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'določene pravice priznava samo nekaterim
žrtvam vojnega nasilja, ne pa vsem.'« Origi-
nalno pa je bilo zapisano takole: »Ustavno so-
dišče je ob obravnavi ustavnih pritožb in po-
bud za oceno ustavnosti ZZVN že večkrat po-
udarilo stališče, da ni v neskladju s 14. členom
Ustave, da zakon ZZVN določene pravice pri-
znava samo nekaterim žrtvam vojnega nasilja,
ne pa vsem.« Torej to ni mnenje varuha, am-
pak je tako odločilo ustavno sodišče. In to v
prejšnji sestavi. Ali bo Dežman tudi ustavne-
mu sodišču očital, da ima isto stališče kot par-
tijski policaji, tožilci in sodniki iz preteklosti?
Sovraštvo do partizanov in lastne zgodovine
pa vodi Dežmana k taki interpretaciji medna-
rodnega prava, ki ima lahko usodnejše posle-
dice tudi za novejšo zgodovino Slovenije. V
besedilu napiše, da je nemški mednarodno-
pravni ekspert (Kateri? Kdaj? Kje? – je to nov
način (strokovnega) dialoga: namigovanja?)
zapisal, da je treba partizanske napade do leta
1944 »ocenjevati za navadna kriminalna deja-
nja in jih presojati v skladu s tedaj veljavnim
kazenskim pravom«.
Pogumna izjava, če upoštevamo, da je takra-
tno (nemško) pravo, ki je veljalo na področju
Slovenije, uzakonjalo ali pa vsaj dopuščalo
koncentracijska taborišča, zaplinjanje dušev-
nih bolnikov, holokavst, »Naredite mi to deže-
lo spet nemško!« itd.!
A tak pogled na mednarodno pravo se ne kon-
ča le z kriminalizacijo partizanstva, kot bi rad
Dežman. Na enak način lahko kriminalizira
slovensko osamosvojitveno vojno do podpisa
Brionskega sporazuma. Če želi pri tem sode-
lovati Dežman, kar naj. Jaz vsekakor ne bom!
Na koncu se sprašujem, ali je Dežmanovo pi-
sanje zametek nove zgodovine, ki nam grozi?
Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic RS

Gospod Jože Dežman je zapisal misli nem-
škega mednarodnopravnega eksperta, da so
bili partizanski napadi kriminalna dejanja in
vojni zločini. Med vojno v letih 1941 – 1945 so
o partizanih tako govorili tudi nacisti. Iz bese-
dila je jasno, da se jim je v mislih pridružil tudi
g. Jože Dežman.
Zahodni zavezniki so bili o partizanih in ko-
munistih drugačnega mnenja. Dalton, laburi-
stični minister, pristojen za vojno gospodar-
stvo, je zapisal decembra 1941: »Levica je v
okupiranih deželah bolj domoljubna kot de-
snica. Komunisti so poseben primer, se bolj
nagibajo k nacionalizmu kot pa h komuniz-
mu!« … General Wilson, poveljnik zavezni-
ških sil na Bližnjem vzhodu se je osebno za-
hvalil maršalu Titu za uspehe, ki jih je dosegla
partizanska vojska. Posebno je pohvalil tiste v
Sloveniji. Ameriški zgodovinar in pisatelj dr.
Thomas M. Barker, je dejal, da se na okupira-
nih ozemljih fašizmu in nacizmu ni uspešno
uprla nobena nekomunistična stranka, da je
upor uspel samo pod vodstvom komunistov.
Vsi trije okupatorji so kršili mednarodno voj-
no pravo o okupaciji in kolaboraciji. 45. člen
haaške konvencije iz l. 1907, ki je bil l. 1945 še
v veljavi, se glasi: »… Prepovedano je siliti
prebivalstvo okupiranega ozemlja k prisega-
nju sovražni sili … prepovedano je izseljevati
prebivalstvo z okupiranega ozemlja, priklju-
čiti okupirano ozemlje k svoji državi …!« Me-
dnarodno vojno pravo ima določilo, kako
morajo biti uporniki organizirani, da bodo
mednarodno priznani kot vojska zoper oku-
patorja, in NOV je bila tako organizirana!
Kdor sprejme mednarodne dogovore, ne bo
imel težav z definicijami zaradi svojega lastne-
ga odporništva in revolucionarnosti med dru-
go svetovno vojno. Lahko bo ločil upor zoper
genocidnega okupatorja od terorizma. Upor
zoper fašizem in nacizem na vseh okupiranih
ozemljih je skrajšal drugo svetovno vojno,
umiranje na bojiščih in v koncentracijskih ta-
boriščih.
Janez Krošel, Ljubljana

Delo, 26. julija
Težave z religijo
V PP-29 me je (in nas nevernike) g. Marjan
Rodman lepo »okregal« in me (nas) v sklepni
misli odziva poslal v Ameriko, če mi (nam)
krščanstvo ni všeč. Ne tako daleč nazaj so nas
vse Slovence pošiljali v Filadelfijo. Ta naved-

ba veliko pove o avtorju in novi »komandi« in
je ne bi komentiral.
Naj ponovim, da me je zjezila pohlepnost naše
Cerkve (nad 10 mrd dodatnih odškodnin, ki
jih je g. Rodman v odzivu »spregledal«) in
krasna ureditev cerkvenih fasad ter oprema z
žarometi itd. Za primerjavo navajam, da
»tranzicijska« Slovaška, s katero se naša poli-
tika kar izdatno spogleduje, nima obnovljenih
fasad in je brez žarometov! Nepreverjeno, tu-
di vračala baje ni nič. Če bi ne bili tujini dolžni
9 mrd dolarjev, bi se sprijaznil s tako bogato
vzdrževano cerkveno/kulturno dediščino, ta-
ko pa ostajam pri ugotovitvi, da je to razsipno,
bahaško zapravljanje denarja vseh Slovencev.
Še bolj od vsega povedanega o religijah pri nas
me moti njihova neustrezna vloga v današnjem
času. Človeštvo je v stalnem spreminjanju/na-
predku (genetika je bolj počasna) in bi se druž-
ba morala na te spremembe kar se da hitro in
sproti odzivati. Naša RKC pa zaposluje široke
plasti javnega mnenja, naj bom tokrat bolj
spravljiv, z nedokazanimi, nepreverjenimi tr-
ditvami. Za povrh pa je izplen teh dogem (ta
termin Cerkev menda prenese brez hujših re-
fleksij) po moji presoji pičel. In celo škodljiv,
ker npr. s praznim upanjem v molitvi za zdrav-
je (avtosugestija le ni povsem zveličavna, po-
treben je zdravnik) odmika, denimo, za zdrav-
je nujne ukrepe. Ljudi odmika od številnih
stvarnih problemov, ker je religija pač v prvi
vrsti institucionalizirana, pri nas v RKC in
predvsem v vseh številnih povezavah in odvi-
snostih skrbi daleč in najprej za svoj obstoj v
čisto navadnem, zemeljskem pogledu. Mora
jesti in, skratka, bivati kot vsi Zemljani. Zate-
gadelj se poslužuje številnih starih in do najviš-
jih fines razvitih prijemov za obvladovanje
javnosti, za manipulacijo. Deloma jo razu-
mem, na hitro se ne more spreminjati, toda da
gre nazaj, mislim na splav, kontracepcijo, na-
sprotovanje genetiki, homoseksualnosti, de-
mokraciji (aktualna sedanjost o »pluralizaci-
ji«, ki jo je pravkar podprla na Brezjah) in še
stotinam preživetim zadevam, je pa čisti ana-
hronizem in bi ga vsaj »evropska« in slovenska
RKC lahko manj poudarjala, če že čisto tiho
ne more biti.
Velikanski korak nazaj je verouk. Večino
otrok zmedemo, npr. z nastankom človeka po
Stvarniku (kreacionizmom) in evolucijsko te-
orijo. Že od Darwina naprej vemo, da je to sta-
rodavno pojmovanje, danes je pa to zavajanje
brez opravičila. Poskusite se vživeti v umsko
normalno razvitega otroka, kako je razdvojen
ob tako nasprotujočih si trditvah. Pomislite,
kakšno razočaranje pomeni za otroka, ko zve,
da sta Božiček in Miklavž ata in mama. (Po-
dobno je z mnogimi pravljicami – popačenji
sveta. Namesto primernega prikaza stvarno-
sti.) Tako sposobna, kot je, in v isti sapi nespo-
sobna (konservativna) Cerkev, bi že stoletja
nazaj morala spremeniti (inovirati) svojo
doktrino, da se ne bi praviloma in v celoti raz-
hajala z znanostjo.
Nerodno mi je že ponavljati, ker se le redko
kdo javno oglasi v tej smeri, da je največja za-
bloda dandanašnji prav aktivnost za zvečanje
rojstev, pri čemer je naša religija zopet na vr-
hu. Vzroki so znani. Kuga v srednjem veku in
posledično skrb Cerkve za več delavcev (ča-
rovnice so bistvo tistega dogajanja, ki sta ga
sprožila papeža Gregor IX. in Inocenc VIII.),
noben papež pa te norije (dvigovanja natalite-
te) ni znal, zmogel ali hotel več ustaviti. In da-
nes imamo hiper demografsko eksplozijo
»onih drugih«, ki jo je sprožila RKC. Tukaj bi
brez težav molčala, kot je večkrat v zgodovini.
Žal pa se ta zabloda podeduje in kraljuje v
glavah cerkvenih dostojanstvenikov. Kot pač,
neodgovorno in nespametno, delujejo številne
inercije človeštva.
Ni greh če se je (z)motila, greh je, če napak ne
popravlja. Cerkev in somišljeniki se morajo
zavedati, da smo vsi soodgovorni za ta svet,
poleg navedenega je tu še veleproblem ekolo-
gija. Trdno verjamem, da s pravljicami čedalje
bolj zapletenim problemom sveta in Slovenije
ne bomo kos. Zgodovina pritrjuje!
Herman Graber, Ljubljana

Delo, 6. avgusta
Servis na servisu
Neposredni povod, da smo se v našem društvu
končno oglasili, je bil članek Igorja Brleka,

objavljen pod gornjim naslovom v Sobotni
prilogi Dela. Avtor našteva vse možne nega-
tivne posledice vladnih ukrepov prerazporeja-
nja prihodkov študentskih servisov, ob tem pa
je kljub podrobnemu navajanju zelo eno-
stranski. Problem študentskega dela je namreč
bistveno širši in bolj pereč.
Skrajni čas je, da se je našla vlada, ki se sploh
želi lotiti problematike študentskega dela. Se
prejšnje niso tega zavedale ali pa niso želele
drezati v izredno močan finančni lobi oz. so
bile z njim v (preveč) dobrih odnosih? Drugo
vprašanje pa je, ali se vlada dovolj smelo lote-
va problematike študentskega dela. Res je, ka-
kor pravijo kritiki, da je treba sočasno s pre-
razporejanjem prihodkov študentskih servi-
sov povedati tudi, kako po novem financirati
raznolike študentske dejavnosti? Upamo, da
se vlada ne bo omejila le na prerazporejanje
sredstev.
Ključni problem študentskega dela so anoma-
lije na trgu dela, plačna politika in posledično
tudi vpliv na stopnjo nezaposlenosti. Slovenija
je neslaven rekorder glede obsega študentske-
ga dela. Sočasno pa smo na vrhu tudi po števi-
lu let, ki jih posameznik potrebuje, da dokon-
ča študij. O tem, v kakšni meri ta dva segmenta
medsebojno vplivata, ne mislimo na tem me-
stu špekulirati, čeprav sta nedvoumno poveza-
na. Opozorili bi radi na neke druge podatke.
Na trgu dela se obseg študentskega dela z leti
vedno bolj povečuje. Predstavlja že ca. 73 mi-
lijard v enem letu. Če to preračunamo v bruto
plače zaposlenih, pokriva študentsko delo le-
tno kar 30.000 do 54.000 rednih zaposlitev.
Izračun je treba, kot vedno, jemati z rezervo.
Odvisen je od tega, ali za izhodišče vzamemo
minimalno ali povprečno plačo, in še od neka-
terih drugih postavk. V kakšnem obsegu bi se
v praksi povečalo sklepanje pogodb za redno
zaposlene, če bi npr. obseg študentskega dela
razpolovili, se ne da natančno določiti. Vemo,
da se oba segmenta v praksi nikoli povsem ne
pokrivata. Ne glede na boljše ali slabše izraču-
ne pa predstavlja študentsko delo že resno
anomalijo na trgu dela. Ni malo organizacij, v
katerih so redno zaposleni v primerjavi s štu-
denti v manjšini. Si lahko dovolimo tak obseg
študentskega dela ob takem številu nezaposle-
nih?
Vprašamo pa se lahko tudi, ali si lahko država
dovoli, da tako velik segment trga dela ostaja
povsem neobdavčen!?
Eden od ključnih razlogov, da je razmerje
med neto in bruto plačami tako veliko (tudi na
tem področju smo neslavni rekorderji), je v
tem, ker država s prispevki obremenjuje pre-
majhen krog aktivnega prebivalstva. Deloda-
jalci za registrirano zaposlene plačujejo pre-
več tudi zato, ker drugi ne prispevajo nič. V
proračun se od študentskega dela ne nateče ni-
ti tolar! Razen akontacije dohodnine, ki pa se
vrača, če študent ne presega letnega limita. Ne
gre za to, da bi bilo študentsko delo enako ob-
davčeno kot bruto plače, vendar če bi se davč-
na bremena porazdelila na širši krog, bi se pri-
spevne stopnje na plače lahko zmanjšale. To
bi pozitivno vplivalo na trend zaposlovanja in
kljub manjšim prispevnim stopnjam ohranja-
lo višino prilivov v proračun.
Za večjo stopnjo zaposlenih in posledično
zmanjšano davčno obremenitev plač bo drža-
va morala omejiti obseg študentskih napotnic,
da še posebej ne omenjamo učinkovitejše zaje-
zitve dela na črno.
Nasprotniki napovedanih posegov vlade se
zgražajo tudi nad tem, da bi iz naslova pri-
hodkov študentskega dela polnili štipendijski
fond v smislu »jemali naj bi revežem, da bi da-
jali revežem«. Vprašanje, kako do sredstev za
štipendije, bi bilo sicer povsem na mestu, če se
ne bi postavljalo tako demagoško. Višek soci-
alnega cinizma pa je, da besede v korist ubo-
žnih izrekajo študentski funkcionarji z astro-
nomskimi plačami. Svoje ogromne dohodke
(astronomske v primeri z delavskimi plačami)
si zagotavljajo ravno na račun dela študentov.
Preden predstavniki študentov moralistično
karajo »brezčutne, situirane vladne funkcio-
narje, bi morali najprej odpraviti anomalije v
lastnih vrstah.
Študentsko delo je nedvomno močan socialni
korektiv za vse, ki si sicer zaradi slabih gmo-
tnih razmer ne bi mogli pokrivati stroškov štu-
dija. Pa le ni izključno v tej funkciji. Poglejmo

samo parkirišča pred fakultetami. Marsikateri
gostinski lokali bi se zaprli brez študentske
populacije, marsikatera turistična agencija bi
težko brez študentskih popotnikov itd. Ne pri-
čakuje se, da bi morali študentje živeti ubožno
kot pred 100 leti, ne moremo pa govoriti, da
po študentske napotnice hodijo le tisti, ki npr.
ne morejo plačevati najemnin.
Če že v Društvu nezaposlenih zagovarjamo
odločnejše omejitve študentskega dela, bi mo-
rali ob tem vseeno uveljavljati tudi načelo po-
zitivne diskriminacije, po katerem za študente
iz revnejših družin ne bi veljale omejitve. Na
splošno pa se pridružujemo stališčem, da bi
enako dostopnost študija zagotavljali pred-
vsem s štipendijami in ne toliko s poseganjem
na trg dela.
Andrej Magajna, predsednik Društva
za nezaposlene Slovenije

Delo, 22. avgusta
Naših univerz ni na seznamu
V pričujočem prispevku, ki se je začuda poja-
vil kar na naslovnici Dela (kar je za tematiko
visokega šolstva malce nenavadno), se je novi-
narki Jasni Kontler – Salamon zapisalo, da na
šanghajski lestvici razvrščanja najboljših uni-
verz na svetu »še nikoli ni bilo slovenskih uni-
verz in tudi letos je tako«. To enostavno ni res.
Leta 2003 je bila Univerza v Ljubljani uvršče-
na med 451. in 500. mestom na tej isti lestvici
(http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm). V nasle-
dnjem letu so šanghajski raziskovalci spreme-
nili kriterije in Univerza v Ljubljani je izpadla
iz »seznama magičnih 500«. Popolnega se-
znama ocenjevanih univerz pa raziskovalci
tako ali tako nočejo objaviti. Po dopisovanju
z njimi v letu 2004 so mi zagotovili, da je lju-
bljanska univerza blizu 500. mesta. Na svetu je
približno 16.000 visokošolskih institucij, ki
naj bi imele status univerz (»degree awarding
power«).
O kontroverznem razvrščanju univerz imam
svoje mnenje, vendar bi od novinarke, ki po-
kriva slovensko visoko šolstvo, pričakoval, da
bi navedla vsaj nekaj podatkov o financiranju
najboljših svetovnih univerz v primerjavi z
našimi tremi. Primerno bi bilo navesti tudi, ali
so univerze privatne ali državne. Vsekakor pa
ta lestvica razvršča predvsem t.i. »raziskoval-
ne univerze« na osnovi raziskovalnih dosež-
kov. Znano pa je dejstvo, da veliko naših razi-
skovalcev, ki imajo habilitacijo učiteljev lju-
bljanske univerze in so na njej celo zaposleni
(vendar znanstveno delujejo na raziskovalnih
inštitutih), objavlja znanstvena dela brez na-
vedbe matične univerze.
Kljub različnim »rang listam« bomo vedno na
posameznih dobrih in malo manj dobrih uni-
verzah našli dobre in slabe študente ter dobre
in slabe učitelje ter raziskovalce, zato me je to-
liko bolj razveselila izjava dr. Mirjam Cvetič v
Delu 18. avgusta: »Vedno sem trdila, da sem
doma dobila odlično izobrazbo na vseh rav-
neh, moje želje po znanju so prerasle možno-
sti šele v podiplomskem študiju.« Hkrati pa
me zelo skrbi npr. dejstvo, da sta vodstvena
delavca nove Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru s sedežem v Celju v zadnjih desetih
letih objavila le tri znanstvene publikacije v re-
vijah, ki so SCI citirane (http://wos.izum.si).
Ivan Leban, Smrjene

Delo, 20. avgusta
Somrak zdrave pameti
v šolskih klopeh
V zadnji Sobotni prilogi sem v članku z zgor-
njim naslovom opisala katastrofalno stanje na
področju izobraževanja učiteljev naravoslov-
nih predmetov v Sloveniji, ki lahko vodi samo
v naravoslovno-tehniško nepismenost naše
družbe in s tem v potop našega gospodarstva.
Ker članek ni bil opremljen z grafi, bralce va-
bim, da si jih ogledajo na spletni strani ht-
tp://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ropo-
tija/sobotna-priloga-grafi.htm. Prikazujejo
srednješolski uspeh študentov, ki bodo postali
učitelji, in zanimanje za pedagoške študije.
Ravno prikaz podatkov v grafični obliki me je
dovolj pretresel, da sem se odločila s svojimi
izsledki seznaniti širšo javnost.
dr. Barbara Vilhar, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo


