
     
     V  februarju leta 1987 je izšla 57. številka Nove revije z naslovom Prispevki za  
slovenski nacionalni  program. Avtorji so se zavzemali za parlamentarno demokracijo, a 
zavedali so se tudi  dejstva, ki ga je v Izvorih totalitarizma izpostavila Hannah Arendt, 
da je nacionalna država pogoj demokracije. S tem pa tudi predpostavka človekovega  
dostojanstva, njegovih temeljnih pravic in državljanskih svoboščin. 

     Po osamosvojitvi leta 1991, ko si je slovenski narod z Republiko Slovenijo priboril 
svojo lastno nacionalno državo, smo postali člani OZN, EU, OECD in vrste drugih 
ustanov. V letu 2008 smo vodili Svet EU. Zrasli smo z Evropo. Toda v teh letih je Ev-
ropa zašla v takšno krizo, da z več različnih strani prihajajo pobude za oblikovanje nove 
evropske ustave in programa za evropski preporod. Govorili bi lahko o drugi renesansi 
Evrope. 
 
     In Slovenci? Tri desetletja smo se ravnali po evropski uri resnice za Slovenijo. Zdaj 
je čas, da se obrnemo in začnemo uveljavljati svojo, slovensko resnico, tudi v odnosu do 
Evropske unije.
 

Vabiva Vas, da se udeležite posvetovanja 
 

Prispevki za slovenski  
nacionalni program II 

in se dejavno vključite v njegov potek.

Akad. Tine Hribar                                   Predsednik SAZU Tadej Bajd

Prosimo, da zaradi lažje organizacije svoj prihod potrdite na spela.truden@sazu.si.

Program posveta
Dopoldne od 10.00 do 13. 30 

Predsednik SAZU Tadej Bajd: Pozdravni nagovor

Predsednik RS Borut Pahor: »Ljubljanska pobuda« 

Niko Grafenauer: Ozadja 57. številke Nove revije

Dimitrij Rupel: »Železo in žamet« (Nova revija, nova država! Nova Evropa!)

Peter Jambrek: Nova evropska ustava

Matej Avbelj: Evropska unija kot nedržavna federacija

Jože Mencinger: Zakaj je »manj« Evrope boljše kot »več« Evrope

Darko Darovec: Geostrateška vloga slovenskega prostora 

Matjaž Gams: Globalizem in prednosti superinteligence za SR 

Razprava

Popoldne od 15.00 do 19.00

 

Andrej Rahten: Srednja Evropa, slovenske izkušnje in perspektive

Peter Kovačič - Peršin: Dileme Slovencev med narodom in državo

Rok Svetlič: Subjektiviteta Slovencev kot nacije in avtoimuniteta 

Jernej Letnar Černič: Vladavina človekovega dostojanstva v slovenski družbi

Bojan Godeša: Vprašanje sprave - posledice v slovenski družbi

Spomenka Hribar: Avantgardno sovraštvo in sprava II

Tomaž Grušovnik: Slovenija in tretji korak k etičnemu zaporedju

Marko Ivan Rupnik: Preroškost srca

Tine Hribar: Slovenci in druga evropska renesansa

Razprava
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