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Spoštovani gospe in gospodje, ekscelence, spoštovani visoki mednarodni gostje, spoštovani 

predsednik državnega sveta. Najprej naj se vam lepo zahvalim za priložnost, da vam lahko 

spregovorim  na tem izjemnem dogodku in hkrati najprej čestitam Študijskemu centru za narodno 

spravo in dr. Andreji Valič Zver ter vsem njenim sodelavcem za ogromno opravljeno delo v zadnjih 

desetih letih. Čestitke tudi za temo, ki je bila izbrana za to deseto obletnico. Praznujemo, spominjamo 

se dvajsetih let, odkar je bila postavljena razstava Temna stran meseca, ki se je prvič - recimo na bolj 

znanstven način - v osamosvojeni Sloveniji začela ukvarjati z nečem, za kar smo še pred tridesetimi 

leti verjeli, da se bo uredilo samo po sebi in da se s tem pravzaprav ne bo treba ukvarjati, da bo 

normalnost prišla s svobodnimi volitvami, s samostojno državo, s približevanjem Slovenije k Evropski 

Uniji. Pred dvajsetimi leti je prvič prišlo do širšega spoznanja, da se  to samo po sebi avtomatsko ne 

bo zgodilo, da bo spomin umrl, da bo pozaba zmagala nad spominom, prevladala nad spominom, če 

tega spomina ne bomo odkrivali, ga negovali in se borili za resnico. In, če tukaj ponovimo rek, ki ga 

pripisujemo ustanovitelju, enemu od očetov Evropske Unije Jeanu  Monnetu, ki je izjavil, takrat ko so 

se postavljali temelji Unije, tudi na ruševinah katastrofe druge svetovne vojne in vsega kar je  tej vojni 

sledilo. »Nič se ne zgodi brez ljudi, nič ne traja brez institucij. Nothing happen without people and 

nothing lasts without institutions.« Torej, to kar je bilo zasejano z razstavo Temna stran meseca pred 

dvajsetimi leti, se je začelo porazgubljati in bi se porazgubilo, če ne bi pred desetimi leti nastal 

Študijski center za narodno spravo, ki je združil to energijo in te sile spomina v boju za resnico. In 

izjemna, dobra poteza je tudi kombinacija tega slovenskega spomina in obletnic s podelitvijo nagrade 

gospodu Olegu Sencovu - s strani Evropske platforme spomina in vesti, še nekaj časa nazaj z 

odločitvijo Evropskega parlamenta, da se gospodu Sencovu podeli nagrada Saharova - kajti gospod 

Sencov je po eni strani po osebni plati velika žrtev, deloma izgubljenega boja spomina s pozabo. Po 

drugi strani je pa simbol nekega časa za katerega je Solženicin dejal, da to še ni nek nov čas. Govoril je 

namreč o situaciji v post-Sovjetski zvezi, po razpadu Sovjetske zveze v Rusiji. O času t.i. tranzicije. 

Govoril je praktično za družbe vseh post-komunističnih držav. Ko je dejal - to, kar danes živimo - je 

govoril pred približno dvajsetimi leti - to kar danes živimo v Rusiji, ni še nekaj novega, kar smo si želeli 

ob spremembah in ob padcu Berlinskega zidu, razpadu Varšavskega pakta. Ni pa več tudi tisto staro, 

kar je bilo prej, ampak je nek konglomerat, kjer se meša vse od prej in vse na novo. Prihajamo v neko 

družbo, ki je v veliki meri pozabila na neke osnovne vrednote krščanstva - je dejal in - ta čas je čas za 

katerega ne vemo, kako se bo končal. Ali se bo končal v nečem novem in dobrem ali v povratku na 

staro. Zdaj, po dvajsetih letih vidimo, da na ozemlju Rusije, velikega dela nekdanje Sovjetske zveze, 

praktično še vedno obstajajo gulagi, obstajajo montirani sodni procesi in Oleg Sencov je žrtev 

takšnega procesa, zaradi nevarnosti, ki je predstavljal za restavratorje nekdanjega časa in režima, pa 

tudi kot primer, ki je bil izbran za strah zato, da se prestraši ostale, ki bi lahko povzdignili glas proti 

temu, kar se je zgodilo in kar ni prav. In lahko rečemo, da po dvajsetih letih od te izjave Solženicina in 

te razstave, ki smo jo imeli v Sloveniji o »temni plati meseca« lahko ugotovimo, da še vedno živimo v 

nekem hibridnem času, kjer so mogoče nekatere stvari šle v smeri novega, boljšega, nekatere stvari 

so ostale enake, mnoge stvari pa so na žalost šle nazaj. Danes recimo v Rusiji ni grobih stalinskih čistk 

kot so bile v 30., 40. ali pa v 50. letih, je pa cenzura, montirani procesi, ni množičnih umorov, so pa 

sofisticirani umori in poskusi umorov z mnogimi uboji novinarjev, demokratičnih aktivistov, ki nikoli 

niso bili raziskani, z uporabo Novičuka, orožji tajnih služb za odstranjevanje političnih nasprotnikov, 

tudi izven meja te države - in predvsem, in to je daleč najbolj nevarno za naš kontinent in širše, z 

uresničevanjem tega, kar je gospod Putin na nek način nakazal že v času ko je prevzemal vrhovno 

oblast v Rusiji, ko je v svojem prvem intervjuju dejal, da je razpad Sovjetske zveze največja 



geopolitična katastrofa 20. stoletja. Tisto, kar so mnogi narodi doživljali kot osvoboditev, kot 

priložnost za svobodo, za novo demokratično življenje, je gospod Putin označil za katastrofo. Od 

takrat naprej je bilo jasno kam bodo stvari šle in danes imamo v šestih državah vzhodnega sosedstva 

Evrope t.i. zamrznjene konflikte - okupirane teritorije posamičnih držav, od Gruzije do Moldavije in 

naprej in s tem se seveda preprečuje evropska perspektiva teh držav. Imamo okupiran Krim in 

vzhodno Ukrajino. In medtem ko se v Bruslju pogovarjamo o evropski perspektivi Ukrajine, na vzhodu 

potekajo vojaški spopadi. Ljudje so ugrabljeni, ne samo na Krimu tudi na vzhodu. Sojeni v Rusiji, 

sojeni v narekovajih, pošiljani v Sibirijo. In zdaj je ta čudna zmes: po eni strani se velik del zahodnega 

sveta dela kot, da je vse normalno, da bomo odpirali poglavja za vstop države v Evropsko unijo, na 

drugi strani srečujemo situacijo  kakršna je bila pred razpadom Sovjetske zveze. In primer Ukrajine je 

posebno travmatičen zaradi tega, ker so svetovne velesile s sporazumom v Budimpešti, Ukrajini 

garantirale ozemeljsko celovitost v primeru, da se Ukrajina odreče jedrskega orožja. Ukrajina se je 

odrekla jedrskega potenciala, mednarodne garancije so se pa porazgubile v frazah. Pomislite samo, 

kakšno sporočilo je bilo s tem dano Iranu, Severni Koreji ali drugim državam, ki so že ali pa še bodo 

prišle do jedrskega orožja, pa niso ravno demokratične in imajo vodilne politične sile v svojih načrtih 

ne samo obrambo lastnih držav s pomočjo jedrskega potenciala, ampak tudi uničenje drugih držav, 

recimo Iran. In se s tem tudi javno grozi. Torej s kršenjem sporazuma iz Budimpešte, kjer je bila 

Ukrajina prva žrtev, je začel razpadati post-hladnovojni mednarodni red in zaradi tega je pač tudi 

osebna usoda gospoda Olega Sencova nekaj, kar naj pomaga buditi zavedanje o tem, v kakšnem času 

živimo. Zavedanje v neki situaciji, ki včasih spominja na Titanik, ko godba veselo igra, ladja pa pluje 

proti ledeni gori. In še potem, ko se že zaletiš, glasba še vedno igra. Veliko naporov se zadnje čase 

vlaga v to, da se zbudimo in da se ladjo usmeri stran od usodnega trka in tudi vsi takšni dogodki, 

obujanje spomina in seveda pomoč tistim, ki so neposredne žrtve vsega tega časa, pomaga k temu. 

Moram pa reči, žal, da… glede osebne usode moram reči, da najbrž v tej dvorani ni nikogar, ki si lahko 

predstavlja, kaj pomeni tridesetletna zaporna kazen za nekoga, ki je popolnoma nedolžen, v Gulagu, v 

Sibiriji, kaj to pomeni za njegovo družino in za vse tiste, ki upajo, da ne bodo nikoli izpostavljeni enaki 

nevarnosti, kot je bil on. Torej težko si je to predstavljati in seveda iz tega vidika in v smislu osebne 

moralne podpore gospodu Sencovu so takšna dejanja nekaj, kar človeku pomaga preživeti v težkih 

časih. Dovolite mi, da dve minuti posvetim še Temni plati meseca v Sloveniji. O usodi gospoda 

Sencova v slovenskih osrednjih medijih praktično od leta 2014 ni bilo možno prebrati skoraj nič. Tudi 

zdaj, ko je dobil nagrado Saharova od Evropskega parlamenta mislim, da v nobenem osrednjem 

slovenskemu mediju ni bilo nekega prispevka, kjer bi se sploh povedalo, za kaj se gre. Ker je to 

nevarno, ker bi nekdo vlekel paralele s tem, kar se ali pa se je še v bližnji preteklosti dogajalo v 

Sloveniji. Da je slovenska »temna stran meseca« v teh zadnjih dvajsetih letih od tiste prve razstave, 

na nekaterih točkah nekoliko zbledela - včeraj je dr. Lovro Šturm navajal podatke, koliko ljudem so 

bile popravljene, težko bi jaz temu rekel, da so bile popravljene krivice, so pa bile vsaj priznane 

krivice. Še bistveno več jih je v  tem času umrlo in sploh niso prišli do rehabilitacije. Koliko je bilo 

razveljavljenih sodb, koliko je bilo odločitev Komisije za popravo krivic, kakšna zakonodaja je bila v 

tem času sprejeta, to so bili koraki naprej in tista razstava pred dvajsetimi leti je te korake 

vzpodbudila. Večina zakonodaje, ki je to omogočila, ukvarjanje z popravo krivic, je bila sprejeta šele 

potem. Vendar pa, če bi šli v podrobnosti in bi seveda pogledali, kakšna poprava krivic je to bila, 

kakšne mizerne vsote povračil so ljudje dobili za leta zapora pa za desetletja preganjanja, potem bi se 

seveda tudi to lahko relativiziralo, ampak kljub temu je bil to nek korak naprej s  strani samostojne 

slovenske države. Po drugi strani pa je ta stran meseca v Sloveniji v teh dvajsetih letih tudi temnela. 

Je še bolj temna, kot je bila takrat. Že to, da danes na tem izjemnem dogodku ne vidimo niti kamere 

nacionalne televizije niti nobenega osrednjega medija, je potrdilo temu. Malo je takšnih dogodkov v 

Sloveniji, kakršen je tale, pa to za osrednje slovenske medije, ki pokrivajo 90 % slovenske javnosti, to 

dogodek ni. Tudi mnoge druge aktivnosti Centra za narodno spravo v tem času za te osrednje medije 



niso bili dogodki, ki bi jih veljalo pokriti ali pa so to bila zgolj - bom rekel - pavšalna sporočila in 

informacije. Tudi proslave ob evropskemu dnevu spomina in vesti, vsako leto avgusta - čeprav je to 

uradni praznik, razglašen v času naše vlade - vsakoletne proslave so praktično zgolj na ramenih 

Študijskega centra za narodno spravo in državna oblast to skuša ignorirati. Nekajkrat smo  predlagali, 

da bi tudi slovenski parlament sprejel podobno resolucijo, kot jo je sprejel evropski parlament, pa 

smo bili vedno prekratki za nekaj glasov, celotna t.i. levo liberalna stran je glasovala proti. Enako se je 

zgodilo recimo z resolucijo Sveta Evrope o razgradnji dediščine bivših totalitarnih režimov 1096. 

Nekajkrat je slovenski parlament glasoval o tem, da se podpre točno taka resolucija za katero je cela 

slovenska delegacija v Strasburgu glasovala, pa nikoli ni šlo skozi. Da ne govorimo o tem, da kakršna 

koli lustracijska ali  podobna zakonodaja v Sloveniji ni bila sprejeta. Edini del, ki je bil sprejet, je zakon 

o sodniški službi, se pa ne spoštuje. Tako, da slovensko vrhovno sodišče je v glavnem sestavljeno iz 

ljudi, ki so bistveno kršili človekove pravice v bivšem režimu, čeprav zakon o sodniški službi pravi da 

takšni ne bi smeli imeti trajnega mandata. Ampak se to enostavno ne izvaja. Tako da, Slovenija je žal 

v podobni situaciji, kakršno je opisal Solženicin, delimo usodo večine post komunističnih držav. Pri 

mnogih stvareh smo, za razliko od tega kar je neka splošna percepcija v Evropi in v svetu, mogoče 

celo nižje. Mogoče smo naredili nekaj korakov dlje kot kdo drug, marsikje pa smo še precej zadaj. 

Tudi za razliko od pričakovanj pred dvajsetimi leti, da bo odkrivanje resnice o preteklosti prineslo 

enako obravnavo vseh totalitarizmov: fašizma, nacionalnega in internacionalnega socializma - 

Slovenci smo bili žrtev vseh - da bo prišlo do nekega splošnega nacionalnega soglasja, da je zločin, 

zločin, ne glede na to, kdo ga povzroči- žal do tega ni prišlo. Še vedno se skuša nekatere zločine še po 

tisoč prvič obsoditi, druge pa opravičevati in še posebno v zadnjem času je ta diskurz v Sloveniji žal 

prišel zelo daleč, tako, da tudi predstavniki uradnih oblasti včasih uporabljajo govorico, kakršna je bila 

v Sloveniji v uporabi v tistih najtrših časih po komunistični revoluciji, v času koncentracijskih taborišč 

in montiranih procesov. Tudi dejavnost, kakršna je dejavnost Centra za narodno spravo, se včasih 

označuje za malodane »sovražno dejavnost«. Češ, da brskate po zemlji, premetavate kosti, s tem se 

ne splača ukvarjati, posvetimo se prihodnosti, vsi pa vemo kakšna je prihodnost brez spomina, brez 

kritične obravnave preteklosti. Čaka nas še veliko dela. Izjemno me veseli, da je podobna aktivnost 

kot je aktivnost Študijskega centra za narodno spravo, zdaj že organizirana mrežna aktivnost 

Evropske platforme spomina in vesti, izjemna hvala gospodu Kaminskemu in vsem njegovim 

sodelavcem, tudi fundaciji Konrad Adenauer Stiftung , gospodu Langeju za to podporo. Marsičesa ne 

bi bilo možno organizirati brez tega sodelovanja. Vsem ostalim, ki delate na boju za prevlado spomina 

nad pozabo in za zmago resnice širom po Evropi, kajti samo z nekimi skupnimi napori je možno stvari 

premakniti naprej. Well, last but not least I wish all our international guests to use this opportunity 

when you are in Slovenia and while we are disscusing »the dark side of the moon« to be able to 

enjoy and to discover also the bright side of Slovenia and to stay here as long as possible. Thank you 

very much. 


