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Reševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in
nazivnimi upasanskimi oziroma verskimi organizacijami na
Slovenskih tleh

Spoštovani predsednik vlade, spoštovana ministrica, pristojna za živo kulturo,
dediščino, verske in nazorske skupnosti in kulturne raznolikosti,
spoštovani direktor urada za verske skupnosti
V minulih mesecih smo Ministrstvu za kulturo in predstojniku Urada za
verske skupnosti naslovili več pobud za reševanje odprtih vprašanj med
tradicionalnimi (predkrščanskimi) duhovnimi skupnostmi in Republiko
Slovenijo. S tem v zvezi smo se v konici poletja sestali tudi s predsednikom
države, njegovo ekscelenco gospodom Borutom Pahorjem. Dosedanji
pogovori so bili zelo konstruktivni in nam vlivajo zaupanje, da bo v tej sestavi
državnega zbora in vlade ter urada predsednika države možno zagotoviti
tvoren, razvojno usmerjen in v koreninah tradicije gnezden razvojni zagon za
novo obdobje medgeneracijsko zasnovanega podjema Slovenije. Tak podjem
lahko temelji samo na prepletu tradicionalnih in najsodobnejših znanj o
zakonitostih narave. O tem smo se strinjali tudi na srečanju s predsednikom
države, po srečanju na Uradu za verske skupnosti pa smo pripravili tudi
podrobnejše – a še vedno zgolj indikativne - predloge za del odprtih vprašanj
na področju izobraževanja in obeležitve mest posebnega pomena, ki vam jih
pošiljamo v prilogi.
Spoštovani predsednik vlade. Da je stanje duha glede kulture
spoštljivosti do tradicionalnih naravnih praks kognicije, zdravilstva, kolektivne
inteligence ipd. zaskrbljujoče ste se lahko v teh dneh prepričali sami, ko
ste za Komisarko EU predlagali osebo, ki so ji ta področja domača, mediji pa
so to njeno vrlino popadli z pejorativnim prizvokom; državni vrh se ni odzval
na posmehljive tone pisanja v povezavi s tradicionalno duhovnostjo četudi

Ustava Republike Slovenije jamči osebno svobodo vesti in s tem
individualnega in kolektivnega izražanja svetovnih nazorov. Nazivne duhovne
skupine smo se na nespoštljivo pisanje v medijih odzvale s priloženo izjavo za
javnost. Ne gre samo za to, da damo priznanje prispevku tradicionalnega
znanja k oblikovanju sodobnih politik upravljanja s habitati in za vrednotenje
tega prispevka v kontekstu sodobne znanosti. Gre za spoznanje1, da je
»tradicionalno znanje osrednjega pomena za razsvetlitev statusa
biodiverzitete in oblikovanja scenarijev varstva in rabe habitatov osnovanih
na soudeležbi celotne skupnosti.« Mnenja smo, da zapisana dejstva
zadoščajo kot motivacija za aktiven pristop države do propulzivne duhovnosti,
ki je humus za razvoj etičnih vrednot, strpnosti in velikodušnosti. Ob tej
priložnosti vas želimo pozvati, da v javnosti dosledno stopite v bran kulturni
raznolikosti in ustavni pravici do svobode vesti.
Glede na to, da nov pristop k reševanju odprtih vprašanj med verskimi
skupnostmi in državo predlagajo tudi nekatere druge, manj tradicionalne
verske skupnosti (recentno tudi novo-imenovani predstojnik Ljubljanske
nadškofije Rimsko katoliške cerkve), konkretno predlagamo, da Vlada
Republike Slovenije v tem mandatu zastavi nov proces in novo metodo
reševanja odprtih vprašanj.
Nekatera vprašanja so med skupnostmi presečna (na primer
neprimerna obravnava statusa posameznih verskih praks v slovenski
zgodovini v učbenikih osnovnih, srednjih in poklicnih šol), nekatera so
specifična za posamične verske skupnosti (na primer obeležitev sakralnih
objektov in točk posebne moči; v primerih, ko je v zgodovini prišlo do
prostorskega ali krajinarskega prikritja, pozidave ali uničenja starih svetih
mest), spet tretja pa so vprašanja, ki se dotikajo samo posamične izmed
verskih ali nazorskih skupnosti (na primer neprimerna raba terminov v
javnem govoru, na primer ob voščilih pred svetimi dnevi na nacionalni
televiziji, ko tradicionalno staroverski praznik izzveni kot praznik netradicionalne religije). V primeru vprašanj prve kategorije, predlagamo
ustanovitev skupne mešane komisije (na primer za oblikovanje predlogov za
kurikularne prenove), v primeru vprašanj druge kategorije, predlagamo, da
organi vlade prevzamejo aktivno vlogo moderatorja (na primer pri vprašanju
kulturne dediščine Blejskega otoka, vprašanje novega koncepta na pogorišču
preživelega koncepta »sprave« ipd. ), pri vprašanjih tretje kategorije pa
apeliramo na proaktivno vlogo predstavnikov države.
Kot naravoverske organizacije, ki med drugim raziskujejo, oživljajo in
širijo stara vedstva imamo z državo odprto paleto nerešenih vprašanj.
Predlagamo, da Vlada RS v prvi fazi uskladi ambiciozen metodološki pristop
do reševanja odprtih vprašanj z vsemi verskimi skupnostmi. Ambicije naj
sledijo zavezi te sestave vlade, da bodo v ospredju delovanja etika, vrednote
ter človek. Pri tem smo vam na voljo za dodatna pojasnila in pomoč.
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Innovation in Local and Global Learning Systems for Sustainability: Traditional
Knowledge and Biodiversity – Learning Contributions of the Regional Centres of
Expertise on Education for Sustainable Development na povezavi Univerze
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Mnenja smo, da reševanje vprašanja korenin prebivalcev Slovenije
lahko odločilno vpliva tako na vzpostavitev kolektivnega duha na Slovenskih
tleh, s tem prebudi kolektivno inteligenco, ki je odločilnega pomena za nov
razvojni zagon Slovenije in zajamči potrebno koncentracijo potencialov in
optimizma za uspešno prilagajanje Slovenije novim okoljskim in gospodarskim
razmeram ter vključevanje Slovenije v trajnostne trende v svetu.

V vednost:
Predsednik Republike, NE gospod Borut Pahor

Priloge:
1. Izvršni povzetek pregleda učnih načrtov za osnovne in srednje šole na
področju verstev.
2. Dokumentacija o preiskavi učinkovitosti izvajanja »Sporazuma o zaključku
postopka pred Evropskim sodiščem za varstvo človekovih pravic in s tem
končanju odprtih vprašanj denacionalizacijskega postopka vračanja
nepremičnin Blejskega otoka ter upravljanju in gospodarjenju«
3. Predlog predsedniku države za razglas Moratorija na spravo do oblikovanja
novega procesa vzpostavljanja pogojev za mirno sožitje različnosti v
Sloveniji
4. Odprto pismo UPASANA SPD, Društva Slovenski Staroverci in Mire Omerzel
– Mirit (Katedra VEDUNA) ob pejorativnem javnem govoru o šamanizmu.

