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Dober dan in lep pozdrav vsem. V začetku sprejmite prosim dr. Zverova moje najbolj iskrene 

čestitke za vaše uspehe v zadnjih desetih letih. Vaše in tistih, s katerimi ste sodelovali, z najboljšimi 

željami za naprej. Prav tako danes izrekamo hvaležnost tistim - nekateri so med nami - ki so pred 

dvajsetimi leti zbrali pogum, da so nastavili drugačno ogledalo pogledu na novejšo slovensko 

zgodovino in tako omogočili, da je v nekem kresanju mnenj - sem in tja tudi v nekoliko bolj 

nervoznem, morda nekoliko bolj surovem, morda takem, da je celo koga kaj prizadelo - vendarle 

prihajalo, do luščenja nečesa kar bi smeli na daljši rok imenovati precej preverljiva zgodovinska 

dejstva in njihova ustrezna umestitev in razlaga. Slovenija bo kmalu osemindvajset let neodvisna 

država. Država po velikih spremembah, ki jih je prinesla slovenska politična pomlad. Prve 

demokratične volitve, želja, da v prvih letih postavimo vse tiste demokratične in druge institucije, ki 

so značilne za svet liberalne demokracije, tržne ekonomije, svobode lastninjenja, svobode govora, 

vsega skratka kar nekako konstituira svobodno družbo in državo. Zdaj, manj kot trideset let kasneje, 

se smemo vprašati, recimo za začetek tega posveta ali smo bili glede tega Slovenci uspešni. Jaz bom 

tvegal oceno, da smo bili, pri čemer moram takoj povedati, da ostaja veliko dela, ki terja zelo veliko 

vztrajnost in tudi lucidnost. Mislim, da bi bilo škoda, če bi skoraj trideset let kasneje po demokratičnih 

volitvah in velikih naporih, da se kakšne stvari zelo spremenijo rekli, da se ni nič spremenilo ali pa da 

se je spremenilo tako malo, da je pravzaprav zanemarljivo malo. Mislim, da se spreminjajo stvarne 

okoliščine v naši državi, glede teh vprašanj, ki jih tematizira Temna stran meseca in, da se spreminja 

tudi splošno razpoloženje med ljudmi. Hočem reči, da je država pa tudi drugi, začela in mislim, da ne 

brez težav, precej vztrajno odpravljala krivice, ki so bile storjene pred tem na stvarni ravni, hkrati pa 

simbolno skrbela  - ne brez velikih debat, brez velikih sporov - da se je tudi na simbolni ravni 

vzpostavilo neko vedenje, ki ni bilo značilno za čas pred slovensko politično pomladjo, da imamo 

Slovenci z enotnostjo, ki je bila izpričana v času osamosvajanja tako na plebiscitu kot pri obrambi 

razglašene slovenske samostojne države enkratno priložnost, da pravzaprav na tej osnovi  - spravi 

'par excellence' - bi lahko rekli odpremo novo poglavje naše narodne in državotvorne zgodovine. 

Skratka, želel sem reči, delo tistih, ki se s tem ukvarjate ni bilo odveč. Ni narejeno vse, še zdaleč ni 

narejeno vse, kar bi si vi želeli, vendar pa vaše delo pušča globoke posledice v razmišljanju in v 

kolektivni zavesti na Slovenskem. Kot rečeno, ne tako, kot bi si želeli, vendar pa bi vas rad prosil, da z 

delom vzpodbujate, država pa mora biti toliko pametna in modra, da vam pri tem pomaga.  

Drugič, da so nekatere stvari še vedno predmet skoraj tabuja, sem ugotovil samo teden dni 

nazaj, ko sem bil večkrat vprašan o mojem odnosu do t.i. do zborovanja fašistov v Trstu. Zdelo se mi 

je, da je prav, kar so vsi pričakovali, da bom in kot Primorec in kot demokrat, torej tako zborovanje z 

gesli, ki niso primerna in morda celo z uporabo fizičnega nasilja, na nek način obsodil, vendar pa 

postavil sem v nek kontekst, ki je pa potem sprožil velike razprave, ki še danes niso ponehale. Takole 

sem kratko zapisal: »V prejšnjem stoletju so trije totalitarizmi za seboj pustili strašno sled trpljenja, 

tudi fašizem, ki ga nameravajo danes obujati na zborovanju v Trstu. Zato je demokratična javnost 

evropska in z njo slovenska zelo občutljiva, zaskrbljena in jezna zaradi njihovega oživljanja. Po robu se 

jim lahko postavimo samo z vztrajno gradnjo demokracije, ki omogoča svobodo govora in izražanja 

različnih prepričanj, ne pa tudi svobodo sovraštva. Mir in demokracija nista dani za vselej in se ne 

prenašata z geni, temveč z našimi vsakokratnimi ravnanji. Imamo pravico do svobode, ki pa je 

omejena s svobodo drugega. Zato pa ravnajmo strpno in gradimo sožitje znotraj naroda in med 

njim.« Tisto, kar je po objavi tega stališča zanetilo precej vroč, polemičen ogenj, je bila seveda moja 

beseda o treh totalitarizmih. In tukaj - to je moje prvo sporočilo vsebinske narave - ali smem reči, da 

nas tukaj čaka še veliko delo. Seveda, tako kot je zapisano v Temni strani meseca, tako rekoč v vsaki 



zgodovinski zbirki, ki kaj da na svojo verodostojnost ali avtoriteto in se ukvarja s temi fenomeni 20. 

stoletja. To so bili seveda različni totalitarizmi. Imeli so različne značilnosti, vendar so imeli vsi 

vendarle en cilj. Ni jih zanimalo dostojanstvo človeka in njihove pravice. Vse so podredili enemu cilju, 

ki je bil v srži njihove ideologije. To velja tudi za komunizem na naši tleh. Pri čemer ga je že pred tem -

- da bi bila mera polna - prizadel tudi fašizem in nacizem. V tem smislu se mi zdi, da nekako ta 

kolektivna javna zavest, mogoče sem sedaj preoseben, sem preosebno jemal odzive na en moj zapis v 

zvezi s tremi totalitarizmi, ampak zdi se mi, glede na to, da se s tem veliko ukvarjam, da je mogoče 

tukaj še nekaj tega, kar je potrebno storiti. Seveda je bila slovenska izkušnja s komunizmom med 

revolucijo, med vojno z državljansko vojno, v času osvobodilne vojne in zlasti s povojnimi poboji, s 

sistematičnimi zapiranji drugače mislečih, pa tudi potem kasneje z zapiranjem tistih, ki so po mnenju 

oblasti ogrožali socializem, je bila neke vrste totalitarna izkušnja, ki jo je mogoče postaviti ob  

vzporednico s poprej imenovanima drugima totalitarizmoma, ki sta na drug način poskušala prizadeti 

recimo tudi slovensko dostojanstvo - ampak vsi trije so se tega dostojanstva lotili. To sem želel reči, 

kolikor bom močan dovolj in drugače si sploh ne znam predstavljati, bom menil, da je zelo 

pomembno, da ne čez noč, ne na silo, ampak tako kot delate vi, v Centru za spravo, tako kot delajo 

strokovnjaki v knjigah, počasi, a zanesljivo razrahljamo neke predsodke, ki so se zgodili - recimo, da 

sta fašizem in nacizem zelo ostro prizadela slovenski narod, komunizem sicer ni bil idealna 

demokratična rešitev, ampak je bil pa boljša izbira kot kaj drugega in je pravzaprav prinesel celo 

veliko dobrega in ne bi smeli biti do njega enako ostri v ocenah. Pravim, ne izenačujem, hočem reči 

samo, da mislim si, da bo čez petnajst, dvajset let, ko bodo tukaj sedeli naši zanamci morda glede 

tega že lažje. In bodo rekli, v prejšnjem stoletju so Slovence pretresali trije totalitarizmi, vsak na svoj 

način, vsak z drugačno grobostjo, vsak z drugačnimi cilji, ampak vsi cilji so imeli en namen, podrediti 

sredstva za njihovo dosego. V tem smislu se mi zdi izredno dragoceno, da se nadaljujejo vaša 

prizadevanja in prav veselim se, da bom lahko čez čas prebral zbornik, ki bo brž kot ne izšel tudi na 

osnovi današnjih in drugih zapisov, ki jih bodo pripravili vabljeni gostje v zvezi z eno perspektivo tega 

časa v prihodnje. In temu bi želel nameniti še moj drugi kratek čas tega nagovora. Ena stvar me 

posebej vznemirja danes, v današnjih dneh, v današnjih časih, ki jih sicer jaz kot politolog - nihče ni 

popoln - ocenjujem kot čas, t.i. čas prehoda, ko ni natančno jasno, v katero smer se bo zasukala 

zgodovina. Vidimo, da se zgoščajo problemi, ki proizvajajo tesnobo med ljudmi, z vprašanjem, kako se 

bodo razrešili ali po mirni poti ali s silo, vidimo pa tudi na nek drug način znova neke poskuse, da bi 

vendarle te zgoščene probleme rešili prav po mirni poti in odprli eno novo poglavje trajnega miru in 

moči demokracije. Kakorkoli že mi obrnemo, naj to rečem, in naj bo to moje glavno sporočilo ta hip v 

Sloveniji, v Evropi in sicer tistim, ki želimo graditi sodobno, demokratično, svobodno družbo ne 

preostane nič drugega, kot da korak za korakom gradimo demokratično družbo in državo. 

Demokracija je naše orodje v soočenju s tako rekoč z vsemi izzivi tega sveta - tudi tistimi, ki jih še ne 

poznamo. Če pristanemo na to, da je mogoče, recimo zavarovati naš narod le tako, da se odrečemo 

demokraciji, ker samo pod tem pogojem lahko ustvarimo pogoje za ta cilj, bomo naredili prvo veliko 

napako, ki jo bomo znova zelo hudo plačali. Hočem torej reči, kako zelo pomembna je demokracija, 

ne nazadnje - vsi totalitarizmi so se je lotili kot grožnje. Za vse totalitarizme je bila demokracija 

grožnja in zato se mi zdi, da je tako sporočilo z moje strani danes: gradnja demokratičnih institucij, 

vztrajanje pri tem, da poleg gradnje institucij gradimo tudi demokratično politično kulturo - in to je 

natančno tisto in zdaj končujem - kar me zelo vznemirja v tem prehodnem času, ko se zdi, da je zaradi 

te tesnobe veliko več nečesa, čemur pravimo sovražni govor. S tem imam jaz precej velike težave, 

zato, ker nisem med tistimi, ki bi menili, da je potrebno vse, kar je drugače, kar je nekoliko bolj ostro, 

kar je nekoliko bolj težko, bi rekel, že mogoče oceniti za sovražni govor in ga prepovedati. Ampak sem 

med tistimi, ki menijo, da je demokracijo mogoče - to je rekel tudi Macron v svojem govoru, ko smo 

bili voditelji dva dni nazaj na Elizejskih poljanah - demokracijo je treba navdihovati z dobrimi 

praksami, ne s strašenjem z vojno. To je tako zelo pomembno. Mislim, da tega delamo premalo in da 



nam tukaj stvari ne gredo tako dobro od rok. Zato se zdi, kot da sedaj v zadnjem času pripisujemo 

novim tehnologijam neko inertno lastnost, da so one proizvedle platformo za milijone lažnih novic, ki 

jih moramo zdaj praktično znati nekako z njimi obračunati. No, jaz mislim, da je mogoče v teh 

razmerah narediti dvoje, eno je, da prav gotovo zaradi pojava socialnih medijev in vsega, ko 

pravzaprav težko rečemo, ali je sovražnega govora več ali manj, ampak lahko rečemo, da ga je več 

videti, več prebrati, ker nove tehnologije to omogočajo. Vprašanje, če so ljudje pred dvajsetimi leti 

bili manj sovražno nastrojeni v zasebnih komunikacijah, ampak zdaj imajo možnost, da to pokažejo, 

da se vprašamo ali in koliko lahko z zakonskimi, pravnimi posegi razčistimo kakšno vprašanje - kaj je 

prav in kaj je narobe glede svobode govora, ker je to bistvo. Bistvo demokracije je svoboda govora in 

izražanja. Če to ranimo z prevelikimi posegi vanjo, z omejitvami pri sovražnem govoru, bomo naredili 

morda napako, ki jo bomo zelo obžalovali Skratka, ker pa mislim, da ni mogoče pravno zelo natančno 

definirati tistega kar je mogoče določiti kot sovražno, moramo vsi demokrati, vsi, ki nam je kaj do 

tega, da družba ostane skupaj, da ne razpade zaradi tega sovraštva, reči, da poleg potrebe po 

izostritvi pravnih norm, glede tega, kaj je prav in kaj ne, kaj je sovražno in kaj ne, razumemo, da je 

neko vmesno polje, če želite, čisto človeške ljubeznivosti, strpnosti, ene obče kulture, ko se en - bom 

rekel, ena osebnost, ki da nekaj nase in na svojo moralo - vzdrži tistih izjav, ki bi lahko prizadele 

tretjega. Pa lahko vseeno svobodno pove, da se z njim ne strinja, da ne bo storila nič zato, da bi mu 

pomagala, ampak da to stori na način, ki je vreden človekovega dostojanstva. Tukaj smo pa vse 

povedali. Demokracija in človekovo dostojanstvo sta dve stvari, ki jih moramo danes toliko bolj imeti 

pred očmi in strmeti k temu, kako jih bomo krepili, pri čemer vsi vemo, da sploh ni tako enostavno. 

Nasprotno - v teh razmerah prehodne družbe, ko ne vemo ali bo šla stvar v en politični kaos na 

regionalni in na mednarodni ravni ali pa se bo polegla ta negotovost in se bo po mirni poti rešilo 

nakopičene probleme, zdaj je toliko bolj važno, da mi prispevamo s temi našimi pogledi in novimi 

rešitvami za stare in nove probleme k temu, da demokracijo ohranimo in tudi svobodo govora kot 

njen temelj. Hvala za vaše poslušanje. 

 


