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Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor!

Na srečanju v vašem uradu v konici poletja smo se dogovorili za konstruktivno
in sprotno reševanje odprtih vprašanj med državo in našo skupnostjo.
Strinjala sva se, da je miroljubno sožitje različnosti in kulturnih identitet
lahko utemeljeno le na modrosti upravljanja z naravnimi viri in obljubili smo,
da vam bomo s tem v zvezi pripravili predlog za nov proces vzpostavljanja
pogojev za mirno in ustvarjalno sožitje različnosti v Sloveniji. Predlog vam
pošiljamo v nadaljevanju in smo vam na voljo za dodatne konzultacije.
Razlogi za nov proces.
Nobena od vpletenih strani z dosedanjim spravnim procesom ni zadovoljna,
javljajo se nove pobude za nov koncept pomiritve in sožitja v Sloveniji. Doslej
so bile aktivnosti sprave podžigane iz skrajnih pozicij nepomirjenih delov
prebivalstva po II. Svetovni vojni. Lahko bi rekli, da je bil »spravni« proces
doslej linearen, dualističen. A prebivalci Slovenije niso zadovoljni ne z
interpretacijo in vrednotenjem osamosvajanja države, kaj šele z interpretacijo
in vrednotenjem dogajanj ob II.sv.v. in seveda, nikakor ne z interpretacijo in
vrednotenjem časov inkvizitorstva, cenzur, pokristjanjevanja in izkoreninjanja
stare vere in izvorne identitete slovenstva. To narekuje celosten,
večdimenzionalen proces, ki bo vključeval nove pristope, ki mobilizirajo
kolektivno inteligenco pri reševanju tega perečega razvojnega vprašanja v
državi. Da, menimo da je vprašanje zastarelega koncepta sprave, s tem ko se
utrjuje kot zavorni faktor, eminentno razvojno vprašanje, ki (npr. ob diskurzu
v javnosti ob imenovanju predloga komisarke iz RS) presega meje Slovenije
in predstavlja motnjo v širši skupnosti EU!
V minulih letih so se obelodanila popolnoma nova dejstva, pričevanja in
raziskave o vseh spornih obdobjih preteklosti. Čas je za trezen, umirjen in
uravnovešen pristop k zagotovitvi pogojev za kreativno in miroljubno sožitje
med prebivalci Slovenije, ki so jim bile, njim ali njihovim prednikom, kršene
temeljne človekove pravice. Vsem tem, je treba na najvišji državni ravni izreči
prizadetost, pieteto in spoštovanje ter jim podati zavezo, da bomo v

naslednjem obdobju odprti za iskanje resničnih dejstev, nepristranskega
zgodovinjenja in obeleževanja pomembnih točk naše skupne preteklosti.
Dosedanji koncept sprave drži Slovenijo še vedno ujeto v primež ene same etape konfliktne rak-rane in
jo v resnici s tem vzdržuje saj mobilizira prebivalstvo na dveh bregovih. Zadnje državnozborske volitve
in dogajanje v velikem delu javnosti ob njih, so to ponovno dokazale v vsej obskurnosti tega
fenomena, ki Sloveniji de-facto dolgoročno onemogoča, da bi bil vzpostavljen učinkovit in transparenten
prostor parlamentarne demokracije in s tem učinkovito vejo oblasti. Slovenija je v permanentnem
vojnem stanju, kar ne kažejo samo ikonografije ob volitvah temveč tudi nastopi ob državnih praznikih,
obeležitvah dogodkov iz preteklosti in celo ob inauguraciji voditeljev monopolne verske skupnosti; tako
je voditelj ene večjih verskih skupnosti pri nas ob nastopu svojega mandata javno dejal, da je njegova
verska skupnost v vojnem stanju, ter se pri tem spraševal, ali potrebuje vojskovodjo. Dodal je, da »je
cerkvi vojno napovedalo javno mnenje in oblast«. (Tone Stres v intervjuju za Večer, 12. decembra 2009:
»Pri nas se vse dovoli skozi zobe.«). Bolj kot sama izjava svečeniškega kolega Stresa, je presenetilo
dejstvo, da državni vrh ob napovedi vojnega stanja, ni reagiral - svečeniki UPASANA SPD so tedanjega
predsednika države na to brez uspeha opozorili. S povedanim želimo sidrati argument, da nas
dosedanji koncept sprave ni pripeljal nikamor drugam kot na še širši del široke reke slovenske
razdvojenosti. Kot primer globine navzkrižij interesov vam v prilogi pošiljamo vmesne rezultate našega
preverjanja 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« iz oktobra 2008.

Pobudo naslavljamo predsedniku države zato, ker po 102. členu ustave
samo on predstavlja Republiko Slovenijo; Vlada Republike Slovenije in
predsednik državnega zbora predstavljajo izvršno in zakonodajno vejo oblasti
in odražajo numerično razmerje političnih sil ob posameznih volitvah, to
razmerje pa je skladno z zgoraj povedanim ujeto v past nerešenega in
kontraproduktivnega koncepta sprave.
Mnenja smo, da obstajajo v današnji konstalaciji političnih moči pogoji, da
predsednik države s predsednikoma vlade in državnega zbora, uskladi in nato
razglasi moratorij na nova dejanja v konceptu sprave in se ob tem zaveže,
da v tem mandatu predsedniki ne bodo odigrali NOBENIH IDEOLOŠKIH
POTEZ, temveč bodo omogočili trezen in mednarodno primerljiv premislek v
smeri oblikovanja novega procesa vzpostavljanja pogojev za mirno sožitje
različnosti v Sloveniji.
Tak proces naj bo usmerjen izrazito RAZVOJNO in PROGRESIVNO , torej
AKTIVNO in ne retro-aktivno. Nov razvojni zamah lahko temelji samo na
zdravih koreninah in na družbeni klimi, ki je ne pred-determinirajo stari
konflikti in ne-osveščena nasilja v preteklosti temveč jo pogojujejo dejanski
potenciali naravnega in družbenega okolja. Po našem mnenju gnezdi
največji potencial in gravitacijski center za nov proces vzpostavitve
kreativnega sožitja natančno v isti točki, kjer se v resnici krešejo ideološka
kopja: na vprašanju etike v stiku z bitji stvarstva, narave, okolja, torej, v
kozmologiji.
Ker sta tako predsednik vlade kot predsednik republike mnenja, da je
potreben nov razvojni zamah za Slovenijo (tudi priprava nove Strategije
razvoja Slovenije) želita v naslednji letih posvetiti najsubtilnejšo pozornost
TEMELJNIM vprašanjem, ki ovirajo sodelovanje in poglabljajo sovraštvo v
Sloveniji. Predlagani proces torej mislimo in kujemo koherentno z
razmislekom o novem razvojnem ciklu Republike.

PREDLOG PROCESA
Faza 1: (oktober, november 2014). Predsednik države z ad-hoc manjšo
skupino strokovnjakov izdela nov koncept pristopa k »novemu
razvojnemu zamahu skoz krepitev ozračja za kreativno sožitje
različnosti» .
Faza 2: (december 2014): predsednik države osnutek koncepta predstavi
predsedniku vlade in predsedniku državnega zbora in če obstaja
soglasje, koncept skupaj predstavijo javnosti.
Faza 3: PR in PV oblikujeta formalno svetovalno telo za pripravo in izvedbo
koncepta procesa »novega razvojnega zamaha skoz krepitev pogojev
za kreativno in miroljubno sožitje različnosti / identitet«; v skupino
vabita predstavnike stroke, vseh političnih orientacij in vseh
svetovnonazorsko-verskih opredelitev.
Do priprave novega koncepta se vsi trije predsedniki zavežejo k moratoriju
izvajanja novih aktivnosti ali ukrepov v kontekstu sprave (stari, že delujoči
ukrepi, za katere je odobreno financiranje, tečejo dalje neprekinjeno).

Spoštovani gospod predsednik. V kratkih potezah smo vam orisali idejni
predlog in vam ga prepuščamo v vašo osebno presojo.
Slava vsem duhovnim entitetam, ki so delovale in
delujejo na ozemlju s katerim so-upravljamo državljani
in drugi prebivalci Slovenije.

UPASANA SPD

PRILOGE:
1. SKICA koncepta procesa »novega razvojnega zamaha skoz krepitev ozračja za kreativno sožitje
različnosti
2. Primer globoke vpletenosti zadevnega vprašanja nerešenih konfliktnih razmerij v Sloveniji na
poskusih celovite razvojne usmeritve bisera slovenske kulturne dediščine in turistične ponudbe:
Blejskega otoka.

PRILOGA 1: SKICA koncepta procesa »novega razvojnega zamaha skoz
krepitev ozračja za kreativno sožitje različnosti«
1. OZNANI SE MORATORIJ NA VSE NOVE POTEZE V
DOSDEDANJEM KONCEPTU SPRAVE vse dokler se ne pripravi
relativno usklajen, poglobljen koncept pristopa k narodni pomiritvi
/sožitju različnosti; posebej velja moratorij za politična dejanja,
financiranje novih učbenikov, obeležij ipd.
2. Aktivnosti:

a. V prvi fazi pozovemo najširšo javnost, da se izrazi o ovirah, ki
otežujejo sodelovanje v Sloveniji in ki izvirajo iz nerešenih
vprašanj preteklosti (termin: zadnji kvartal 2014).
b. Obenem svetovalno telo identificira vrzeli v bazi znanja o
preteklosti in oblikuje predloge potrebnih raziskav za zapolnitev
vrzeli (termin: prva polovica 2015).
c. S široko zastavljeno bazo inštitucij in raziskovalnih
posameznikov, svetovalno telo pripravi sinopsise potrebnih
raziskav in začne z iskanjem mednarodnih partnerjev za
izvedbo raziskav (druga polovica 2015).
d. Izbrane raziskave se pripravi kot projektne predloge za
kandidaturo na domače, bilateralne, multilateralne in EU vire
financiranja.
e. Koncept »novega razvojnega zamaha skoz krepitev klime za
kreativno sožitje različnosti in identitet« se v vseh zgoraj
navedenih fazah dopolnjuje in sproti ažurira z izsledki. Kadar
svet oceni, da je utemeljena in potrebna takojšnja akcija, to
predlaga vladi in predsedniku, v nasprotnem primeru velja
moratorij.
Ocenjujemo, da bi proces trajal 3-5 let. V letu 2016 je že možen začetek
prvih izbranih raziskav, tudi tistih, podprtih iz eventuelno pridobljenih sredstev
EU (Horison 2020, Creative Europe, ERASMUS, Višegrajski sklad ipd.). V
2018 bodo gotovo na voljo mednarodno primerljivi, revidirani (vsaj fazni)
rezultati in bo zanesljivo že možno delno odpraviti moratorij za posamezne
trdno utemeljene aktivnosti.
PRIPIS k točki 2a:
Na tem mestu mora biti jasno razvidno, da se bodo enakovredno
obravnavale KRIVICE, in TEMELJNE kršitve človekovih pravic, ki so bile
storjene:
1. V času osamosvajanja (pred 1991) in po tem (sem sodijo krivični sodni
postopki, izbrisani, neprimerno prikazovanje zgodovinskih dejstev
ipd).
2. V času II. Svetovne vojne in po II svetovni vojni (čas fašizma in čas
ideološke nadvlade komunizma).
3. V času od pokristjanjevanja do II. Sv.v. (čas inkvizitorstva in ideološke
nadvlade RKC).
4. Drugo, kar ni zajeto v točkah 2.a.1 do 2.a.3.

