da ena stran le pridobi, druga pa le izgubi. Po njegovem mnenju je

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je prof. dr. Tretterju
zahvalil za izjemno zanimivo predavanje, zahvalil pa se je tudi
sodelujočim v razpravi in jih pozval, naj v prihodnje tudi s svojimi
dejanji prispevajo k boju proti diskriminaciji.

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 19. februarja
2002 organizirala posvet z naslovom TERORIZEM, REPRESIJA, VARNOST,
SVOBOŠČINE.

Predsednik Društva Občanski Forum mag. Vladimir B. Mušič
je najprej pozdravil udeležence posveta v imenu obeh organizatorjev in še posebej v imenu predsednika državnega sveta Toneta
Hrovata. Nato je prosil dr. Vlada Miheljaka, da prevzame vodenje
posveta, in pozval k besedi ministra za notranje zadeve dr. Rada
Bohinca.

Dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, je spregovoril
o dilemi svoboda in/ali varnost, ki je še posebej izpostavljena po
11. septembru. Dejal je, da težko pristane na tezo o tako močnem
medsebojnem konfliktu svobode in varnosti, ki terja enostransko
odločitev za eno ali drugo vrednoto. Svoboda že dolgo ni več
samo ena od posamičnih vrednot, temveč je izhodišče in pogoj
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šanje je, kako bomo ravnali, da bo pri tem osebna svoboda
državljanov omejena v najmanjši možni meri in le takrat, ko bo to
nujno potrebno.

precejšnjega števila tako moralnih kot pravnih kategorij. Po njegovih
besedah svoboda še zdaleč ni preprosta in samoumevna.
Svobodna družba, ki razumno določi meje svobode posameznika
na eni in državne represije na drugi strani, se približa naravnemu
stanju, v katerem se ljudje svobodno odločamo, ali bomo
postavljene meje kršili ali ne. Tako sprejemamo tudi primerno
odgovornost za posledice naših odločitev. Svoboda je po njegovem
uresničljiva le, če jo vsem omogočimo pod enakimi pogoji in
dosledno varujemo enako za vse. Svoboda in varnost sta v teoriji
in praksi demokratične družbe dve plati enega in istega pojma,
pojma pravičnosti v najširšem smislu, kar on razume kot človeka
vredno, dostojno, svobodno in varno življenje.

Ko je govoril o tem, kje so meje politike, ko gre za strokovne
odločitve policije, je poudaril, da sta za ureditev policijskih pooblastil
oziroma policijsko pravo značilni dve pomembni pravni načeli, in
sicer načelo določenosti v zakonu in načelo prepovedi zlorabe
pravice. Policiji je dovoljeno samo to, kar je izrecno določeno v
zakonu in policist mora upoštevati zakonitost v formalnem in v
materialnem pomenu. Niti generalni direktor policije niti minister
policistu ne moreta ukazati, kako naj se odloči in kako naj svojo
odločitev izvrši v konkretnem primeru. Lahko ga nadzorujeta, mu
svetujeta in pomagata, nikakor pa ne moreta namesto njega
sprejeti odločitve, za katero je policist odgovoren kazensko,
delovno-pravno, odškodninsko in profesionalno - etično. Prav v
tem je največje jamstvo relativne samostojnosti policije oziroma
njene vezanosti na ustavo in zakone. Policist lahko pri opravljanju
svojih uradnih nalog sicer ravna v mejah zakona, vendar
pooblastila za ukrepanje uporablja tako, da prekomerno posega
v človekove pravice in temeljne svoboščine. To je lahko za
posameznika včasih bistveno bolj nevarno kot samo formalna
kršitev pravnih norm, zato je pri policijskem delovanju nujen ne le
nadzor nad zakonitostjo, ampak tudi nadzor nad profesionalnostjo
in profesionalno etiko.

V tej luči moramo presojati tudi napovedane zakonodajne in
ustavne spremembe - pogoje za izročitev slovenskega državljana
mednarodnim pravosodnim organom, predlog enotnega evropskega pripornega naloga in nekatere predloge, povezane z našim
vstopanjem v Evropsko unijo in uvajanjem "schengenskih" standardov. V te spremembe sodijo vsi tisti predlogi, ki jih, še posebej
po 11. septembru, svet in Evropa na novo preverjata in vzpostavljata zaradi doseganja večje učinkovitosti v boju zoper
terorizem in organizirani kriminal.
V zvezi z vprašanjem, kako v dobro svobode omejiti represijo, je
poudaril, da se organizaciji in delovanju represivnih organov
države ni mogoče odpovedati in da učinkovitega nadzora nad
represijo ni mogoče zagotavljati samo s klasičnimi načini
pravosodnega in parlamentarnega nadzora. Po njegovem mnenju
moramo vzpostavljati posebne nadzorne mehanizme tudi znotraj
izvršne veje oblasti oziroma za to pristojnega ministrstva.

Menil je, da je lahko nepristranski strokovni nadzor, ki deluje
izven policijske organizacije, odločilnega pomena za svobodo in
varnost posameznika.
Naloga strokovnega nadzornega organa ministrstva, v katerem
so zaposleni visoko izobraženi in strokovno usposobljeni državni
uslužbenci, je spremljati in ugotavljati, ali policija pri svojem delu
spoštuje ustavo ter zakone in na njih temelječe podzakonske
akte in usmeritve ministrstva za notranje zadeve.

Policisti se vsakodnevno srečujejo s situacijami, ko lahko nekomu
zakonito vzamejo prostost, lastnino ali celo življenje. Politična
oblast, civilna družba in demokratična javnost morajo z občutkom
za človekove pravice nad temi policijskimi postopki zagotavljati
nadzor - to je sistemski nadzor nad represijo. Ta nadzor policiji
zagotavlja nujno potrebno legitimnost in podporo javnosti.

V nadaljevanju je predstavil štiri oblike nadzora nad delom policije.
Prva oblika je kazensko procesni nadzor, ki ga izvajajo tožilci in
preiskovalni sodniki. Strokovno profesionalni in sistemski nadzor
sta v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve in se povezujeta
z usmeritvami, ki jih za delo policije daje ministrstvo za notranje
zadeve. Četrti pa je državljanski nadzor, ki obsega pritožbe in
različne zahteve državljank in državljanov v zvezi z delom policije.
V letu 2001 so državljanke in državljani na ministrstvo naslovili
kar 725 različnih zahtev za ponovno preverjanje posameznih
policijskih ravnanj, letno število, skupaj s tistimi, ki so naslovljene
na samo policijo, pa sega prek 1200.

Dejal je, da so na policijskem področju prišli do tiste točke, ko
ponovno potrebujejo poglobljen premislek, kako v dobro svobode
omejiti policijsko represijo brez nevarnosti, da bi z nepremišljenimi
posegi povzročili nove negativne učinke.
Nadzor civilne družbe nad varstvom človekovih pravic in temeljnih
svoboščin omogočajo pravne rešitve za aktivno sodelovanje
predstavnikov javnosti in lokalnih skupnosti pri reševanju pritožb
zoper policijske postopke. To je tudi najpomembnejša oblika
državljanskega nadzora nad policijo, pri tem pa ima pomembno
vlogo tudi varstvo človekovih pravic policistov. Zato je v pripravi
podzakonski akt o zagotavljanju pravne pomoči tistim policistom,
ki svoje naloge opravljajo zakonito, strokovno in humano, pa se
kljub temu znajdejo v različnih odškodninskih ali kazenskih
postopkih.

V nadaljevanju je povedal, da so spremembe navodila o reševanju
pritožb zoper delo policije pred sprejemom. Navodilo, ki temelji na
veljavni zakonodaji, je doslej določalo, da pritožbe zoper delo
policije rešuje policija sama. Zdaj naj bi ga dopolnili z dolžnostjo
policije, da ob vsaki pritožbi o telesni poškodbi, uporabi najhujših
prisilnih sredstev ali drugih hujših posledicah policijskih postopkov
redno poroča ministrstvu. Pri tem se postopek policistovega
ravnanja dodatno preveri tudi v uradu za nadzor nad delom policije.

Temeljna usmeritev ministrstva za notranje zadeve je, da število
negativnih pojavov v policiji in nedopustnih posegov v človekove
pravice čim prej znižajo na najnižjo možno raven. S tem namenom
so izvedli analizo z naslovom "Človekove pravice v postopkih
represivnih organov države", ki je že skoraj pripravljena, o njenih
izsledkih pa bodo javnost obvestili na posebnem posvetu. To je
izčrpno empirično delo, s katerim so preverili, kako policisti razumejo svoja pooblastila in načine svojega ravnanja v posameznih
primerih.

V preteklem obdobju je ministrstvo opravilo vrsto nadzorov nad
delom policije, in sicer s sistematičnim preverjanjem posameznih
področij policijskega delovanja. Posebej so izvedli nadzor nad
izvajanjem policijskih pridržanj in nad izvajanjem priporočil, ki so
jih glede policijskih posegov v osebno svobodo podali člani
evropskega odbora proti mučenju in drugim oblikam nečloveškega
ravnanja. Izvedli so tudi ponovni nadzor nad delom uprave
kriminalistične policije glede uresničevanja priporočil in usmeritev
iz poročila o izrednem nadzoru nad izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov in uporabi sredstev za posebne operativne namene.
Povedal je tudi, da delavci urada za nadzor namenjajo posebno
pozornost posameznim posegom v človekove pravice, ki so ali

Neizpodbitno dejstvo je, da se bomo morali prilagajati sodobnim
varnostnim izzivom In jih tudi sprejemati. Pri tem bomo morali
ravnati z občutkom odgovornosti za svobodo, blaginjo in varnost
vseh nas, je poudaril. Ni namreč vprašanje, ali se kot družba in
država želimo učinkovito spopasti z varnostnimi problemi. Vpra12

in politično stabilnejši del sveta organizira kot otok miru in varnega
življenja sredi morja nevarnega, lačnega, nezdravega, izkoriščanega in ponižanega sveta. Zdaj pa ugotavljamo, da smo ranljivi,
krhki in da nismo varni. V trenutku smo se zavedli, da delimo
usodo vsega sveta in da smo njegov del. Cena za streznitev bo
visoka. Po 11. septembru bo vse slabše, je dejaj. Slabše bo za
tretji svet, slabše za sožitje, kulturo, rase, religije in za največjo
vrednoto zahodnega razvitega sveta, za demokracijo.

odmevnejši ali preko pritožb oziroma zahtev za ponovno
preverjanje pridejo na ministrstvo. Tako so lani v 69 primerih pisno
zahtevali od policije, da posebej poroča o posameznih primerih,
izvedli dodatna preverjanja in ugotavljali (ne)skladnost policijskega
ravnanja z zakoni in stroko.
Statistični podatki o uporabi prisilnih sredstev za leto 2001 in
podatki o pritožbah, podanih zaradi policijske uporabe sile, kažejo,
da uporaba prisilnih sredstev ne narašča. Povedano drugače,
statistični podatki ne utemeljujejo teze, da se povečuje policijsko
nasilje, podobno sliko pa kažejo tudi primerjave za zadnje štiriletno
obdobje. Poudaril je, da statistiko vodijo zelo natančno in da vse
takšne primere evidentirajo.

Po njegovem mnenju je tisti, ki je meril v Ameriko in v simbole
svetovnega kapitala, stolpnici World Trade Centra, zadel v
demokracijo. To je zapisal prvi dan po napadu in o tem je vedno
bolj prepričan, saj se posledice že kažejo. In tu pridemo do dileme
svoboda in/ali varnost.

Tudi število pritožb se ne povečuje, vendar to ni razlog za kakršnokoli samozadovoljstvo. Na ministrstvu se zavedajo sivega
polja neprijavljenih in neodkritih primerov policijskih zlorab
pooblastil ter vprašanja tako imenovane modre zavese pri
preverjanju zakonitosti in strokovnosti uporabe posameznih vrst
prisilnih sredstev oziroma upravičenosti pritožb.

Povsod, tudi tam, kjer varnost ni neposredno ogrožena, se bodo
legitimirale in celo za nazaj opravičevale dejavnosti represivnih
organov, policijskih, varnostnih in drugih podobnih služb. Najhujše
pri tem je, da se bo in se je že družbena toleranca do večanja
nadzora, pritiskov in preseganja pooblastil povečala.To je največja
sprememba po 11. septembru. Ni se spremenila samo zunanja
realnost sveta in družbe, spremenile so se zaznave v naših
glavah. Človek, ki se ne počuti varnega, ni sposoben izkazovati
demokratičnega talenta in tolerance.

Resno moramo upoštevati tudi opozorila evropske komisije iz
poročila o napredku Slovenije, ki navaja oceno o policijskem nasilju.
Natančno bomo morali predstaviti statistične podatke in empirijo
s tega področja. Izsledke prej omenjene analize bo treba soočiti s
strokovno javnostjo in civilno družbo ter na tej podlagi storiti vse,
da bomo preprečili naraščanje policijskega nasilja in uporabe
prisilnih sredstev. Na ta način bomo morali normalizirati stanje,
tako kot je to v veljavi v preostalem delu Evrope.

Vprašal se je, če bo vse to vplivalo tudi na Slovenijo. Ne samo, da
bo - že vpliva, je dejal. To se kaže v nadzoru elektronske pošte,
varnostnem pretiravanju, neutemeljenem zasliševanju antiglobalističnih aktivistov, izmikanju policije civilnemu nadzoru, nadlegovanju "sumljivih" državljanov in samovoljnem preseganju policijskih
pooblastil. Pri tem je najhujše, da so se "spremembe po 11.
septembru" v Sloveniji začele dogajati že nekaj mesecev prej, v
času pred vrhom Bush - Putin. Takrat so se začele dogajati stvari,
ki jih demokratična družba enostavno ne sme prenesti in ne sme
dopuščati, je še posebej poudaril. Zaradi vzhičenosti oziroma
navdušenja ob velikem političnem dogodku je bila toleranca že
takrat izjemno visoka.

Prof. dr. Vlado Miheljak, Fakulteta za družbene vede, je uvodoma poudaril, da se moramo vrniti v čas pred 11. septembrom, da
bi lahko razumeli, kaj se dogaja po tem datumu. Prav imajo tisti, ki
opozarjajo, da se spirala nasilja ni sprožila šele 11. septembra z
napadom na New York, saj ta krvava tragedija ni ne prva ne
zadnja, je le ena od postaj križevega pota civilizacije.

Posledice povečane tolerance do netolerance se kažejo v doživljanju vloge policije in drugih varnostnih služb v vseh njihovih
nadzornih in represivnih funkcijah ter v kulturi javnega dialoga o
vprašanjih občega javnega interesa, kot je dialog o (ne)vstopu
Slovenije v NATO.

Po njegovem globokem prepričanju imajo prav tudi tisti, ki
opozarjajo, da terorizem nima opravičila, ima pa vzroke in korenine.
In brez razumevanja vzrokov ni mogoče odpraviti posledic. Ko
govorimo o fenomenu aktualnega, sodobnega, politično motiviranega terorizma, je relacija storilca in maščevalca reverzibilna,
kar pomeni, da se vloge nenehno menjavajo. Nemogoče jih je
ustaviti na neki točki in reči: "Ta je storilec, ta je maščevalec".
Najprej sq storilci eni, maščevalci drugi in obratno, iste vedno
ostajajo le nedolžne žrtve. Tipična primera za to sta Bližnji vzhod
in Kosovo. Prav zato je težko sprejemati reševanje terorizma kot
družbenega in političnega pojava zgolj z vojaškim nasiljem, izjemno
nevarno pa je tudi razumevanje terorizma kot možne oblike gverile.
To, da bi terorizem razumeli kot obliko legitimnega boja za politične,
religiozne, etnične ali kakšne druge cilje, bi bilo morda še najbolj
nevarno.

Najprej je utemeljil tezo o posledicah v kulturi dialoga. Ko smo si
nekateri domišljali, da je Slovenija že dosegla določeno raven
demokracije, nas je (ne)odpiranje demokratične javne razprave
o vstopu ali ne vstopu v NATO postavilo na trdna tla, je dejal. V
zadnjih mesecih smo namreč slišali in doživeli marsikaj. Vrstili so
se poskusi razvrednotenja javne razprave o vstopu v to dolgoročno zvezo in razvrednotenja udeležencev javne razprave,
kolikor jo je sploh bilo. Kot skrajni cinizem je označil organiziranje
političnega razreda kot civilne družbe. Pozicija, opozicija, državni
aparat in tri četrtine nove organizacije civilne družbe, Odbora za
NATO, se pripelje v državnih avtomobilih, izstopi na parket in
prodaja svoja stališča kot stališča civilne družbe. To je sicer
legitimno, vendar kot zainteresiran državljan od tistega, ki
predstavlja državo, pričakujem, da vzpostavi dialog s civilno
družbo, ne kot civilna družba, ampak kot država. Zastopati mora
svoje mnenje, pravilno ali ne, in v razpravi s civilno družbo
preverjati, kakšne so možnosti v javnosti.

Ne glede na vse to se je svet po 11. septembru spremenil. Katastrofo smo na nek način sprejeli v vsakdanje življenje, kar pa ne
pomeni, da se je začel položaj nekaj mesecev po katastrofi
normalizirati. Zgodilo se je prav nasprotno. Položaj, v katerem se
je znašel svet, je sam postal katastrofa, ker so strah, panika,
negotovost, občutek ogroženosti, ogrožanje varnosti, povečana
toleranca za varnostna pretiravanja postali del normalnega
življenja. To velja za tako imenovani razviti svet, medtem ko se za
nerazvitega ni drastično spremenilo nič, razen da na določen
način čuti še močnejšo mero posledic.

Cinizem se je pokazal tudi na javni razgrnitvi mnenj v državnem
zboru. Ista politična elita je prišla, povedala svoje in se umaknila,
ko naj bi na vrsto prišli tisti, s katerimi bi morala soočiti svoje
mnenje. To je aroganca, za katero se je pred 11. septembrom
zdelo, da ni več mogoča.

Vse te spremembe so porušile tudi predstavo razvitega sveta
o varnosti. Poudaril je, da smo dolgo smo verjeli, da živimo v
varnem svetu. Verjeli smo celo, da se lahko manjši, a ekonomsko

Sama javna razprava po njegovem mnenju niti ni najbolj pomembna.
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Demokratični potencial Slovenije namreč ne bo potrjen ali zavrnjen
s tem, ali bomo v NATO vstopili ali ne, ampak s tem, na kakšen
način se bomo o tem odločali. Tisti, ki trdijo, da bo Slovenija
demokratična, če bo vstopila v NATO, se motijo. Evropska tradicija
pozna vse možnosti - si v NATU in si demokratičen, si v NATU in
EU in si demokratičen, si samo v EU in si demokratičen', nisi ne v
EU in ne v NATU in si demokratičen. Vse to je mogoče in vse to je
legitimno. Vsaka državna skupnost se odloči po svoji presoji,
način, na katerega se odloča, pa je spričevalo demokracije neke
dežele.

izberemo življenje, bomo živeli brez denarja. Če izberemo denar,
bomo izgubili oboje. Pri dilemi varnost ali svoboda je položaj
popolnoma enak. Če izberemo varnost, bomo ohranili življenje
brez svobode. Če pa izberemo svobodo, bomo izgubili oboje.
Zato je prepričan, da gre za ideološki mehanizem, ki ima smisel
drugod, kar je tipično za vse ideološke mehanizme.
Poudaril je, da je njegov predhodnik že opozoril, da je do varnostnega pretiravanja prišlo že pred 11. septembrom in da so bili
tudi koncepti, kot je varnostno pretiravanje, izumljeni že pred tem
datumom. Do varnostnega pretiravanja je torej prišlo, preden je
za to nastopil kakršenkoli povod. V Italiji s fantomom Osame bin
Ladna opravičujejo svoje represivno delovanje v Genovi, obstajajo
pa tudi nasprotni primeri. Pri nas razprav o varnosti ni bilo niti
takrat, ko bi jih najbolj pričakovali. Ko je bilo v Novem mestu slišati
topovsko streljanje iz okolice Karlovca ali ko je NATO napadel
Zvezno Republiko Jugoslavijo in ko smo bili resnično v vojnem
stanju, se nismo počutili posebno ogrožene. Skratka, stvari lahko
utemeljujemo na oba načina.

Glede doživljanja vloge policije v vseh njenih represivnih in
nadzornih funkcijah je menil, da obstajata dva ključna problema:
problem pooblastil in problem nadzora. Posledično se pojavlja tudi
problem odgovornosti za položaj, kakršen je oziroma vsaj nekateri
menijo, daje.
Zakon o policiji v prvem odstavku 35. člena določa, da policist
lahko ugotavlja identiteto osebe, ki s svojim obnašanjem, ravnanjem, videzom ali z zadrževanjem na določenem kraju ali ob
določenem času vzbuja sum, da izvršuje ali je izvršila prekršek
ali kaznivo dejanje. To bi bilo seveda sprejemljivo. Toda pred tem
piše tudi, da "bo izvršila", torej da obstaja sum, da bo oseba nekaj
naredila. Včasih je res možno, da obstajajo znaki za določen
sum, saj človeka izdaja neko vedenje ali dejavnost. To je običajno
že tudi dejanje samo, ni samo sum. Sum na to, da boš nekaj
naredil, pa po njegovem policiji daje popolnoma proste roke. Tudi
to bi bilo v demokratični družbi še mogoče prenesti, če bi bil
nadzor nad policijo izjemen in predvsem zunanji, ne pa tako, kot
je pri nas, ko nad policijo ni praktično nobenega nadzora.

Ideološki mehanizem je označil kot bistveno novost v zgradbi
meščanske demokracije, kot jo poznamo od ameriške in francoske revolucije naprej, ki spreminja taktiko vladajočega razreda.
To je izsiljevalska pozicija, ki jo proizvajajo ideološki aparati in
pomeni ukinjanje nam ljube civilizacije individualizma. Varnost ali
svobodo moramo braniti s pomočjo tistih institucij, ki tudi
predstavljajo varnost in svobodo, to pa sta država ali posameznik.
Postavil je tezo, da prihaja do podiranja temeljev civilizacije, ki ji
pripadamo, oziroma do konca individualizma. To je zelo velika
sprememba, ki jo moramo upoštevati. Kljub vsemu v vsem tem
dogajanju vidi nekaj optimističnega, saj zanj to pomeni konec
kapitalizma, čeprav s tem ni želel reči, da bo naslednje obdobje
zgodovine boljše. Kot kaže, je lahko bistveno slabše.

To je ponazoril s primerom, ki ga je izkusil na lastni koži. Dogajanje
so spremljale neodvisne priče, tudi novinarji, in pritožil se je nad
postopkom, policija pa je arogantno zapisala, da so postopek
obravnavali in niso ugotovili nepravilnosti. Pri tem ne gre toliko
zato, ali imaš prav kot možni oškodovanec ali ima prav policija.
Gre za to, da v arbitražnem postopku tisti, ki je nekaj izvedel, o
tem tudi razsodi in ti odgovori, da je vse v redu.

Dr. Rudi Rizman, profesor na Filozofski fakulteti, je govoril o
iskanju "aritmetike" razmerja med varnostjo in svobodo. Poudaril
je, da kljub veliki tragediji, ki se je zgodila 11 .septembra v Združenih
državah Amerike, svetovna družboslovna in politična javnost ne
bi smeli pozabiti celotnega kompleksa nasilja, ki ogroža svet in
posamezne države. Navedel je podatek, da predstavlja število
umorjenih lanskega septembra "le" četrtino ljudi, ki so bili v ZDA
umorjeni leta 1999. S tem je ponazoril, da je soočenje s terorizmom
in nasiljem na sploh velik varnostni problem in zahtevna civilno
družbena naloga, naloga držav in vseh njihovih institucij.

Nadaljeval je z dogodkom, ki se je zgodil dva dni pred srečanjem
Bush - Putin, ko je bila policija že v veliki pripravljenosti in je na
študentih vadila postopke, ki naj bi jih izvedla dva dni kasneje.
Sam je bil priča dogodku, na katerem se je vrtela "goveja muzika"
in na katerem so študenti na svoj način izražali svoje zahteve. Na
vsakega študenta je bil en do zob oborožen policist, pripeljali so
tudi konje in vodne topove. Vprašal se je, kakšni razlogi vodijo
nekoga, da tako razkazuje policijsko moč. Pretirano razkazovanje
moči prej izzove nasilje kot neko zmerno varovanje, je dejal,
tokrat kot socialni psiholog.

Ob tem je opozoril na nevarnost ideološkega poenostavljanja
tega problema, na nevarnost spontanega, paničnega reagiranja.
Zavedati se moramo, da bodo posledice 11. septembra in tistega,
kar se dogaja po tem dnevu, trajale zelo dolgo. Brus Ackermann,
velika avtoriteta na tem področju, napoveduje, da se bomo s
posledicami soočali še leta 2050. Druga nevarnost, ki je s tem
povezana, je, da so demokratične države, kakršnekoli so že,
bistveno bolj ranljive kot avtoritarne. Če demokratične države
niso sposobne ljudem pokazati in dokazati, da jih varujejo oziroma
da jim zagotavljajo varnost, je to priložnost za desničarske in
avtoritarne politične demagoge in odgovore.

Taka in podobna dogajanja postavljajo policijo v položaj, v katerem
bi morala biti v prvi vrsti sama zaskrbljena in odgovorna,
odgovornost pa bi morala prevzeti tudi minister in ministrstvo.

Dr. Rastko Močnik, profesor na Filozofski fakulteti, je dejal,
da je njegov pogled na obravnavano problematiko in izpostavljeno
dilemo svoboda in/ali varnost po 11. septembru še bolj radikalen,
kot ga je ponazoril njegov predhodnik.
Njegovo stališče je, da pri vsem skupaj sploh ne gre za varnost
in terorizem, ampak za nov način ohranjanja svetovne hegemonije
Združenih držav Amerike in svetovnega sistema kapitalizma, ki
je v taki krizi, da očitno zahteva skrajne ideološke in represivne
ukrepe.

Če varnosti ne bomo obravnavali zelo resno, bodo to storili drugi
- avtoritarne skupine. V tem smislu se v javnem mnenju in v
volilnem telesu stvari lahko zelo hitro obrnejo proti obstoječi oblasti.
Utegnejo se pojaviti politike, ki niso podpisane z imenom Georgea
Busha in so morda še bolj skrajne In avtoritarne. Tudi v ZDA se je
pokazalo, da je razlika med političnima opcijama Georga Busha
in Billa Clintona bistveno večja, kot so ocenjevali prej.

Dokaz za to, da ne gre za terorizem in varnost, je sama dilema
varnost ali svoboda. To je podobno dilemi denar ali življenje. Če

Dejal je, da v vseh kritikah različnih represivnih ukrepov pogreša
alternativne konstruktivne predloge za reševanje problema var14

da bi zastrašili ali prisilili oblast, civilno populacijo ali njen del v
podporo političnih ali socialnih ciljev. Katarina Tomaševski v svoji
knjigi "Izziv terorizma" pravi, da je terorizem uporaba nasilja z
namenom izzivanja politične reakcije ob nerazlikovalni izbiri
neposrednih žrtev. Ta nerazlikovalna izbira pomeni, da teroristu
ni pomembno, ali bo ubil Janeza ali Micko ali Johna ali Mary, ni pa
mu vseeno, katera je skupina, ki so ji njegove bombe in druga
uničevalna sredstva namenjena. Bandura o terorizmu govori kot
o strategiji nasilja, namenjenega za doseganje želenih ciljev s
povzročanjem strahu v javnosti.

nosti. Družboslovci in civilna družba so po njegovem mnenju
dolžni predlagati, kako naj se družba zavaruje. Morda je bilo nekaj
predlogov že danih in objavljenih oziroma so v civilni družbi na
določen način prisotni, a jih politika ne bere in ne upošteva. Njegova
ocena je, da se na tem področju soočamo z velikim primanjkljajem
rešitev, kako naj se moderne in demokratične družbe v času
globalizacije, nasilja in vsega drugega zavarujejo.
Dejal je, da sicer ni strokovnjak za to področje, je pa prepričan,
da je varnost preveč resna zadeva, da bi jo prepustili izključno
strokovnjakom, oziroma državi in represivnim organom. Morda
vendar obstajajo alternative vojaškemu in represivnemu pristopu
k reševanju tovrstnih problemov, ki bi se lahko dolgoročno soočile
s koreninami nasilja in terorizma ter na ta način prispevale k
njunemu izkoreninjenju.

Vse te definicije nam dajejo opis nečesa, kar naj bi bil terorizem.
Toda, če skušamo uvrstiti različne dogodke v to, kar je terorizem,
nam vedno ostane več dogodkov, ki jih ne uvrščamo v terorizem,
pa bi jih po definiciji lahko. Najpomembneje je, da vedno, ko se z
nečim spopademo, jasno povemo, kaj to sploh je, kar velja tudi za
terorizem.

Menil je, da je lahko vojaški poseg zoper teroriste omejen le na
neko fazo in uspešen le v določenem obsegu. Vojaško posredovanje v Afganistanu je sicer uničilo materialno infrastrukturo in
delno človeški potencial Al Kaide in talibanskega režima. Vendar
je to bistveno premalo. To je čutiti tudi v reakcijah ameriškega
zunanjega ministra Powella, ki ima kot vojak izostreno uho za
take situacije in ki mora vedeti, kdaj se bo stvar končala, da bo
lahko objavil zmago.

Na prvi pogled se nam to zdi razumljivo, a če bi se malo poglobili
in se vprašali tudi o reakcijah, bi se mogoče lahko znašli v položaju,
v katerem odgovori ne bi bili do konca jasni. Menil je, daje predpogoj
za reševanje teh problemov družbeni dogovor o tem, kaj se sme
in kaj ne.
Opozoril je na še en vidik, ki bi ga morali vključiti v razpravo o
terorizmu. To je etičnost ravnanja vseh vpletenih. Teroristično
ravnanje je po definiciji neetično. Kakšno pa je protiteroristično
ravnanje, do kje lahko gremo in kaj lahko počnemo? Zaveda se,
da je treba nekaj storiti, a kje je meja je tisto vprašanje, ki si ga
moramo postaviti vsi in vsak zase.

Poudaril je, da boj s terorizmom pravzaprav ni končan. Če ta boj
opredelimo kot večen, je popolnoma jasno, da ustvarjamo drugačno
družbo od tiste, na katero prisegajo vsi, ki govorijo o demokraciji,
toleranci, pluralizmu in tako dalje. Na ta način teroristom podarjamo
družbo, ki pelje vodo na njihov mlin. Družba, ki reagira na terorizem
z represijo, postane družba, ki spremeni pravila igre iz demokratičnih v avtoritarna, in tako prinese teroristom darilo, ki so si
ga pravzaprav najbolj želeli.

Mag. Pavle Čelik, publicist, nekdanji direktor policije, je izhajal
iz vprašanja, kako policija sama dojema protiteroristično delovanje.
Začel je s tem, da je politični terorizem organizirana kriminaliteta,
ki danes deluje globalno in zato zahteva tudi globalno delovanje
varnostnih sil.

Dr. Marko Polič, profesor na Filozofski fakulteti, je uvodoma
dejal, da je pred posvetom pripravil pisni prispevek o psiholoških
vidikih terorizma, a je pri kasnejšem preverjanju besedila ugotovil,
da je preveč pisal o individualni psihodinamiki terorizma. Zazdelo
se mu je, da bi lahko tako zastavljeno razmišljanje razpravo
pripeljalo na stranski tir, saj bi se bolj ukvarjali s posameznimi
teroristi, ne pa z vprašanjem, zakaj je do terorizma sploh prišlo.
Zato in ker obstaja še vrsta drugih vidikov terorizma, tudi
psiholoških, se je odločil, da jim bo na samem posvetu namenil
večjo pozornost.

Opozoril je, da so udeleženci posveta in slovenska policija
postavljeni pred dilemo, kako nastopati zoper terorizem v času,
ko Slovenija vstopa v Evropsko unijo in NATO. Dopustil je možnost,
da bodo zahodne sile našo pripravljenost na vstop v obe integraciji
ocenjevale tudi glede na to, koliko bomo prispevali k boju proti
terorizmu. Zaradi tega lahko pride do raznih pasti, ki jim bo
izpostavljena slovenska policija, če ne bo moralno trdna oziroma
profesionalna.

Dilemo demokracija oziroma svoboda ali varnost bi lahko po
njegovem mnenju razumeli tudi tako, da demokracija In svoboda
porajata terorizem. Sam v to ni prepričan in misli, da je prav
nasprotno. Res je, da so nekateri drugi dejavniki tisti, ki porajajo
terorizem. Prav tako ni prepričan, da bodo lahko vsi strogi ukrepi
pripeljali do ukinitve terorizma. Lahko bodo odstranili posamezne
teroriste in konkretne skupine, ne bodo pa odpravili terorizma.

Prva past je pretiravanje pri določanju, kdo je pri nas terorist. Pri
nas imamo tri službe (Sova, OVS obveščevalno-varnostna služba
ministrstva za obrambo, policija), ki imajo tudi obveščevalna
pooblastila in ki med seboj pravzaprav tekmujejo, katera bo odkrila
več teroristov. Teroriste lahko odkrivajo tako med tujimi državljani,
ki živijo ali so začasno v Sloveniji, kot med pripadniki civilne družbe,
ki nasprotuje globalizaciji, med kritičnim razumništvom, ki ne
pripada nobeni politični stranki ali opciji, na udaru so tudi politične
stranke in druge organizacije, ki močno in odkrito nasprotujejo
naši pridružitvi Evropski uniji in NATU. To so štirje možni viri, iz
katerih policija lahko sestavi seznam teroristov.

Izrazil je bojazen, da se bomo, ko bodo določeni ukrepi potekali
dalj časa, nanje navadili in brez njih ne bomo več znali živeti. Živeli
bomo v svetu, ki bo morda veliko manj svoboden, in priti bo
morala nova generacija, ki bo rekla, da je tega dovolj.
S psihološkega vidika je zanimivo vprašanje, zakaj nekdo postane
terorist. Vzrokov je več in psihologija lahko razloži, zakaj je nekdo
ob mnogih drugih možnih rešitvah problema izbral prav tak način
obračunavanja. Kljub temu pa s psihologijo ne bomo našli
dokončnega odgovora na vprašanje, kako odpraviti terorizem.

Kot drugo past je omenil naslednje dejstvo - ko človek enkrat
pride v stik s policijo kot "terorist", to ne zadeva več samo njega,
ampak tudi njegovo družino, širše sorodstvo, znance, prijatelje....
Tretja past je uporaba teh podatkov za domače potrebe. Omenil
je primer, ko so se v Nemčiji ob mednarodni konferenci o varnosti
zatekli k ukrepu tri dnevnega preventivnega zapora, ki smo ga
poznali tudi pri nas, pa smo ga leta 1990 opustili. Izrazil je upanje,

V nadaljevanju je izpostavil vprašanje, kaj terorizem sploh je.
Naštel je nekaj definicij. FBI opredeljuje teroriste kot ljudi, ki
uporabljajo nezakonito moč ali nasilje proti osebam ali premoženju,
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policijskem nasilju, posebej pa tudi javno komuniciranje med
ministrom za notranje zadeve in med generalnim direktorjem
policije. V nadaljevanju avtorica postreže s podatkom, da je bil
oktobra in novembra v medijih največkrat omenjen generalni
direktor policije, skupno kar v 210 prispevkih. Vprašal se je, koliko
je vrh policije s svojim nastopaštvom prispeval k porastu negativnih
prispevkov o policiji, in dodal, da tega iz navedenega članka ni
bilo mogoče razbrati.

da ga ne bomo nikoli več uporabili, in dodal, da se je s tem Nemčija
pokazala na isti ravni demokracije, kot smo jo imeli mi v socializmu
pred deset in več leti.
Četrta past je v mednarodni izmenjavi teh podatkov. Slovenija je
namreč članica Interpola (s sedežem v Lyonu) in članica Eurofora
(s sedežem v Haagu) in v obeh institucijah imamo delegata,
pozabiti pa ne smemo niti na sodobno tehnologijo, ki omogoča
hitro izmenjavo podatkov o možnih teroristih. Na to je opozoril
zato, ker pri nas izmenjave podatkov nimamo urejene niti z
zakonom o policiji niti z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Zakon o policiji bi morali tako čimprej dopolniti z določili, kaj in
kako sme iti v tujino pod oznako takih hudih kaznivih dejanj.

Ocenil je, da od takega vodenja slovenske policije ostane le kup
cenene politike in populizma, s čemer vodstvo policije samo
škoduje policijski stroki.
Vse to se je začelo z odkrivanjem zakladov v starih policijskih
blagajnah, javnim obrekovanjem mednarodno pravno utemeljenih
določb slovenske ustave, ogrožanjem preiskave primera Petek
z dajanjem diletantskih izjav in s poskusom vpletanja ustavnega
sodišča v zakulisne policijske igre. To je ozadje, ki kaže na popolno
nepoznavanje policijske stroke, pa tudi na zastavljene politične
ambicije nekaterih posameznikov. Prav v tem je bistvo vseh
problemov učinkovitega demokratičnega nadzora nad policijo.
Komuniciranje med ministrom za notranje zadeve in med generalno
policijsko upravo ali generalnim direktorjem policije je skrajno
arogantno. Zavračanje ministrovih nadzorstvenih pristojnosti
običajno tudi ni utemeljeno. Pri tem ne smemo pozabiti, da je
policija eden od dveh oboroženih državnih organov, ki lahko v
vsakdanjih stikih z državljani na podlagi zakona nekomu zaseže
lastnino, vzame prostost ali celo življenje. Danes, ko so državni
represivni organi glede človekovih pravic na bistveno večji
preizkušnji, je tako stanje v policiji za povprečnega državljana in
družbeno skupnost v celoti po njegovem mnenju resnično
zaskrbljujoče.

V nadaljevanju je poudaril, da je varnostno pretiravanje vedno
bilo, je in bo, čemur botrujejo štirje razlogi:
1. Policija nima dovolj podatkov o dogajanju v tistih sredinah, ki
so za varnost zanimive. Policija zdaj namreč deluje predvsem
v središčih mest in večinoma uporablja tehnično tajne metode
operativnega delovanja, nima pa stikov z državljani v krajevni
ali lokalni skupnosti, kot so jih včasih imeli miličniki ali orožniki.
2. Udinjanje policije režimu in posledično kopičenje informacij in
drugih podatkov.
3. Želje po napredovanju posameznih policijskih šefov, češ, da
so uspešni pri odkrivanju takih dejanj.
4. Varnostno pretiravanje se pojavlja pri posameznikih, ki so v
dobrih stikih z mednarodno policijsko mrežo, z mednarodnimi
policijskimi organizacijami ali s posameznimi policisti v tujini
in se hočejo uveljaviti.

Policijski podatki kažejo, da devetdeset odstotkov kaznivih dejanj
v Sloveniji predstavlja tako imenovana banalna kriminaliteta.
Ogromno je raznih prekrškov, ki so jih ali naj bi jih storili državljani,
ki niso problematični za splošni red, in državljani, razen drobne
manjšine, spoštujejo pravni red. Kljub temu pa ima občutek, da
policija sodnike za prekrške in tožilstva velikokrat zasipa tudi z
na hitro napisanimi in včasih hudo dvomljivimi prijavami.

Prepričan je, da je edino zdravilo za takšno stanje moralna, trdno
zgrajena policija, ki ima dovolj trdno vodstvo. Zdajšnje je namreč
po oceni Draga Kosa v eni od Sobotnih prilog Dela najbolj spolitizirano, kar jih je bilo doslej.
Ne nazadnje se je spraševal tudi, kako vzpostaviti nadzor. Pritožbe
so ena od oblik nadzora nad policijo in težko verjame, da bo
ministrstvo izumilo kaj novega pri prej omenjenih navodilih.
Podobna navodila so prvič izdali že leta 1854 in v njih je bilo jasno
zapisano, da je treba vsako pritožbo poslati na ministrstvo na
Dunaj. Danes pa modrujemo, kdo naj to rešuje.

Nepoznavalci razmer bi lahko na hitro in na podlagi medijske
prodornosti policijskega vrha zaključili, da policija deluje enotno,
nepolitično, strumno. Njegovo mnenje pa je, da veliko policijskih
uslužbencev deluje le še po inerciji, ki je glede na specifiko dela
seveda še vedno zelo močna. Tako močna, da se policijski vrh
lahko hvali z učinkovitostjo, ki pa je lahko tudi zelo vprašljiva.
Veliko uslužbencev v policiji se premalo identificira z lastno
institucijo, še manj pa z drugimi državnimi institucijami. Posledica
tega je, da je področje slabega in nenadzorovanega dela policije
vedno večje.

Civilna družba je drugi pomemben dejavnik nadzora nad delovanjem policije, pozabiti ne smemo na znanstvenike in novinarje, a
ne na tiste "dvorne novinarje", ki pridejo po informacije na ministrstvo in potem teh informacij ne znajo kritično oceniti.
Če bo nadzor uspeval v vseh teh kategorijah in še drugih, ki jih ni
omenil, potem je nekaj upanja, da slovenska policija z varnostnim
pretiravanjem ne bo prestopila meje, ki vodi v položaj, na katerega
so opozarjali predhodniki.

Še enkrat se je vrnil k članku v reviji Varnost, iz katerega lahko
razberemo, da sta najpomembnejši nalogi policije v zadnjem času
prehitro in pompozno obveščanje javnosti, s katerim doseže vtis
o svoji učinkovitosti, in močno napihovanje statističnih podatkov,
da bi na ta način dodatno dokazovala učinkovitost svojega
vodstva. Kaj pa se zgodi kasneje, v sodnih postopkih, se skoraj
nihče več ne vpraša. Prepričan je, da izmikanj policijskega vrha
nadzoru ministrstva in ministra za notranje zadeve ne bi smeli
več dopuščati. Zakonodaja je jasna, ustavno mnenje in mnenje
pravnih strokovnjakov tudi. Treba je narediti konec obračunavanju
in napenjanju mišic v medijih.

Jakob Demšar, nekdanji podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in nekdanji vodja kriminalistične policije, je
uvodoma povzel vsebino članka z naslovom "Odsev policije v
medijih", objavljenega v reviji Varnost. Avtorica v članku ugotavlja,
da je bil oktobra lani na vsak pozitiven prispevek o policiji objavljen
po en negativen. Novembra se je to razmerje celo poslabšalo in je
znašalo 1,2 negativnega prispevka na enega pozitivnega.
Negativni prispevki, pravi avtorica, so večinoma obravnavali
uporabo policijskih pooblastil oziroma očitke o naraščajočem

Neusklajenost dveh pomembnih državnih funkcionarjev, ki morata
delovati v korist države in državljanov ter korektno sodelovati, se
začenja urejati skozi pritlehne vzorce policijskih namigovanj, kar
pomeni še en dokaz o nevzdržnem stanju in potrebi po vsestranskem nadzoru nad policijo.
16

V tem smislu je izpostavil kodeks policijske etike, ki ga policijski
vrh velikokrat daje za vzor obnašanja. Toda pogledati je treba tudi
kodeks ravnanja policijskih uslužbencev, ki so ga sprejeli Združeni
narodi. Ta določa, da je potrebno vzpostaviti učinkovite mehanizme
za zagotovitev notranje discipline in zunanjega nadzora ter za
učinkovit nadzor policistov. Torej tudi na mednarodni ravni ni
kakšnih posebnih dilem.

izkazalo, da se je Islam pred stoletji začel samo za to, da bi lahko
islamski teroristi v 21. stoletju uničili ZDA. Zato je pač potrebno
pacificirati Afganistan, mogoče tudi Irak, Somalijo in Iran. Ko bodo
povsod pili Coca Colo in jedli hamburgerje, med tem bodo tudi z
aidsom okuženi Afričani že več ali manj pomrli, bo svet lepo
urejen, zmagala bo zveličavna ideja globalizacije in vsi bomo
srečno živeli do konca svojih dni. Vprašanje je, ali res moramo
pristati na to.

Policija pri nas pogosto trdi, da nadzor že imamo, in sicer tožilski
in sodni. Vendar tožilec ni nadrejen policiji, ni operativni organ, ki bi
lahko sam preveril pritožbe državljanov, ki so po nepotrebnem
doživeli bližnje srečanje s policijo. Tožilec mora sam vprašati policijo
o teh informacijah. Tudi sodišče ni hierarhično nadrejeno policiji. V
sodnih postopkih sicer ugotavlja polno policijskih napak in prekoračitev pooblastil, to pa je običajno tudi vse in od tu naprej se ne
zgodi nič.

V nadaljevanju je pozornost preusmeril na položaj v Sloveniji.
Dejal je, da se najbrž vsi strinjamo, da kakšne posebne ogroženosti s strani terorizma pri nas ni. Dejanski problem pa je občutek
o stanju varnosti pri ljudeh. Glede elementarne osebne varnosti je
ta občutek slab. V kraju, kjer živi, je bilo v zadnjih dveh mesecih
pet, šest vlomov v eni noči in doslej niti en primer ni končan.
Normalno je, da je razpoloženje v kraju "na psu".

Zakon o policiji in zakon o kazenskem postopku naštevata veliko
policijskih pooblastil in resnično jih je veliko. To je še dodaten
argument za to, da je treba policijo nadzorovati pri izvajanju teh
pooblastil.

Zaključil je s tezo, kako slabo je, da se pri nas, vsaj na ravni
politike, nihče ne sprašuje o retoriki, s katero se predvsem
predsednik ZDA opravičuje za oziroma pojasnjuje ravnanje svoje
države. Ta retorika zelo spominja na tiste primere, o katerih je
govoril na začetku, ko so se v imenu varnosti zgodili najhujši
dogodki v zgodovini.

Ko je govoril o sumu, na katerega policija veže svojo dejavnost, je
poudaril, da policija in policisti delujejo na izjemno spolzkem terenu,
celo na meji prepada, ki jih lahko izjemno hitro potegne v namerne
ali nenamerne kršitve zakona. Priznati je treba, da je delo policije
izjemno zahtevno in ne terja samo pravnega, ampak tudi izredno
tenkočutno delovanje. Kakovost v-smislu profesionalnega dokazovanja je velikokrat vprašljiva. Dejal je, da ni zagovornik brezzobe
policije, okleščene njenih temeljnih pooblastil. Policija ima dovolj
pooblastil za uspešno obvladovanje kriminala in javnega reda,
mora pa jih znati profesionalno uporabljati, ne glede na to, kakšni
časi nas čakajo. Prepričan je, da je vsako prekomerno izvajanje
strogosti nad državljani za sedanje in prihodnje čase, čeprav
obremenjene s terorizmom, zgrešeno in nevarno početje, tako
za ugled države kot za počutje državljanov. Učinkovit nadzor nad
delom policije je jamstvo, da bo tudi demokratična javnost razumela
potrebo po nujnem zlu policijske sile, kadar policija zakonito in
strokovno ukrepa, zato da posameznika obvaruje pred nasiljem
drugih. Še bolj pa je po njegovem mnenju učinkovit in nepristranski
nadzor pomemben takrat, ko nas bolj kot posamezniki ogrožata
policija sama in njeno vodstvo.

Leo Šešerko, Zelena alternativa, je vprašanje "česa se bo
Slovenija naučila iz tragičnih dogodkov 11. septembra" postavil v
širši kontekst - kako bodo različni družbeni in politični dejavniki
unovčili te dogodke - in na bolj ideološko raven - do kakšnih
premikov bo v duhu časa prihajalo tudi pri nas.
Po osamosvojitvi je bila ena glavnih značilnosti v Sloveniji, da se
konservativni način razmišljanja ni mogel uveljaviti, tako da bi
dajal glavni ton javnemu razpravljanju. Zdi pa se mu, da
11 .september odpira prostor za preobrat v tej smeri, čeprav dosedanja razprava še nikakor ne kaže na to. Posnetki iz Gvantanama
o ravnanju s talibanskimi ujetniki pa so povzročili širok val kritičnega
razmišljanja po svetu in pri nas, kar dokazuje, da vse le ni tako
črno.
Strinjal se je s tistimi, ki trdijo, da varnost ali svoboda ni prava
alternativa, saj varnost potrebujemo zato, da ohranimo svobodo.
Svoboda pa je nekaj konkretnega in zanjo sta potrebna socialna
država in uveljavljanje individualnih človekovih pravic. Dejal je, da
v južnoameriških socialnih razmerah zelo težko dosežejo družbeno harmonijo z varnostjo. Evropa je v tem pogledu na boljšem,
čeprav je v zadnjih desetih letih realnost socialne države zašla v
veliko krizo, kar je prav gotovo pripravilo teren za reakcije, ki so
se zgodile po 11 .septembru. Drugače pa je v ZDA, ki nikoli niso
do konca razvile pojma socialne države, so pa mnogo hitreje
razvile pojmovanje individualnih človekovih pravic.

Tone Peršak, Društvo slovenskih pisateljev, se je uvodoma
poigral in je štirim samo-stalnikom, ki so v naslovu posveta, dodal
še nekaj besed in tako dobil naslednji stavek: "Ker se je v svetu
nevarno razbohotil terorizem, je potrebno poseči po represiji,
kajti ogrožena je varnost nas vseh, zato so navsezadnje
upravičene omejitve svoboščin in človekovih pravic". To je stavek,
ki smo ga v zadnjih mesecih velikokrat slišali, s katerim so
opravičevali celo vojno. Dejal je, da si moramo postaviti vprašanje,
ali je s tem stavkom res mogoče opravičiti to, kar se dogaja in kar
naj bi se še zgodilo v naslednjih mesecih in letih.

V nadaljevanju je govoril o položaju na področju nadzora, in sicer
na podlagi svojih šestletnih izkušenj v parlamentarnem odboru
za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami. Zagovarjal
je tezo, da je treba istočasno govoriti o nadzoru policije, SOVE in
vojaško obveščevalne službe. Posebej je izpostavil, da učinkovitega nadzora ne morejo opravljati ljudje, ki pripadajo tej veji
oblasti. Nadzor lahko sicer administrativno izvajajo, medtem ko
morajo glavni nadzor izvajati predvsem poslanci opozicije in
predstavniki civilne družbe.

Ključna beseda je "varnost". Ta beseda lahko postane zelo nevarna,
je poudaril, kadar jo začne uporabljati določen tip politike. V
zgodovini se je to velikokrat pokazalo, saj se je nekaj najhujših
vojn v zgodovini začelo v imenu varnosti. Ker so politiki, vlade,
predsedniki, kralji uspešno prepričali svoje državljane, da je njihova
varnost ogrožena, so se začele nekatere najhujše vojne. Dejal je,
da bi si lahko privoščili nekoliko ironičen komentar, da je v teh
časih daleč najbolj ogrožena varnost Združenih držav Amerike.
To je sicer država, ki ima največji arzenal orožja ia množično
uničevanje, gradi protiraketni ščit, ima najbolj uspešne in najbolj
številne obveščevalne službe. Kljub temu je ta država ugotovila,
da je potrebna vrsta preventivnih ukrepov. Lahko bi se namreč

V prej omenjenem odboru so že leta 1995 pripravili zakon o nadzoru nad varnostnimi in obveščevalnimi službami, ki pa je predstavljal kompromis in še zdaleč ni določal idealne oblike nadzora.
Na kompromis so pristali, ker so računali, da bodo na tak način
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Strinjal se je z oceno Jakoba Demšarja, ki je govoril, da policija
nastopa prehitro in populistično. Nedavno so na novinarski
konferenci povedali, da raziskujejo kriminalno dejanje, ki je bilo
mogoče storjeno, vendar ne morejo povedati imena osumljenca,
ker jim to prepoveduje varuh človekovih pravic. Dobesedno so
rekli, da varuh človekovih pravic dela škodo, ker ne dovoli, da se
objavljajo imena kriminalcev. Pozabili pa so, da postopek sploh še
ni bil končan.

znotraj parlamenta dobili večino. To je bila neke vrste naivnost,
ampak zelo koristna. Šele zdaj se je pokazalo, kje je problem.
Problem ni niti v policiji niti v drugih podobnih službah, ampak v
oblasti nad njimi. Problem je sam vrh politične oblasti in nekaj tega
sta že nakazala Pavle Čelik in Jakob Demšar, je dejal.
Vse zlorabe in represija igrajo svojo vlogo v politični igri, v
upravljanju oziroma pridobivanju oblasti. Prav zato je tako težko
vpeljati učinkovit nadzor in preprečevati zlorabe. Zakon je bil sicer
sprejet, vendar ne zagotavlja nobenega parlamentarnega nadzora, saj parlamentarci nimajo pravice, da bi izvajali konkreten
nadzor. V odboru se jim je v primerih političnih afer vedno dogajalo,
da je polovica ali več članov odbora rekla, zakaj pa nam tega
služba še ni posredovala in pojasnila. Če tako razmišljaš, je dejal,
potem predpostavljaš, da lahko ta služba prisluškuje, da bo to
počela še naprej in vedela vse, kar se dogaja. Če vse to
predpostavljaš, tega početja in njegovih rezultatov ne moreš
postavljati pod vprašaj.

Samo Resnik, publicist, je v svoji razpravi o varnosti, nadzoru,
svobodi človeškega dostojanstva in človekove pravice do zasebnosti prebral nekaj odlomkov iz svoje knjige Dotiki, potopisne
novele po 80. in 90. letih. V njej je namreč na literarni način opisal
doživetja iz svojih študentskih časov, ki so se pogosto prepletala
z delovanjem policije, tudi tajnim, in drugih varnostnih služb v
nekdanji Jugoslaviji. Rdeča nit teh odlomkov je prisluškovanje
policije in pridobivanje informacij na vse mogoče načine.

Pri sprejemanju zakona o SOVI se je jasno pokazalo, da ni
nobenega zagotovila, da slovenski državljani niso predmet
obravnav SOVE. Poudaril je, da ne pozna nikogar, ki bi trdil, da
takšna zagotovila obstajajo in da je to samo stvar policije, medtem
ko je dolžnost SOVE slediti in raziskovati nevarnosti, ki Sloveniji
grozijo iz tujine.

Po letu 2000 je marsikaj drugače. Velike kolute, na katere so
nekoč snemali telefonske pogovore, so zamenjali veliki diski.
Njegov občutek je, da vse preveč zanemarjamo nadzor preko
svetovnega spleta oziroma ga sprejemamo kot del našega
vsakdanjega življenja, kot nekaj samoumevnega, čeprav je lahko
sila neprijeten. Opisal je primer študenta FDV, ki je pripravljal
diplomo o kritiki Evropske unije v severni in vzhodni Evropi. Zgodilo
se mu je, da se mu je tuji program predstavil kot slovenski državni
organ. Ta pripetljaj je opisal znancu, novinarju, ki je dejal: "Kaj pa
dela diplomo o taki temi. Lahko bi vedel, da si bo nakopal težave".

Ob zaključku svojega razmišljanja se je dotaknil sodobne tehnologije, ki omogoča neomejene posege v zasebnost. Zato je treba
zasebnost postaviti kot eno glavnih načel varovanja človekovih
pravic in nadzora nad vsemi službami ter jo postaviti v središče
preverjanja zlorab in posegov policije in drugih služb. Menil je, da
prav te tehnologije, ki po eni strani omogočajo posege v zasebnost
in zlorabe, civilni družbi in posameznikom obenem dajejo nove
možnosti nadziranja, preverjanja in obrambe pred napadi na
zasebnost in človekove pravice. Bitka še ni odločena, kako pa bo
potekala, je odvisno od civilne družbe, razmišljajočih poslancev,
novinarjev in mnogih drugih.

Jernej Strle, Društvo Občanski Forum, je uvodoma poudaril,
da se tudi sam ne strinja, da je lanski 11 .september rojstni dan
globalnega terorizma. Nato je na kratko opisal, kako terorizem
opredeljuje slovenski pravopis: vsakršno nasilje, strahovlada, v
strahu imeti, z grožnjami, ustrahovanjem in podobno. Takega
nasilja pa je bilo in je še veliko.

Matjaž Hanžek, Varuh človekovih pravic, je spomnil na poročilo
Organizacije Združenih narodov o človekovem razvoju v pogojih
globalizacije iz leta 2000. Poročilo govori o vprašanju revščine,
neenakosti, koncentracije bogastva in opozarja, da en del sveta
ne more biti varen, medtem ko drugi del živi v revščini in trpi
izkoriščanje predvsem zato, da bo tisti prvi del lepše živel. Del
globalizacije ne pomeni samo koncentracije dobičkov oziroma
prenosa denarja sem in tja, ampak pomeni tudi zelo hiter prenos
negativnih pojavov, kot je terorizem.

Svoje razmišljanje je v nadaljevanju osredotočil na vprašanje, ali
je Slovenija ogrožena ali ne. Po njegovem mnenju taka nevarnost
realno obstaja. To tezo je najprej argumentiral s primerom naše
letalske družbe Adrie Airways, ki je vedno, tudi ko je bilo najbolj
kritično in so druge letalske družbe odpovedale, letela v Sarajevo,
Tirano, Prištino, Skopje, Ohrid, Podgorico in na rednih linijah v
številna evropska mesta • Ziirich, Munchen, Frankfurt, Dunaj,
London, Pariz in Bruselj. Imamo tudi več letalskih klubov in letal.
Če se je lahko po 11 .septembru 19-letnik z letalom zaletel v hišo,
je takih možnosti pri nas najmanj toliko, kot v Ameriki. Regije in
kraji, ki jih je naštel, pomenijo konglomerat verstev, mišljenj in
interesov. Dokler so ti v določenih normalnih okvirih, to imenujemo
različnost. Ko pa ti elementi dobijo značaj strahovlade, nasilja, ko
se njihovi nosilci začnejo razglašati za božje ljudstvo ali izvoljen
narod, ko začno preroško sejati paniko in strah in ko naši časopisi
o vsem tem pišejo, se človek zgrozi. Ob tem tudi ne smemo
pozabiti, da je Ljubljana že od svojega nastanka križišče poti iz
vzhoda na zahod in stičišče najrazličnejših interesov. Dokler se
bo Slovenija do tujcev obnašala tako, kot se, bo vse v redu. A če
bo svoj odnos do njih zaostrila, se bodo stvari obrnile. Zaradi
vsega tega je uvodoma izpostavil tezo, da obstaja realna
nevarnost ogroženosti tudi za Slovenijo.

Kako hitro se to lahko zgodi, če se o tem ne razmišlja, je ponazoril
z lastno izjavo, ki jo je kakšno leto pred 11.septembrom dal v
oddaji slovenske televizije Polnočni klub, v kateri so razpravljali o
globalizaciji. Takrat je namreč govoril o tem, da ni težko ugrabiti
letala in se zaleteti v kakšno hišo, ameriške varnostne službe pa
od tragedije do danes govorijo o šoku. Po 11 .septembru je nekaj
časa še naivno verjel, da bodo bogati le ugotovili, da se lahko z
relativno malo denarja in drugačno politiko stvari začnejo reševati
globalno. Vedno bolj pa ugotavlja, da je vzdrževanje in financiranje
kriz način preživetja kapitala in da so ti, ki se najbolj borijo proti
terorizmu, tisti, ki ustvarjajo pogoje zanj. Vse krize v svetu so
posledica tega, da krize potrebuješ zato, da živiš dobro in v miru.
Tudi zanj predstavlja nadzor nad delovanjem policije enega ključnih
problemov. Opisal je primer, ki ga je dan pred posvetom šokiral.
Prejel je vlogo z opisom pretepa nekega državljana s strani
policistov, pod katero je bilo podpisanih trinajst ljudi. Takoj je zahteval
informacijo o dogodku. Odgovorili so mu, da je bilo na kraju
dogodka dvajset policistov, ki niso vioeli nič. m da je zadeva
zaključena.

Bečir Kečanovič, Ministrstvo za notranje zadeve, je menil, da
je treba čimprej končati vse neplodne razprave o nadzoru in
drugih odprtih vprašanjih položaja in delovanja slovenske policije,
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ter sprejeti ustrezne rešitve. Predvsem pa je treba policijo kot
institucijo pustiti, da izvršuje svoje naloge, ki jih določa zakon, in
da z učinkovitim nadzorom doseže to, da bodo te naloge policije
nadzorovane. Omenil je diskrecijsko pravico policije, ki pomeni,
da mora policist ukrepati, če so podani razlogi, da bo nekaj
storjeno. To je primarna naloga policije, ki mora preprečiti dejanje,
preden se ie-to zgodi. Policija torej ne more čakati, da nekdo
nekoga ubije. Kdaj nastopi trenutek za ukrepanje je bolj stvar
intuitivne narave policista. Ta namreč ni sodnik, ki ima pred sabo
spis ter pregleduje dejstva in dokaze, ampak mora v trenutku
sprejeti življenjsko odločitev, katere posledica je lahko tudi smrt.

bila minister in državni sekretar ali direktor policije prijatelja, nadzor
seveda ni bil potreben, zdaj pa se nadzor skuša problematizirati
z ustvarjanjem občutka, da se nekdo skuša izmikati. A problem ni
v nadzoru, temveč v tem, da se je v skladu s Pravilnikom ministrstva nadzor dejansko začel opravljati. Pojavile so se določene
pravne dileme, do kod lahko minister kot politik pri nadzoru in
izven nadzora poseže v osebne podatke. V zvezi s tem so se
pojavila tudi različna pravna tolmačenja.
Osebno je prepričan, da minister ne more imeti vpogleda v vse
intimne osebne podatke, niti z namenom opravljanja nadzora in
še manj, ko nadzora ne opravlja.

Pri pripravi primerjalne analize so jih strokovnjaki opozorili, da je
ključno vprašanje, ali je vodstvo policije politične ali strokovne
narave. Če je vodstvo politične narave ali če se razglaša kot
politično, če uporablja politični marketing, se ustvarja položaj, ki je
nevzdržen za državljane in javno mnenje. Ocenil je, daje položaj
pri nas dokaz, da znotraj ministrstva obstajata dve politiki, vendar
ne moreta biti obe legitimni. Ena je prav gotovo nelegitimna.

Nedavno je pridobil pravno mnenje, ki ga je naročilo ministrstvo,
izdelal pa Inštitut za kriminologijo, v katerem je stališče, da ima
minister že po zakonu o upravi možnost, da kadarkoli zahteva in
dobi na vpogled katerekoli osebne podatke, saj vodi ministrstvo,
ki neposredno opravlja naloge uprave in tudi nadzira delo organov
v sestavi. Argument za to je: kako naj minister usmerja delo, če
nima vpogleda v vse podatke, ki jih kakšen organ v sestavi zbira.

Opozoril je tudi na vprašanje politične kulture. Ali je v parlamentarni
demokraciji res dopustno vsakega ministra sumiti, da bo prav on
zlorabil oblast, če mu bo policija zaupala podatke? Če namreč
izhajamo iz tega, postavljamo v dvom tudi voljo ljudstva, ki je
oblast na volitvah zaupalo svojim predstavnikom, tudi ministrom.

Taka in podobne interpretacije so po njegovem preveč obremenjene z odnosom minister-generalni direktor policije. Menil je, da
je potrebno vpogled v te podatke obravnavati posebej, in v
nadaljevanju poskušal razložiti, do kod politika oziroma minister
lahko oziroma ne sme priti do konkretnih intimnih podatkov.
Če namreč sprejmemo razlago, da ima vpogled v osebne podatke,
ki jih zbira organ v sestavi, en minister, potem to lahko storijo vsi
ministri za vse organe v sestavi njihovih ministrstev, za vse vladne
službe in vse urade. Dal je primer ministra za zdravje in ministra
za finance. Zakaj bi moral biti minister za zdravje seznanjen s
konkretno diagnozo oziroma zakaj bi moral biti minister za finance seznanjen s konkretno davčno napovedjo. Če mu je po tej
pravni razlagi to zdaj dovoljeno, mu je treba to takoj prepovedati.

Milan Strah, Društvo Občanski Forum, je izpostavil tezo, da
so korenine tako svobode kot terorizma v gospodarskem in
družbenem sistemu. Terorizem je običajno povezan z denarjem,
oblastjo in podobnim, nikoli pa ni povezan s poštenim delom in s
takimi sredinami, ki upoštevajo skupne interese. S tem je nakazal,
kje naj iščemo alternativo. Dejal je, da je ne najdemo niti v desetih
božjih zapovedih. Če bi namreč Mojzes zapisal, da je treba
spoštovati in vrednotiti delo, bi tudi v Izraelu in na Bližnjem vzhodu
že zdavnaj vladal mir.

Tudi argumentacije ministra, da osebnih intimnih podatkov ne
potrebuje in da jih nikoli ne bo zahteval, ne sprejema. Kaj pa, če se
premisli in podatke vseeno zahteva? V pravni državi mora pravni
red prepovedati taka poseganja v izredno občutljive osebne intimne podatke, do katerih tudi minister ne more priti brez zakonitih
razlogov.

Tudi danes, ko veliko govorimo o temeljnih človekovih pravicah,
ugotavlja, da v njih niso zajete vrednote dela. Menil je, da so
temeljne človekove pravice pravno določene in tako neizvedljive
in nikogar ne obvezujejo. Za uveljavljanje človekovih pravic je
namreč najprej treba zagotoviti možnosti, o tem pa nihče ne govori.
Zato je prepričan, da tudi svobode po pravni poti ni možno
uveljavljati. Svobodo je treba urejati sistemsko, in sicer na podlagi
tega, kar osvobaja človeka. Znano je, da je to samo delo in
spoštovanje načel naravnega sožitja.

Predlagal je, da se razprave te vrste osredotočijo na tisto možnost,
ki bo prispevala k izhodu iz nastale situacije. Vedno veliko govorimo, nikoli pa ne dorečemo stvari do konca, je kritično zaključil
svojo razpravo.

V zvezi z omenjenim pravnim mnenjem je opozoril na 38.člen
ustave, ki določa: "Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v
nasprotju z namenom njihovega zbiranja, namen uporabe pa
določa zakon". Protiustavno je sklicevanje na zakon o upravi, ki
o vpogledu v osebne podatke ne določa nič, in utemeljevanje, da
minister vodi upravo in ima zato lahko vpogled v osebne podatke.
Pri nas zdaj velja, da je po ustavi v odnosu do državljanov prepovedano vse, kar ni dovoljeno, in ne, kot je bilo prej, ko je bilo
dovoljeno vse, kar ni bilo prepovedano. Zanj je pravno sklicevanje
na to, da v zakonu o upravi vpogled v osebne podatke ni prepovedan in je potemtakem dovoljen, absurdno. Še posebej za ministra bi moralo veljati, da mora za pridobivanje intimnih osebnih
podatkov pridobiti izrecno dovoljenje.

Dušan Mohorko, Uprava kriminalistične policije, se ni strinjal
s trditvami, da policija odklanja nadzor, je pa prisluhnil besedam
dr. Miheljaka o tem, da civilna družba policije ne nadzoruje, in se
ob tem vprašal, kako je dr. Miheljak prišel do take ocene. Ko je isto
povedal kolega Demšar in udaril po policiji kot po diviziji, se je
lahko samo nasmehnil. Povedal je, da je imel v letu in pol, odkar
vodi kriminalistično policijo, pet nadzorov - dva s strani ministrstva
in tri s strani parlamentarne komisije. V prejšnjih desetih letih pa s
strani ministrstva ni bilo nobenega nadzora. In zakaj ne? Ker sta

Dejal je, da zakon o upravi velja za vse organe, če določena
razmerja v posameznih posebnih zakonih niso posebej urejena.
Zakon o policiji tako posebej določa uporabo podatkov iz policijskih
evidenc in namene zbiranja. Določa, da je upravljavec zbirke
podatkov policija, ki podatke po zakonu zbira zaradi opravljanja
svojih nalog in izvajanja svojih pooblastil. Minister pa ni policist in
ne izvaja pooblastil, ki jih določa zakon. Citiral je še 59.člen zakona
o policiji, ki natančno določa zbiranje podatkov v te namene: "Policija
upravlja zbirke osebnih podatkov, katere uporabljajo le policisti,
pa še ti samo zaradi opravljanja svojih nalog". Včasih, pred dobrim
desetletjem, je policist lahko brez kakršnekoli sankcije vprašal,
če ste vi sosed, če ste bili kdaj kaznovani in podobno.Tega danes

Svoboda je po njegovem mnenju organsko vezana predvsem na
vrednote dela in načela naravnega sožitja, nikakor pa ne na
organe, ki te bodo varovali, in pravne predpise. .
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prednost, sam razsoja o situaciji. Poštene uslužbence ministrstva
za notranje zadeve bi moralo biti sram, ko bi videli, kako je policija
v zelo razvpitem primeru, kjer so bili prisotni tudi novinarji, stvar v
dveh stavkih zaključila: "Obravnavali smo vašo pritožbo. Ugotovili
smo, da je bilo vse v skladu z zakonom". Ob tem so bile v pritožbi
navedene številne priče, vendar ne njih ne prizadetega nihče ni
nič vprašal. Opisano ravnanje je ocenil kot skrajno neodgovorno.

policist ne sme več, saj zakon jasno določa, da določene podatke
lahko zbira samo zaradi opravljanja policijskih nalog.

Razpravi Dušana Mohorka so sledile replike, v katerih je bilo
poudarjeno:

Omenil je tudi že običajno prakso policije, ki na novinarskih
konferencah le nekaj ur po dogodku v isti sapi pove, da zadeve
sicer še niso raziskali, da pa so policisti ravnali v skladu z zakonom.
Tako ravnanje bi moralo v prvi vrsti skrbeti zaposlene na
ministrstvu oziroma v policiji in ne civilne družbe. Če bi bil sam
zaposlen v policiji oziroma na ministrstvu za notranje zadeve, bi
bil prvi za to, da ne bi bil vključen v dogajanja, ki mečejo slabo luč
na policijo.

1. Podatke je treba varovati in ministru je mogoče odreči vpogled
vanje. Minister nikoli ne bi smel zahtevati podatkov kar tako,
iz radovednosti, saj bi tako tvegal pravno, politično in kazensko odgovornost.
2. Težko je razpravljati o omenjenem pravnem mnenju, ker niso
prisotni strokovnjaki, ki so ga pripravili. Težko je tudi oporekati
takim pravnim avtoritetam, kot so dr. Jerovšek in drugi.
3. Na Bavarskem ni podatka, ki ga minister ne bi smel dobiti. Če
pa bi se zgodilo, hipotetično je to mogoče, da bi bil minister
osebno vpleten v neko kaznivo dejanje, pa je naloga šefa
policije, da skupaj s tožilcem presodi in da ministra ne obvesti.
Ne more se kar tako odrekati nadzorstvenih funkcij.

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je najprej poudaril, da v razpravi preveč pozornosti namenjajo tako imenovanemu fizičnemu
nasilju, ki ga lahko vidimo, pozabljajo pa na psihično nasilje. Slednje
ni nič manj nevarno in nič manj prisotno. To potrjuje najnovejši
zakon, ki so ga dali v parlamentarni postopek na Nizozemskem
in ki to vrsto nasilja uvršča med kazniva dejanja.

4. Treba je upoštevati razliko med uporabo policijskih podatkov
za namen policijske preiskave in uporabo zaradi nadzora
samega.

Kar zadeva terorizem, ki smo mu priča v svetu, je izrazil dvom,
da bi bila Slovenija bistveno bolj ogrožena kot druge države. Prav
pa je, da o tem razpravljamo in razmišljamo, da se ne bi v Sloveniji
razraslo notranje nasilje. Najboljši porok za to je prav gotovo
profesionalna in etična policija. Dejal je, da je velik pristaš vseh
oblik učinkovitega nadzora, tudi notranjega v okviru ministrstva.

5. Nemogoče je reševati problem nadzora tako, da se stvari
banalizirajo - na primer, da se bo minister zanimal za številko
čevljev svojih podrejenih. Zavedati se je treba, da je policija
aparat nasilja, ki bi moral imeti monopol nad nasiljem, in prav
zato mora biti pod posebnim nadzorom.
6. Glede spora med ministrom za notranje zadeve in generalnim
direktorjem policije bi moral predsednik vlade ministru naročiti,
naj odnose z generalnim direktorjem policije uredi, ne pa, da
ju je pozval na razgovor in sam skušal zgladiti spor. Policija je
namreč v sestavi ministrstva in njen generalni direktor mu je
podrejen,.

Dotaknil se je socialne države in ocenil, da so temelji socialne
države pri nas dovolj dobri, vendar moramo paziti, da jih ne bi
nesmotrno rušili, saj bi s tem sami odprli vrata notranjemu nasilju.
Ob svojih obiskih Združenih držav Amerike se je prepričal, da
smo slovenski državljani še vedno bolj varni pred notranjim
nasiljem, kot so ameriški. Bil bi zelo vesel, da bi to varnost pred
fizičnim nasiljem tudi ohranili.

Marjan Sedmak, Društvo Občanski Forum, je svojo razpravo
navezal na vprašanje predvidevanja dogodkov, o katerih obstaja
sum. Dejal je, da si lahko predstavljamo situacije, v katerih obstajajo
določeni znaki, na podlagi katerih lahko sklepamo, da bo nekdo
nekaj storil. Lahko pa pride tudi do napačnega sklepanja. Zato, da
preprečimo določene posledice, moramo tudi to dopustiti, vendar
ne sme priti do lova na čarovnice. Navedel je primer novinarja, ki
veliko piše o policiji in se nekomu zameri. Pred vrata dobi policista,
ki ga bo vsakič, ko bo ven nesel smeti, legitimiral. To je po zakonu
legalno, vendar mora policist povedati razlog, zakaj te legitimira.
In spet smo pri vprašanju nadzora, a drugačnega od tistega, o
katerem je govoril gospod Mohorko.

Mag. Vladimir B. Mušič se je ob zaključku razprave zahvalil
vsem, ki so prispevali svoja razmišljanja, odpirali dileme, dajali
predloge in vzpodbude za reševanje vprašanj, ki jih je svetu in
nam odprl teroristični napad na Združene države Amerike
11 .septembra lani. Napovedal je tudi objavo vseh prispevkov in
nove razprave o aktualnih družbenih vprašanjih.

Gre za nekaj drugega. Državljan prihaja v stik z represivnim
organom, pri čemer iz razumljivih razlogov, ki so lahko upravičeni
ali neupravičeni, prihaja do številnih neusklajenih dojemanj situacije.
V takih primerih represivni organ, ki ima moč in s tem tudi že

Povzetki razprav so pripravljeni
po dobesednem zapisu
(magnetogramu) posveta
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