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Spoštovane udeleženke in udeleženci konference, cenjena direktorica Študijskega centra za narodno 

spravo dr. Andreja Valič Zver s sodelavci, spoštovani visoki gostje iz domovine in tujine, posebej naj 

med nami pozdravim predstavnike Platforme evropskega spomina in vesti, spoštovani referenti, 

poslanci, državni svetniki ter drugi pomembni predstavniki javnega življenja, gospe in gospodje. 

Dovolite mi, da vas pozdravim v dvorani Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta. 

Veseli me, da je ta ambient danes ponovno stičišče strokovne javnosti, politike in civilne družbe. In 

omogoča soočanja argumentiranega pogleda na našo polpreteklo zgodovino, katere posledice segajo 

tudi v današnji čas. Gre namreč za pomembna vprašanja, iskanje odgovorov nanje pa prispeva k 

krepitvi demokracije in pravne države ter pomaga na poti k spravi in sožitju za kar smo se Slovenci 

plebiscitarno odločili prelomnega leta 1991. Z odločitvijo za samostojno državo, so bili po dolgih 

desetletjih političnega monolitizma podani pogoji za vzpostavitev in delovanje demokratičnega 

političnega sistema, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter pravne države. Mnogi 

Slovenci, doma in po svetu so v zori prebujajoče se suverenosti pričakovali, da bo država hitro 

izpolnila svoj dolg do pravičnosti, enakopravnosti in vseh drugih demokratičnih načel. V skladu z 

zavezami, ki jih je naša politika ob konstituiranju zapisala v najvišje dokumente, se je na individualni 

ravni res odprla možnost poprave krivic, na družbeni ravni pa možnost, da se celotnemu narodu vrne 

obraz v spravi. A kot vidimo 20 let kasneje, gre za dolgotrajen proces, ki je iz različnih razlogov, 

težaven, otežen in ki dejansko še vedno traja. 

Slovenija ni osamljen primer in pomanjkanje demokratične tradicije se po padcu totalitarizmov na 

različne načine odraža tudi v drugih post socialističnih državah. Ta primanjkljaj morda najbolj nazorno 

kažejo meritve tako imenovanega demokratičnega indeksa, ki ga od leta 2006 vsako lepo pripravlja 

The Economist Intelligence Unit. Po podatku za lansko leto se Slovenija uvršča v skupino držav s tako 

imenovano pomanjkljivo demokracijo. Kot so zapisali avtorji omenjene raziskave, Slovenija ni uspela 

vzpostaviti demokratične politične kulture ali vzpodbuditi širše politične participacije. Še bolj 

zaskrbljujoče je, da Sloveniji od leta 2012 demokratični indeks pada. Pomemben podatek iz raziskave 

je tudi, da praktično nobena država v vzhodni Evropi ni uspela vzpostaviti polne demokracije, saj celo 

najbolj politično razviti narodi v regiji kot so Madžarska, Poljska, Češka in Slovenija nismo uspeli 

vzpostaviti demokratične politične kulture ali vzpodbuditi širše politične participacije. To pomeni, da 

imajo mračne poteze polpretekle zgodovine še zelo dolgo senco in da je raziskovanje tega obdobja 

ključno, za razumevanje mnogih današnjih družbenih antagonizmov, ki ustvarjajo konflikte, nas 

razdvajajo in razvojno hromijo tudi tam, kjer za to ni videti nobenega racionalnega razloga. 

Spoštovani, v Državnem svetu RS kot drugem domu slovenskega parlamenta zastopamo interese 

civilne družbe in odpiramo prostor za artikulacijo pobud ter jo vzpodbujamo k aktivnemu 

vključevanju v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Kot predsednik Državnega sveta si še 

posebej prizadevam, da bi bil Državni svet dostopen in odprt najširši javnosti in bi na ta način 

pozitivno vplival na demokratične procese v družbi. Zahvaljujoč naporom civilne družbe pred 

petindvajsetimi leti, danes živimo v demokratični državi, utemeljeni na vladavini prava, in vendar se 

je treba zavedati, da demokracija ni statično stanje, temveč je občutljiv, živ in dinamičen proces. Naj 

ob tej priložnosti čestitam Študijskemu centru za narodno spravo in njegovi direktorici dr. Andreji 

Valič Zver za desetletno prizadevanje in prizadevno odstiranje temnih plati naše zgodovine. 

Sodelavcem Centra želim uspešno raziskovalno delo še naprej. Prav tako iskreno čestitam današnjim 

prejemnikom nagrade Platforme evropskega spomina in vesti. Vsem vam prisotnim na drugem 

konferenčnem dnevu pa želim prijetno strokovno druženje. Hvala za pozornost. 


