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Dosje: Petnajst let pozneje 

V imenu "tisočletnih sanj" 

 

Piše: dr. Braco Rotar 

 

Petnajst let je bilo dovolj, da se je 

slovenska družba iz družbe z 

nastavki za civilni razvoj 

pogreznila nazaj v 

homogenizirano množico 

istousmerjenih podložnikov 

globoko iz srednjeevropskega 

19. stoletja.  

 

Pred petnajstimi leti se ni veliko 

dogajalo v imenu "tisočletnih 

sanj", zelo veliko pa zaradi grozeče vojaške 

diktature in militantnega unitarizma, ki je ves 

čas jugoslovanske države tlel v vojaških in birokratskih vrhovih, v dnevih razkroja pa se je 

ponujal kot edina rešitev iz zagate, v katero je federacijo privedel administrativni 

diletantizem, podoben temu, ki ga imamo zdaj v Sloveniji. Normalne človeške reakcije 

spričo nevarnosti zaradi potekajočega vojaškega puča so si novi pretendenti na oblast pri 

priči razložili z najbolj bedno in zavrženo verzijo rodovnega nacionalizma in v nekaj letih 

nacionalistične propagande vseh, ki so se tlačili v novi "politični razred", jim jo je uspelo 

podtakniti vsaj večini tistih prebivalcev, ki so se počutili Slovence. Prejšnji režim, ki je 

omalovaževal in krotovičil splošno izobrazbo in humanistično kulturo v imenu po vsebini 

natanko enakega vulgarnega utilitarizma, ki ga danes uvažamo iz ZDA kot neoliberalno 

odrešitev sveta (spomnite se le usmerjenega izobraževanja, ki se je v bolj perfidnih oblikah 

do konca instaliralo šele pod oblastjo LDS, v obdobje sebi lastnega odkritega 

obskurantizma pa vstopilo z zadnjo vlado), je s svojim antiintelektualizmom pohabil 

prebivalstvo, mu vzel avtonomijo in ga naredil neodpornega proti sedanjim neskrupuloznim 

ideološkim zlorabam. 

 

Prihod neizobraženih, a tem bolj grabežljivih povzpetnikov in agensov svetovne reakcije na 

oblast v deželi prav gotovo ni bil množični cilj izstopa Slovenije iz jugoslovanske federacije. 

Zato da bi se ta hokuspokus lahko izvedel, je bilo treba izbrisati iz javne prezence in iz 

kolektivne memorije osebe, ki so v dogodkih zares sodelovale z različnimi zanje tveganimi 

dejanji, vendar zunaj formacij, ki so se že kmalu začele načrtno polaščati oblasti (bogastva, 
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pozicij, lukrativnih služb), npr. tiste člane Odbora za človekove pravice, ki jim je bilo 

dovoljeno nositi glavo v torbi, ko so z jugoslovansko protiobveščevalno službo za petami 

krožili po Evropi, obveščali tuje javnosti o dogodkih v Sloveniji in Jugoslaviji, pridobivali 

simpatije za aretirano četverico in organizirali proteste, so pa svojo dejavnost razumeli kot 

človeško in državljansko dolžnost, ne pa kot naložbo v kariero ali kot možnost za grabljenje 

moči in premoženja v prihodnosti. Danes že omemba imen spravlja v zadrego tiste, ki so si 

dogodke kratko malo prilastili. Tehnika je že dolgo znana: damnatio memoria. Tako je 

mogoče notorične mediokritete, tudi take, ki so v Jugoslaviji čepeli na vseh mogočih 

donosnih in oblastnih mestih, za nazaj spremeniti v disidente. Popolna nesramnost teh 

transformacij v sedanji Sloveniji je prav šokantna - in zdaj so ti nastopači agensi čistk in 

posestniki monopolov. 

 

Dva temeljna destruktivna procesa sta se začela po razpadu federacije: razkroj ekonomskih 

podlag za državljansko avtonomijo, in sicer s krčenjem dejanskih človekovih pravic (najprej 

do dostojnega življenja, do varnosti in dostopnega zdravstva, do osebne avtonomije in 

odgovornosti), ki je brez odpora katerekoli stranke, še posebno pa dozdevno levih, privedla 

do brutalne odvisnosti velikanske večine prebivalcev od čedalje bolj objestnih in 

samopašnih ideoloških in administrativnih oblastnikov - razlike med njimi so zgolj lepotne. 

Da bi dosegli to odvisnost in s tem razpoložljivost prebivalstva, so najprej - in to je drugi 

destruktivni proces - institucije, ki so na podlagi pravic zagotavljale solidarnost vsem, 

nadomestili z institucijami, ki dodeljujejo miloščino nekaterim, nato so nekatere poklicne 

skupine (zdravniki, sodniki) zahtevale privilegiran dostop do oblastnih pozicij, ne da bi se 

lahko izkazale s kakimi javnimi zaslugami, s tem so se iz izvrševalcev del v javnem interesu 

spremenile v zaslužkarje, ki sodelujejo pri pavperizaciji prebivalstva. Sledila je etična in 

intelektualna demontaža znanstvene in univerzitetne sfere, in sicer s pomočjo notranjih 

landsknechtov ali pretendentov. Pomembna sestavina tega početja je teroriziranje ljudi z 

uzakonjeno samovoljo delodajalcev, se pravi tistih, ko so si z manipulativnimi spretnostmi 

prisvojili lastnino in resurse tistih, ki jih zdaj z njihovimi družinami vred terorizirajo. Brišejo se 

tudi zadnji fizični prostori neprekrščenega državljanskega odpora, npr. sedanji stopnjevani 

pritiski na Metelkovo, na bolj perfiden način pa se prav isto dogaja tudi skozi proces, pri 

katerem si nekdaj avtonomne intelektualne institucije s statusom vred prilaščajo režimu 

všečne mediokritete. 

 

Dvomim, da so se bili ljudje, ki so prav v času največje vojne nevarnosti pokazali 

popolnoma človeško in množično solidarnost, pripravljeni boriti za ekonomski, izobraževalni, 

kulturni, zdravstveni, socialnovarstveni režim, ki so ga v desetletju in pol postavili novi in 

novi stari oblastniki, sploh pa ni verjetno, da bi se bili pripravljeni boriti za ponoven izbruh 

družbene vojne, v kakršni je Evropa krvavela v 19. stoletju in jo je ustavila šele z državo 

blaginje. 

 

In 15 let je bilo dovolj, da se je slovenska družba iz družbe z nastavki za civilni razvoj 

pogreznila nazaj v homogenizirano množico istousmerjenih podložnikov globoko iz 

srednjeevropskega 19. stoletja. 

dr. Braco Rotar  

 


