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Dobil sem zelo fancy vabilo na izbranem in dragem papirju in s podpisi »magnatov«, ki so 

Odbor za varstvo človekovih pravic (OVČP) uporabili za skok v kariero, za katero sicer niso 

imeli in še nimajo prav dosti primernih lastnosti. Podpisi so videti kakor pravi. Vabilo vabi na 

dolgočasen in aboten literarni večer literarnih obskurantistov,  na kulturniško gnjavažo à la 

slovène. In vse to za komemoracijo, ki komemorira nekaj, česar sploh ni bilo. 

Bil je OVČP in bila je skupina klerikalcev in drugih desničarjev pri (čudno starikavi) Novi 

reviji alias Društvo slovenskih pisateljev (DSP) in to ni bilo eno in isto. Ob takih »spominih«, 

ki očitno niso moji, a mi jih hoče nekdo po dvajsetih letih podtakniti, se seveda spominjam 

velike imposture, ko je OVČP prek Bavčarjevega vodenja in prizadevnosti odvisnih oseb pri 

Mikroadi in drugod postal centrala za promocijo JJ in vzvod nekaterih – ki so varovanje 

človekovih pravic, ki ga niso izvrševali, doživljali kot svojo osebno zaslugo, ne pa kor 

slehernikovo dolžnost – s katerim so se, ob drugih dejavnostih kajpak, pozneje dokopali do 

oblasti in OVČP po nepotrebnem – iz zornega kota angažmaja večine seveda, iz zornega kota 

manjšine postajajočih uzurpatorjev pa po potrebnem  –  povezali z »demokratsko stranko«, 

Novo revijo, RKC in začel se je groteskni bal Butalcev v gojzarjih in coklih, preoblečenih v 

filozofe, politike in intelektualce, v boju za drobiž in ostanke, ki bodo padali z mize ali staje 

novih gospodarjev Slovencev in Neslovencev, ki jih je menda, kakor so menili v klerikalnem 

krilu skrajne desnice, »iskal človek«. Pokazalo se je prav kmalu, da naj bi bili ta »človek« mi 

in da je to večini izmed »nas« tudi ustrezalo. Bizarno, saj se je ta »človek« dve leti pred tem 

komaj znebil grozeče slaboumne vojaške diktature v »prenovljeni« SFRJ: prenove vseh vrst, 

ki vodijo v diktature in zatiranje, še posebej katoliške, so namreč stalnica tega »prostora« (ali 

odsotnosti prostora), kar onemogoča dejansko družbeno življenje in seveda kakršenkoli 

benigni razvoj. Maligni so bili od nekdaj na voljo. 

V zadnjih letih devetega desetletja minulega stoletja sta se pod marelo prvega 

jugoslovanskega neoliberalca na oblasti Anteja Markovića nenadoma kot alternativni 

možnosti prikazali vojaška diktatura po jugoslovansko, ki si je ni bilo težko predstavljati, in 

»sprava« s predvojnim desničarskim blokom oz. z njegovim frustriranim potomstvom v 

emigraciji, na katerega so ljudje že pozabili, še zlasti pa niso vedeli tega, da je bil že več 

kakor stoletje in pol gibalo stopnjujoče se nerazvitosti na vseh področjih družbenega življenja,  

endemični bebavi antiintelektualizem in s tem provincializem. Ilustracija tega je, da današnji 

pobožnjakarji, kajpada »globoko verni«, sprva niso vedeli niti tega, ali se privržencem RKC 



prav reče krščajnarji, krščani ali kristjani (zaradi imena seveda jed ni nič boljša). Da ne bi šla 

v pozabo značilnost obdobja, v katerem so sveže prismojeni politiki ali pretendenti 

neprenehoma govorili »bom rekel«, pa ni bilo prav veliko povedanega. So pa ti možje in žene 

dejanj marsikaj postorili, kar bo čez nekaj let spravilo deželo v mrak, njih pa v nedosegljive 

višave, če jih že v zapore ne bo. 

Mislil sem že, da je OVČP upokojen ali celo pokopan in da bom kdaj napisal memoarje o tej 

abortirani emancipaciji, ki je namesto državljanov pomnožila podrepnike, namesto 

demokracije pa oligarhijo, ki se je kmalu transformirala v klientelistično plutokracijo za vsako 

ceno (v pomanjkanju narodnega bogastva) in v njen pandan sprva fašistoidni, nato pa kar soft 

fašistični populizem, zoper katerega prebivalstvo, vajeno samoupravnosocialističnega 

inkubatorja nikakor ni bilo odporno. In pokazalo se je, da nič ni tako mrtvo, da ne bi 

neoliberalizem v objemu z lokalnim softfašizmom in prav nič neo klerikalizmom (oba sta 

prav kmalu našla prijatelje v tujini, tudi v vrhu EU) v njem našel nekaj, s čimer bi se še lahko 

okoristil – denimo »zgodovinsko legitimacijo« svoje v resnici nelegitimne in škodljive oblasti 

v družbi. 

Za kaj sem si prizadeval v OVČP in zunaj njega? Za ustavitev sodnih procesov, temelječih na 

t. i. mnenjskih deliktih, za ustavno reformo na podlagi Univerzalnih človekovih pravic, 

skratka, za konec samovolje, tiranije, zlorabe prava za protipravna ravnanja, JBTZ so bili 

zgolj primer, kakršnih je bil pred njimi že nič koliko in bi bilo treba ravnati enako, pa se ni 

zgodilo. 

Za kaj si nismo prizadevali v OVČP: 

-  Za politični imidž J. J. in za njegovo politično kariero 

- Za prelevitev I. B. v tajkuna 

- Za restavracijo klerofašistične diktature 

- Za uvedbo neoliberalizma 

- Za ultradesničarsko »amerikanizacijo« 

- Za dodelitev oblasti lumpen politikom v lumpen strankah in z lumpen ambicijami 

- Za destrukcijo socialne varnosti prebivalcev 

- Za uničenje zdravstvene varnosti 

- Za uničenje izobraževalnega sistema 

- Za stopnjevanje lumpen antiintelektualizma 

- Za prodajljivost (»trženje«) vsega in za štacuno kot kriterij družbe 

- Za dodelitev provincialnim originalom in pijancem, polinteligentom in polpismenim vloge 

intelektualne elite in (družbo sramotečega) kulturnega zastopstva 



- Za instaliranje narobe meril 

- Za destrukcijo univerze kot družbene institucije 

- Za oblast neurbaniziranih nad urbaniziranimi 

- Za klientelizem in korupcijo, imenovana menedžment in lobiranje, kot edini način vodenja 

vseh zadev v deželi 

- Za socialni darvinizem in rasizem, ki sta sredstvo kombinirane neoliberalne, softfašistične in 

klerikalne oblasti 

- Za asocialno, hlapčevsko in diskriminativno vedenje države v mednarodnih razmerah 

- Za uničevanje prihodnosti družbe 

- Za hegemonijo tehnikov oblasti in sploh tehnikov 

- Za čaščenje izprijenih oseb kot zgledov iz »zgodovine« 

- Za prisvajanje in eksploatacijo vsega, do česar se je mogoče dokopati 

 

- Za ničvrednost in moralno zavrženost kot sredstva za družbeno promocijo in kriterij 

pripadnosti sicer neverjetno nekultivirani »eliti«. 

Jasno je potemtakem, da po mojem mnenju ni kaj komemorirati in da ni vzroka, zaradi 

katerega bi se udeležil fešte, na katero sem povabljen. 

 

D. B. Rotar  

 


