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»Etsi malum semper diminuat bonum, nonquam tamen illud potest
totaliter consumere. Et sic semper remanente bono, non potest esse
aliquid integre et perfecte malum.« (Akvinski 2012, 57) 1

1

»Čeprav zlo vedno zmanjšuje dobro, ga vendar ne more nikoli povsem uničiti. Ker je potemtakem
dobro venomer prisotno, ne more obstajati nobeno popolno in dovršeno zlo.« (Akvinski 2012, 57).
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1.

UVOD

Kompleksnost sodobne družbe zahteva konstantno proučevanje temeljnih filozofskih
premis človekovega obstoja in razvoja. Iluzorno je pričakovati nadaljnji razvoj družbe
brez ustreznega sistematičnega študija procesov, ki potekajo v družbi in jo kot takšno
oblikujejo.
Človekov obstoj v družbi je prepleten z medsebojnimi odnosi. Človeški odnosi
omogočajo obstoj vsakega posameznika. Preko odnosov ljudje spoznavamo sebe in
druge, pri tem pa etičnost družbenih odnosov postaja temeljno vodilo uspešnega
življenja. Človek in etika sta nerazdružljiva in sta kot takšna vpeta v družbeni
perpetuum mobile, kjer družba oblikuje etiko in etika oblikuje družbo. Bistvo naše
raziskave je poizkus predstaviti pomembno in neločljivo vez, (so)odvisnost ter vpliv
med etiko, politiko, ekonomijo, političnimi sistemi ter neposredni vpliv slednjih na
etičnost dela pripadnikov obveščevalnih in varnostnih služb skozi različna zgodovinska
obdobja in politične sisteme. Prav obširnost proučevanega polja etike in etičnosti nam
obenem podaja tako okvir kot tudi omejitev naše naloge.
Nalogo smo lahko omejili na analitični presek temeljev etike in njen možni vpliv na
politične tokove v dvajsetem in začetku enaindvajsetega stoletja. Najprej bomo
predstavili etične podlage, ki vplivajo na družbenopolitično dejavnost. Dalje bomo
obravnavali represivno dejavnost obveščevalno-varnostnega aparata v dveh oblikah
totalitarne oblasti: v diktaturi nacionalsocializma in v diktaturi boljševizma.
Obveščevalna dejavnost totalitarnih sistemov se realistično kaže kot dejavnost, v kateri
naj bi bilo opravičljivo vse, kar služi ohranjanju oblasti. To pa vladajoči izvajajo celo
kot svojo moralno dolžnost, čeprav se, ravno nasprotno, razodeva kot popolna odsotnost
etičnosti, moralnosti in humanosti, kakor jih razumemo skozi prizmo etičnih in
moralnih standardov. Kljub temu pa še tako totalitaren režim in totalitarne ideologije ne
morejo zanikati obstoja in pomena etike. Odraz tega vidimo v poskusih
nacionalsocialističnih in komunističnih režimov, da bi si prikrojili določena teoretična
spoznanja npr. Nietzscheja in Darwina, ter v ustvarjanju lastnih etičnih teorij npr.

1

Marxa, s katerimi želijo opravičiti neetična dejanja represivnega aparata. Gre za
strategijo, da bi neetičnost delovanja obveščevalne dejavnosti totalitarnih sistemov
opravičili z razlogi nacionalne varnosti. To potrjuje celotna politična strategija in
praktično-politična dejavnost obeh sistemov. Že na začetku nacizma ravno na to kaže
primer izločitve nacističnega vodje Ernsta Röhma ter kasneje način delovanja enot
Schutzstaffel – SS2. Nacistična ideologija tako zagovarja, »da je moralno sprejemljivo
tisto dejanje, ki ne le da je bilo izvedeno v skladu z dolžnostjo, ampak je predvsem
izviralo iz dolžnosti, in katerega namen je doseči višje dobro. To dobro je bilo nad
individualnim in je izključevalo osebna čustva in občutke, bilo pa je opredeljeno z
dejanjem.« (Bialas, Fritze 2014, 310) Podobno strukturo kaže neetično in nemoralno
delovanje obveščevalnih struktur v komunističnem sistemu. To bomo predstavili in
posebej razčlenili na primeru krščanskega socialista Edvarda Kocbeka, v katerem je
služba državne varnosti SRS s perfidnimi metodami javnega diskreditiranja
obračunavala z lastnim političnim sopotnikom. Nakazali bomo temeljne strategije
delovanja obeh totalitarizmov in posledice teh strategij pri aplikaciji delovanja
varnostno-obveščevalne dejavnosti totalitarnih sistemov.
Val demokratičnih teženj v 90. letih prejšnjega stoletja je v Vzhodni Evropi pripeljal do
verižnega zloma totalitarnih političnih sistemov držav nekdanjega Varšavskega pakta
ter osamosvojitev republik nekdanje Jugoslavije. Zamenjava političnih sistemov je
neizogibno prisilila v procese tranzicije tudi strukture državnih obveščevalnih in
varnostnih služb. Različne službe v različnih državah so se temu procesu različno
prilagajale. V procesu tranzicije so tajne službe uporabile nasilje zoper lastno ljudstvo v
Romuniji, Srbiji ter Albaniji, na Madžarskem je prišlo do manjših ekscesov, a brez
žrtev, na Češkem, Slovaškem, Poljskem in v Sloveniji pa je tranzicijski prehod v večji
meri potekal brez posrednih ali neposrednih odkritih ali prikritih nasilnih ekscesov. Kot
primer neetičnega delovanja obveščevalno-varnostne službe v času politične tranzicije
bomo prikazali primer delovanja nekdanje bolgarske službe državne varnosti, ki je
načrtno usmerjala pretok državnega kapitala in lastnega kapitala skritih in črnih fondov
v zasebno področje podjetništva. S tem je služba odtujevala družbeni kapital in rušila
demokratična pravila svobodnega ekonomskega trga, saj je načrtno in ciljno ustvarjala
2

Schutzstaffel (SS) – varnostni vod. Vojaška enota nacionalsocialistične stranke, ki je bila ustanovljena
leta 1925 z nalogo fizičnega varovanja vrhovnega vodje – Fȕrerja, a je kasneje prerasla v de facto
najmočnejšo in najvplivnejšo vojaško organizacijo v Tretjem rajhu.
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nov družbeni sloj ekonomskih oligarhov, ki so (bili) nekdanji pripadniki te iste
organizacije. Ta primer nam bo nazorno pokazal, da tip političnega sistema v
totalitarnih, tranzicijskih in demokratičnih družbah ob nepravični oziroma nezakoniti
delitvi ekonomskih dobrin in dobička lahko posredno vključuje tudi načine etično
spornega delovanja državnih obveščevalnih sistemov.
Varnostnim izzivom tretjega tisočletja, ki se predvsem odražajo v pojavu
transnacionalnih, kibernetskih in hibridnih groženj, se mora prilagajati tudi varnostna in
obveščevalna dejavnost sodobnih demokratičnih družb. Za bolj učinkovit boj zoper te
grožnje so določene obveščevalne organizacije demokratičnih držav ponovno uvedle
nekdaj že opuščene in etično sporne metode obveščevalnega dela kot na primer:
izvedbo ciljnih in izvensodnih umorov, tajne operacije in podobno. Le-tem pa so dodale
še novejše oblike, kot so: metode zasliševanja ujetnikov z utapljanjem, ciljna uporaba
brezpilotnih letal, nadzor in ofenzivna kibernetska dejavnost, biometrija in podobno.
Zakonska in etična upravičenost uporabe teh metod v javnosti nemalokrat sproža
ogorčen odziv določenega dela nacionalne in mednarodne javnosti. Soočanje z etičnimi
težavami in izzivi na tem področju zato nujno zahteva sprejem novih oblik
obveščevalnih zasnov in doktrin, predvsem tako imenovanega pojma pravične
obveščevalne dejavnosti, ki naj upošteva ustrezne etične presoje. Za sprejem slednjega
žal v strokovni javnosti še ni popolnega soglasja. Do tedaj bomo prisiljeni, da
učinkovitost, zakonitost ter predvsem etičnost obveščevalne dejavnosti ocenjujemo
skozi prizmo doktrine pravične vojne. Prvine doktrine pravične obveščevalne dejavnosti
v okviru doktrine pravične vojne bomo razčlenili z vidika etičnih okoliščin, v katerih je
lahko določen predmet oziroma oseba zakonita tarča obveščevalne dejavnosti (ius ad
intelligentium3), ter etičnosti načina izvajanja obveščevalnih metod v obveščevalni
organizaciji (ius in intelligentia).
Predstavitev primera Gladio ter ameriške in italijanske zasnove obveščevalne dejavnosti
v boju zoper terorizem bodo pokazali, da je pojmovanje novodobnih varnostnih groženj
v marsičem izkrivilo pojem uporabe klasične obveščevalne dejavnosti ter slednjo
pripeljalo na rob ali morda tudi čez rob zakonitega. Ob presoji sodobnega izraza vojna
3

Jus ad intelligentium – pojem podaja etični okvir ter okoliščine, v katerih je lahko določena oseba
oziroma predmet cilj izvajanja obveščevalne dejavnosti.
Jus in intelligentia – pojem določa etične okvirje pri uporabi in izvajanju metod obveščevalnega dela
zoper ciljno osebo ali predmet obveščevalne dejavnosti.
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zoper terorizem je za razumevanje današnje obveščevalne dejavnosti v tem kontekstu
zelo pomembno soočiti tudi pojma resnica in skrivnost. Anžič (2000, 851) pravi, da je
»pri zagotavljanju individualne ali skupinske varnosti izrednega pomena spoštovanje
tako osebne kakor tudi državne zasebnosti. Pri tem je državna zasebnost le sinonim za
pojem tajnosti. Upoštevati namreč velja, da je svoboda posameznika v sodobni družbi
izhodišče za demokratično ureditev. Le posameznik, ki je odvisen od lastne
ustvarjalnosti, je lahko konstitutivna prvina demokratične družbe. Varstvo človekovih
pravic ni izraz golega humanizma, temveč zaščita temeljnega vzgona, na katerem
temelji pravna država.« Študij primerov je namenjen posebej iskanju narave
(ne)etičnosti obveščevalne dejavnosti kot rezultatu vpliva političnega odločanja oziroma
načrtovanja, ki je prva faza t. i. obveščevalnega ciklusa.
V času, ko dan ne mine brez terorističnega napada in človeških žrtev, postaja varnost v
sodobni družbi vse bolj primarna vrednota. Družba in posamezniki zato od države
upravičeno pričakujejo primerne in učinkovite ukrepe za zagotovitev varnosti kot sine
qua non uspešnega družbenega razvoja. Zasnova boja zoper vse bolj široko paleto
groženj tako temelji na pravočasnih in preverjenih obveščevalnih informacijah, ki pa jih
žal posamezne službe nemalokrat pridobivajo na različne, tudi etično sporne načine.
Etika v obveščevalni dejavnosti ne sme in ne more biti oksimoron. Etika in etični
standardi obveščevalnega dela so in morajo biti vodilo ter pomoč pri zakonitem
delovanju služb. Zatorej velja še toliko bolj opredeliti že znane, posebej pa novodobne
etične probleme in izzive, s katerimi se delavci v obveščevalno-varnostnih organizacijah
soočajo pri svojem delu. To pa lahko storimo le z jasno in nedvoumno nacionalno
zakonodajo, sprejeto na podlagi mednarodno sprejetih etičnih kriterijev obveščevalne
dejavnosti, opredeljenih v skupni evropski obveščevalni direktivi. Več nivojskega
institucionalnega ter neinstitucionalnega družbenega nadzorstva nad obveščevalno
dejavnostjo naj državljanom zagotavlja učinkovite vzvode zaščite temeljnih človekovih
pravic in svoboščin. Izobraževanje pripadnikov obveščevalno-varnostnih struktur s
področja poklicne etike mora biti stalnica delovnih procesov, kodeks etike
obveščevalno-varnostnih služb pa pri tem osnovno orodje.
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2.

METODOLOŠKA IZHODIŠČA

2.1

PREDMET IN CILJ NALOGE

V nalogi izhajamo iz temeljne družbene in znanstvene paradigme, da je etika osnovno
vodilo človekovega obstoja in delovanja. Obveščevalno-varnostna dejavnost je
praviloma predmet družboslovnih raziskav varnostnih in političnih ved in le-te se v
večini primerov ukvarjajo s področjem metod in dela služb, institucionalnega in
družbenega nadzorstva, odnosa javnosti in zasebnosti ipd. Kljub temu, da obstaja kar
nekaj znanstvenih prispevkov na temo obveščevalno-varnostne dejavnosti, pa v
slovenskem prostoru ni zaslediti znanstvenih del, ki bi neposredno obravnavala etiko in
etičnost dela pripadnikov obveščevalnih služb tako z vidika izvajalcev te dejavnosti kot
z vidika oseb, ki so cilji te dejavnosti. Predmet naloge je tako razčlenitev možnosti
aplikacije etičnih načel v delovanju pripadnikov obveščevalnih služb v različnih
političnih sistemih.
Temeljni namen našega preučevanja je predvsem:
 poudariti pomen razumevanja vrednostnega sistema posamezne družbe, politične
ureditve, distribucije kapitala in surovin ter s tem povezane družbenopolitične
etike oziroma njenih idejnih ali ideoloških podlag;
 opozoriti na vpliv neposrednih materialističnih vrednot, ki v luči globalnega
kapitalističnega razvoja družbe ter tranzicije političnih sistemov spreminja
razumevanje, vrednotenje in zasnovo vrednotenja, saj se zdi, da klasične
družbene vrednote potiska na obrobje. Sistem vrednot posameznika postaja
odraz družbenega okolja, pri tem pa individualni materializem ogroža sistemsko
zagotovitev vrednostnih temeljev, kar se odraža na posameznih družbenih in tudi
na varnostno-obveščevalnih dejavnostih;
 poudariti, da je etičnost delovanja državnih organov in tudi delovanje
represivnega aparata pogoj (conditio sine qua non) demokratičnega razvoja
sodobne družbe;
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 poudariti pomen in obstoj etike obveščevalne dejavnosti kot specifične etične
zvrsti ter prispevati k strokovni obravnavi slednje v slovenskem strokovnem in
akademskem prostoru;
 predstaviti

razvoj

(ne)etičnosti

obveščevalne

dejavnosti

skozi različna

zgodovinsko-politična obdobja ter vpliv ekonomsko-političnih sistemov na
(ne)etičnost obveščevalnih procesov;
 s pomočjo pojma pravične vojne izpostaviti in aplicirati zasnove pravične
obveščevalne dejavnosti;
 poudariti pomen, vlogo in vpliv varnostnih sistemov tretjega tisočletja na
etičnost izvajanja sodobne obveščevalne dejavnosti.
Z uporabljenimi metodami bomo poskušali doseči sledeče cilje:
 predstaviti temeljne etične okvire, pomen simbolnosti, zvrsti etike ter pomen in
nujnost dialoga za etičnost človekovega ravnanja;
 predstaviti temeljne pojme in zasnove (pojme) obveščevalne dejavnosti;
 predstaviti in orisati totalitarne sisteme nacizma in komunizma ter njuno zlorabo
antropoloških in etičnih teorij predvsem pri delovanju obveščevalno-varnostnega
aparata.
 na krajših študijah primerov nazorno pokazati primere neetičnosti delovanja
obveščevalno-varnostnega sistema in sistemsko zlorabo pojma obveščevalne
dejavnosti;
 podati oris varnostnih izzivov ter spreminjajočih se varnostnih groženj sodobne
družbe tretjega tisočletja;
 predstaviti politične in ekonomske silnice družb v politični tranziciji, ki vplivajo
na nastanek moralno-etičnega vakuuma, kar je posledica nedokončane politične
tranzicije in časa postmoderne družbe. Slednje bomo prikazali na primeru
neetičnega delovanja obveščevalne službe ter njenega poseganja na polje tržne
ekonomije;
 predstaviti vpliv tehnoloških dosežkov na metodah dela obveščevalne dejavnosti
in posledično možne negativne učinke na etičnost dela obveščevalno-varnostnih
služb;
 na konkretnih primerih iz sodobnih demokratičnih držav predstaviti varnostne
izzive sodobne obveščevalne dejavnosti ter primere možnosti zlorabe le-te;
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 predstaviti nujnost sprejetja kodeksa etike varnostno-obveščevalne dejavnosti
kot enega izmed zagotovil strokovnega dela na obveščevalno-varnostnem
področju.
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2.2

HIPOTEZE

V sklopu doktorske naloge si je avtor zastavil sedem hipotez.
Hipoteza I
Etika je nujni sestavni del vsega človekovega delovanja in tudi obveščevalno-varnostne
dejavnosti.
V nalogi bomo pokazali, da tudi v obveščevalni dejavnosti ne smemo uporabljati
nobenih nezakonitih sredstev in metod, kot so umor, mučenje, prisila, izsiljevanje itd.,
ki neupravičeno in nezakonito posegajo v človeškost, kršijo človekovo dostojanstvo ter
teptajo človekove pravice in svoboščine. Spoštovanje tega načela bomo najprej
predstavili prek s spoštovanja etike kot varovala človekovega dostojanstva ter pokazali,
kako totalitarni sistemi grobo kršijo integriteto človeka.
Hipoteza II
Totalitarni sistemi in njihovi represivni organi, ki predstavljajo ključno sredstvo
zatiranja z obveščevalno-varnostnimi strukturami, so primer grobe kršitve temeljnih
etičnih načel ter posledično teptanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic.
Bistveni poudarek naloge bo pokazati na grobo in etično nesprejemljivo kršitev etičnih
načel v totalitarnih sistemih nacizma in komunizma z (množičnimi) umori, brezpravnim
obravnavanjem oseb ter poseganjem sistema v njihovo intimnost.
Hipoteza III
Vzpostavitev kriterijev etike v obveščevalno-varnostni dejavnosti predstavlja problem.
V sodobni obveščevalno-varnostni dejavnosti je zaradi narave dela, predvsem zaradi
posega v integriteto človeka in njegovo zasebnost s sofisticiranimi metodami nadzora
ter prisile, le-ta lahko etično sporna. Ne glede na to mora ta dejavnost temeljiti na
etičnih načelih ter spoštovanju človekovega dostojanstva, ki naj se dejansko izraža v
neposrednih dejanjih spoštovanja načela varovanja človekovih pravic. Slednje je

mogoče spremljati in nadzirati z ustrezno zakonodajo, etičnimi kodeksi delovanja
obveščevalno-varnostne dejavnosti ter ustreznim demokratičnim institucionalnim
(parlamentarnim, sodnim ter finančnim) nadzorom4.
Hipoteza IV
Na uveljavljanje etičnosti (post)moderne družbe vplivajo gospodarsko-politični
dejavniki in zaostrena delitev naravnih ter drugih dobrin.
Tudi na področju izvajanja ekonomske obveščevalne dejavnosti morajo službe pri
izvajanju metod obveščevalno-varnostne dejavnosti upoštevati vsa etična merila, ki
zagotavljajo človekovo osebno svobodo in dostojanstvo. Z metodami dela prav tako ne
smejo poseči in vplivati na polje svobodne tržne konkurence ter ustreznih mednarodnih
pogodb (pacta sunt servanda). V nalogi bomo skušali pokazati, kako obveščevalnovarnostne dejavnosti ni dovoljeno izkoriščati za potrebe ekonomskega dobička in pri
tem kršiti temeljne človekove pravice in svoboščine.
Hipoteza V
Sodobne oblike transnacionalnih groženj determinirajo stopnjo razvoja sodobne
obveščevalno-varnostne dejavnosti in vplivajo na (ne)etičnost teh procesov.
V nalogi bomo preverjali, katere varnostne grožnje sodobne družbe se pojavljajo tako v
Sloveniji kot tudi v svetu in kako jih lahko v sklopu obveščevalno-varnostne dejavnosti
etično obravnavamo. Sodobni varnostni trendi in pojavne oblike sodobnih varnostnih
groženj ne smejo vplivati na etičnost izvajanja sodobne obveščevalno-varnostne
dejavnosti, ki mora povsod in venomer zagotavljati spoštovanje etičnosti oziroma
človeškosti. Uporaba sodobnih tehnoloških dosežkov v obveščevalno-varnostni
dejavnosti mora biti etično in zakonsko opredeljena ter mora zagotavljati spoštovanje
človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin.

4

Oblike in okvir institucionalnega nadzora nad delom obveščevalno-varnostnih služb v sodobnih
demokratičnih družbah določa parlamentarni, sodni, finančni ter informacijski nadzor. Del
institucionalnega nadzora obsega tudi pravico dostopa do informacij javnega značaja, ki se lahko
uveljavlja preko instituta informacijskega pooblaščenca.
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Hipoteza VI
Nujnost moderne obveščevalno-varnostne dejavnosti je sprejem jasnega in pojmovno
opredeljenega etičnega kodeksa obveščevalne dejavnosti, ki vpliva na etičnost
obveščevalno-varnostnega dela.
S prikazom negativnih izkušenj totalitarnih sistemov, kritične presoje problemov
demokratičnih družb v tranziciji ter globalnih, ekonomskih in finančnih izzivov
sodobnih političnih skupnosti bomo prikazali nujnost, da vsi sistemi spoštujejo sodobna
etična načela. Skladno s tem morajo etično delovati tudi obveščevalne in varnostne
službe, kar lahko dosežejo tudi ob pomoči etičnega kodeksa obveščevalno-varnostne
dejavnosti. Z metodološko izpeljavo bomo v zaključku naloge pokazali, kako etični
kodeks omogoča in zagotavlja, da v obveščevalno-varnostni dejavnosti ne pride do
kršitev temeljnih etičnih načel, kot se je to dogajalo v primeru obeh oblik totalitarizma,
začetnega obdobja tranzicijskih družb ter vpliva globalnih finančnih strategij v času
sodobnih demokratičnih družb.
Hipoteza VII
Izvajanje strokovno opredeljene ter etično determinirane obveščevalno-varnostne
dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju ostaja eden izmed temeljev in zagotovil
spoštovanja človeka in s tem nadaljnjega razvoja sodobne družbe.
Ob pomoči teoretičnih in praktičnih zaključkov raziskave Hannah Arendt bomo v
kritični obravnavi obeh totalitarnih sistemov pokazali, kako je represija ter iz nje
izhajajoč totalni policijski nadzor v družbi onemogočil vsak upor in željo po etičnem
delovanju. Obveščevalno-varnostna dejavnost je posebej občutljivo področje, kjer je
nujen in potreben stalen demokratičen nadzor. Predstavlja izziv zaradi težkih izkušenj iz
polpretekle zgodovine, nepopolno dokončanega političnega procesa tranzicijskih družb
ter vplivov gospodarsko-finančnih tokov v sodobnih družbah. Le-ti skušajo v okviru
gospodarske globalizacije prevzemati nadzor nad vladami in demokratičnimi parlamenti
ter mimo njih neetično, s kršenjem človekovih pravic in človeškega dostojanstva,
uveljaviti gospodarske in finančne interesne in učinke zgolj posameznih skupin. Ob
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učinkovitem in sistematično razvejanem institucionalnem nadzoru nad delom
obveščevalno-varnostnih služb pa je lahko tudi uveljavljanje določil etičnega kodeksa
ključni dejavnik same narave etičnosti oziroma človeškosti izvajanja obveščevalnovarnostne dejavnosti.
Ob kritični analizi obeh totalitarnih sistemov bomo predstavili konkretne ukrepe, ki
totalitarno delovanje preprečujejo ter zagotavljajo stalno etično delovanje. V nalogi
bomo na področju obveščevalno-varnostne dejavnosti konkretno pokazali, kako se
zagotavlja spoštovanje človeškega življenja, človeške integritete in dostojanstva
predvsem z absolutno prepovedjo ubojev, mučenja ter drugih neposrednih posegov na
področje varovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. To bomo pokazali tudi na
primerih delovanja obveščevalno-varnostne dejavnosti v Sloveniji in Evropski uniji,
kjer naj etični kodeksi, predvsem pa institucionalni nadzor zagotavljajo kontrolo in
preprečujejo arbitrarno uporabo metod dela (npr. samovoljni nadzor telekomunikacij,
nedovoljeno avdio- ter video snemanje itd.).
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2.3

PRISTOP IN METODE RAZISKAVE

2.3.1 Predpostavke in omejitve raziskave
Kot predpostavko in temelj doktorske naloge jemljemo trditev Janeza Juhanta (2009a,
1), ki trdi, »da etika oblikuje človeškost. Človek, ki spoštuje načela človeškega
dostojanstva, je etični človek. Tega pa ne more uresničiti sam, pač pa le ob sodelovanju
z drugimi; zato je etika utemeljena na vzajemnem delovanju ljudi oziroma na
sodelovanju vseh vpletenih, tj. vseh nas, ki se nas tiče človeškost.«
Splošna etična stališča bomo raziskovali naprej skozi spoznanja relevantnih avtorjev,
kakor nam jih predstavlja zgodovina etične misli. Pri tem se bomo omejili zgolj na
glavne etične tokove. Izhodišče razprave bo Aristotelova in Tomaževa krščanska
evdajmonistična etika, obravnavali bomo Kantovo etiko dolžnosti ter sodobno
utilitaristično etiko, ki predpostavlja koristnost kot edino vodilo etičnega delovanja ter
prikazali pomen diskurzivne (dialoške) etike Jürgena Habermasa. Pri doktorski nalogi
se ne bomo mogli izogniti omejitvi, da opišemo glavne poteze etike. Iz tega bomo
poskušali pokazati možnosti in meje njene aplikacije na področje obveščevalnovarnostne dejavnosti (v nadaljevanju OVD). Proučevanje obveščevalne dejavnosti je
izjemno zapleteno ter interdisciplinarno, zaradi česar je prihajalo tudi do težav pri
aplikaciji etike na to področje. Ne glede na to pa skladno s hipotezo predpostavljamo,
da je ne le mogoča, pač pa nujna aplikacija etike na področju obveščevalne dejavnosti,
čeprav so posamezna dejstva in dejanja etično težko opredeljiva. Dodatno težavo
predstavlja tehnološka razvejanost informacijskih sistemov sodobne družbe, ki vse težje
zagotavlja popolni nadzor nad potencialnim uhajanjem občutljivih informacij. Na drugi
strani pa se v moderni dobi vzporedno s tem vse bolj uveljavlja pravica javnosti do
dostopa do informacij iz t. i državne zasebnosti. Slednje otežuje preverjanje etičnosti na
področju varnostno-informativne dejavnosti, čeprav je glede na nujnost etičnega
delovanja na vseh področjih treba vztrajati tudi pri etičnih načelih in njihovi aplikaciji
tako v zakonskih izvedbah kot tudi na vseh področjih delovanja države, še posebej pa na
področju OVD. Etika in etičnost delovanja služb pa je tudi merilo presoje delovanja
obveščevalnih služb v času totalitarne vladavine nacizma ter predvsem komunizma.
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Etično presojo delovanja služb otežujejo totalitarne razmere še posebej v komunizmu,
kjer se kot izjemna ovira pojavlja težava informacijske dostopnosti, saj je veliko
arhivskega gradiva nekdanjih komunističnih obveščevalnih in tajnih služb zaradi
varovanja osebnih podatkov tako operativcev kot tudi tajnih sodelavcev ter zaradi tajne
klasifikacije dokumentov še vedno nedostopno širši javnosti. Kot kaže primer
vzhodnonemškega Ministrstva za državno varnost (Ministerium für Staatssicherheit –
MfS) pa je bilo veliko arhivskega gradiva5 zaradi bojazni po razkritju zločinov
komunističnega sistema in njegovih tajnih služb ob razpadu sistema načrtno in
namensko uničenega. V raziskavi podajamo vpogled v področja obveščevalne
dejavnosti in obveščevalnih služb ter se držimo pravila, da objavljamo le javno
dostopne podatke. Podatki so postali javni z odprtjem delov arhivov služb ali drugih
državnih ustanov. Pregledali pa bomo tudi relevantna znanstveno-teoretična in
strokovna dela, ki jim bomo dodali lastna razmišljanja in ocene, pridobljene na podlagi
preučevanja omenjenih totalitarnih razmer.
Pri proučevanju metod dela obveščevalno-varnostnih služb in vplivu etike postavljamo
v središče metode, ki imajo neposredni vpliv na ljudi v družbi; tu predvsem
izpostavljamo metodo dela z viri/tajnimi sodelavci, v moderni družbi pa metodo
prikritih tajnih operacij. Manj in v omejenem obsegu se bomo v nalogi dotaknili ostalih
metod dela obveščevalno-varnostnih služb kot npr. metode zbiranja podatkov s
poslušanjem radijskega spektra, geoloških in vesoljskih proučevanj, zbiranja podatkov
preko javno dostopnih medijev ipd.

2.3.2 Metode raziskave
Doktorska

naloga

je

zamišljena

kot

kvalitativno-deskriptivna

raziskava

po

humanističnih in družboslovnih raziskovalnih metodah. K raziskavi problema etičnosti
v družbi na obveščevalno-varnostnem področju pristopamo najprej filozofsko5

Po podatkih zveznega pooblaščenca za gradivo Službe za državno varnost nekdanje NDR
(Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR – BstU) je bilo
do sedaj rekonstruiranih približno 1,5 milijona strani gradiva, ki je bilo ročno strgano. Od leta 2013
poteka poizkusni računalniški projekt, v katerem je bilo rekonstruiranih približno 60.000 strani. Še vedno
obstaja približno 400 do 600 milijonov kosov raztrganega gradiva, kar po oceni znaša približno 40 do 50
milijonov
strani
dokumentov.
(http://www.bstu.bund.de/EN/Archives/ReconstructionOfShreddedRecords/_node.html)
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analitično. Osnove etike postavljamo metodološko in predstavljamo njeno vlogo v
človekovem osebnem in družbenem življenju, se pravi, da presojamo dobro oz. vlogo
etike pri organizaciji družbe, in sicer na vseh njenih področjih, posebej pa na polju
OVD. Komparativno opazujemo vlogo etike v različnih sistemih in z vidika več etičnih
teorij oz. pristopov. Upoštevamo relevantne vire in sintetiziramo obširno in zahtevno
področje etičnega z viri, interpretacijami in z možnostjo relevantnih etičnih premis in
njihove vloge v življenju. Izhajamo iz najbolj relevantnih avtorjev ter z ustreznimi
metodološkimi prijemi vodimo k upravičljivi aplikaciji etike. Metodologija torej temelji
na racionalno-znanstveni presoji in aplikaciji osnovnih postavk etike v družbeni teoriji
in praksi. Predpostavljamo in upoštevamo tudi metodološki pluralizem, saj se pri
preučitvi problema etičnosti OVD prepleta več humanističnih ved ter spoštuje tako
kvalitativna kot kvantitativna metoda družboslovnih raziskav na tem področju. Poleg
tega uporabljamo še zgodovinsko metodo kritične presoje bivših totalitarnih ter
sodobnih tranzicijskih in demokratičnih sistemov, pri tem pa upoštevamo relevantne
avtorje. Posebej analiziramo delovanje in postopke OVD, kar zahteva sociološko in
pozitivistično

presojo njenega ustroja in delovanja. Z ustrezno metodologijo torej

predstavljamo oz. nakazujemo bistvene probleme etičnosti v družbi in v OVD, na
podlagi česar apliciramo etiko na OVD, kar predstavlja najbolj zahteven teoretskopraktični izziv raziskave. Na podlagi te presoje metodično razvijemo tudi osnove za
etični kodeks v OVD.
V raziskavi torej izpostavljamo problem etičnosti pri izvajanju OVD sploh ter posebej v
različnih političnih obdobjih, tj. v totalitarnih režimih iz časa polpretekle zgodovine in v
sedanjih demokratičnih sistemih. Najprej si zastavljamo vprašanje etike v OVD, in
sicer: Ali je koncept etike v obveščevalni dejavnosti teoretični ter praktični oksimoron?
Predvidoma je to problem, a verjamemo, da je ob ustrezni metodični postavitvi OVD v
demokratičnih družbah takšen projekt vsaj mogoč, četudi praktično težko izvedljiv.
Relevantne etične teorije in spoznanja, ki prikazujejo etiko kot temelj človeškosti,
razčlenjujemo analitično. Raziskujemo jih s pomočjo primarnih virov: Nikomahova
etika (Aristotel 384–322), dela Immanuela Kanta (1956), Utilitarizem (John Stuart Mill
1879), Methods of Ethics (Henry Sidgwick 1877) ter nekaterih drugih. Etične pojme
soočamo z ostalimi relevantnimi pojmi, ki določajo družbeno stanje in njegove
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podsisteme. Še posebej smo pozorni na avtoritarno-ideološke usedline družbe, ki
preprečujejo razvoj etičnega v družbi. Na podlagi teh izhodišč s pomočjo sintetične
metode predstavljamo osnove za aplikacijo etičnih teorij na področja družbenega
življenja. Pri tem postavljamo metodične okvire etičnih teorij, relevantnih za našo
raziskavo, se pravi: etike vrlin, utilitarizma (John Stuart Mill, 1879), deontološke etike
ter etike diskurza (Jürgen Habermas, 1983). Kot pomoč pri razumevanju pomena in
vloge etike v sodobnih družbah pa so nam študije ter spoznanja Alasdaira MacIntyra
(2004), Janeza Juhanta (2003, 2009a, 2009b), Joachima Bauerja (2008) ter drugih.
Teoretične vidike OVD nam nudijo Andrej Anžič (1996, 1997, 1999, 2004), Vladimir
Šaponja (1999) in Anton Grizold (1998), temelje etike obveščevalne dejavnosti pa Jan
Goldman (2006), Arthur Hulnick (2006) ter Daniel Mattausch (2006). Vse primarne ter
sekundarne vire preverjamo s pomočjo raziskav o vlogi etike na obveščevalnem
področju pri avtorjih: Michael Herman (2004), Tony Pfaff in Jeffrey Tiel (2004), David
Omand in Mark Phythian (2013), William Nolte (209), George O'Toole (1990) ter Ross
Bellaby (2012), etična spoznanja pa prenašamo na polje izvajanja OVD.
V okviru teoretičnih postavk poskušamo presojati moralna dejanja glede na njihovo
etično vrednost in utemeljenost. Metaetična refleksija nam torej omogoča usklajevanje
etičnih teorij ter praktičnih zahtev na posameznih področjih, tudi na področju OVD. V
raziskavi tako dokazujemo, da je etika temeljno vodilo družbenega napredka in obstoja.
Etičnost je osnovna zakonitost vseh človekovih dejavnosti, zaradi česar lahko
presojamo etičnost družbenih sistemov in posebej OVD. Na podlagi tega raziskujemo
(ne)etičnost različnih družbenih sistemov, totalitarnih pa tudi demokratičnih, da bi
mogli presojati njihov etični naboj in posledično njihovo OVD. Iz spoznanj izhaja tudi
nuja etičnega kodeksa obveščevalne dejavnosti, za kar bomo ob koncu pripravili
ustrezna izhodišča.
Ta metodološki okvir nudi osnovo za postavitev in preverjanje hipoteze I.: Ali je v času
obstoja totalitarnih sistemov, ki so temeljili represiji in kršenju človekovih pravic in
svoboščin, obstajal etični temelj izvajanju obveščevalne dejavnosti ter kako je bil v
totalitarnih sistemih teoretično utemeljen?
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Z zgodovinsko-kritičnim pristopom testno razčlenjujemo vlogo (ne)etike v totalitarnih
sistemih, jih med seboj primerjamo in jih nato primerjamo še z vlogo etike v
demokratičnih sistemih. Pozorni smo na zlorabe obveščevalne dejavnosti v različnih
političnih sistemih s poudarkom na primerjavi ter vlogi (odsotnosti) etičnih standardov
v teh družbah. Nacistična ideologija je temeljila na zlorabi in izkrivljanju teoretičnih
dognanj evolucijske etike Charlesa Darwina ter teoretičnih pogledov Friedricha
Nietzscheja, ki jih predstavljamo skozi spoznanja Richarda Weikarta (2004, 2009) ter
Stephena Hicksa (2009). Okviri in vloga nacistične etike izhajajo iz govora Heinricha
Himmlerja (1943), ki razlaga etiko v smislu dolžnosti oz. zvestobe sistemu ter
konsekvencialistično v smislu strogega izvajanja ustreznih sistemskih zakonitosti, ki
tako izpade kot etika perfekcionizma enot SS, kar zaključujemo na podlagi uvidov
Wolfanga Bialasa in Lotharja Fritzeja (2004). Eugen Kamenka (1962) ter Paul
Blackledge (2012) razčlenjujeta okvire marksističnega pojmovanja etičnih standardov
komunizma, ki je določal okvire leninističnega in stalinističnega revolucionarnega
terorja. Odsotnost etičnosti podrobneje razčlenjujemo skozi prizmo Jamesa Harrisa
(2003), Silvina Eiletza (2010) ter Jamesa Ryana (2012).
V raziskavi predstavljamo dve krajši študiji, in sicer politični obračun in likvidacijo
Ernsta Röhma (Delarue 1966), visokega častnika nacistične organizacije Sturmabteilung
(SA), ter politični obračun jugoslovanskega in slovenskega komunističnega vrha s
politikom Edvardom Kocbekom. Nazorne zlorabe opiše sam Kocbek (1952), dodatno
pa jih pojasnijo med drugimi še Drago Jančar (1998) ter Tamara Griesser-Pečar (2007).
Študiji primerov Röhm in Kocbek sta osnovni model aplikativne raziskave, iz katerih je
jasno vidna odsotnost etike v obeh sistemih. Teoretični zaključki dobijo torej praktično
potrditev, saj smo z obema primeroma pokazali, v kakšnih razmerjih so posamezne
lastnosti, vzorci, procesi in dogodki. Tako teoretične ugotovitve delovanja etike v
totalitarnih sistemih tudi praktično ovrednotimo in pokažemo na odsotnost etičnega v
obeh sistemih.
Pri metodi analize primarnih in sekundarnih virov z neinvazivno metodo zbiramo
podatke iz tekstovnih, vizualnih in avdio gradiv ter s sistematičnim uvrščanjem in z
analizo teh podatkov dopolnjujemo metodološki pluralizem kvantitativnih in
kvalitativnih metod raziskave. Tematska analiza virov nam omogoči znanstveni pristop

16

in vpogled v procese zlorabe etičnosti OVD v času nacizma in v času komunizma na
Slovenskem.
Ta metodološki pristop je osnova za izpeljavo nadaljnje analize, ki jo nakazuje hipoteza
II: V kolikšni meri so (ne)dokončani procesi ekonomske, socialne in politične tranzicije
vplivali na proces razvoja koncepta etike obveščevalne dejavnosti?
Val demokratičnih teženj v 90. letih prejšnjega stoletja je v Vzhodni Evropi pripeljal do
verižnega zloma totalitarnih političnih sistemov držav nekdanjega Varšavskega pakta
ter osamosvojitev republik nekdanje Jugoslavije. Zamenjava političnih sistemov je
neizogibno prisilila v procese tranzicije tudi strukture državnih obveščevalnih in
varnostnih služb. Različne službe v različnih državah so se temu procesu različno
prilagajale. Za čas političnih tranzicij ob razpadu oz. zamenjavah političnih sistemov so
značilna obdobja pravnih in ekonomskih »praznin«. Pred seboj imamo metodičnopraktični primer zlorabe etičnosti na področju transformacije tajne službe v času
politične tranzicije, ki ga posreduje Martin Dimitrov (2009) na primeru delovanja
nekdanje komunistične službe državne varnosti Republike Bolgarije. Nazorno prikazuje
načrtno dejavnost tajne policije ter ekonomske in politične zlorabe v času tranzicije za
vzpostavitev formalnih in neformalnih mrež vpliva delavcev in sodelavcev nekdanje
bolgarske komunistične tajne službe tako v sodobni bolgarski družbi kot v
mednarodnem okolju. Obdobje tranzicijskih družb tako obravnavamo na podlagi
zgodovinsko-kritične

metode,

ki

jo

dopolnjujemo

s

praktičnim

induktivno-

hermenevtičnim pristopom presoje etičnega materiala za prelomno zgodovinsko
obdobje, ki ga opredeljujemo v odnosu do etičnih norm tedanjega časa ter pojavnih
oblik zlorabe OVD.
Za dosego etičnih standardov v OVD se zastavlja vprašanje, zajeto v hipotezo IV: Ali
lahko koncept pravične vojne predstavlja ustrezen etični temelj za izvedbo etične
obveščevalne dejavnosti ter temelj za sprejem etičnega kodeksa obveščevalne
dejavnosti?
V raziskavi na kratko orišemo pomen in razvoj koncepta teorije pravične vojne, ki jo
zasledimo že v zgodovinskih delih Aristotela, Platona, Cicerona ter Marka Avrelija.
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Pojem pravične vojne dobi obliko oprijemljive teorije v delih sv. Avguština (354–430)
ter Tomaža Akvinskega (1225–1274). Polje etike OVD predstavimo skozi poglede
teoretikov, kot so Jan Goldman (2006), Arthur Hulnick (2006) ter Daniel Mattausch
(2006), praktične vidike koncepta pravične obveščevalne dejavnosti pa spoznamo skozi
pogled Rossa Bellabya (2012). Ker še vedno ni sprejet koncept pravične obveščevalne
dejavnosti, s primerjalno induktivno metodo sklepanja ter ob uporabi procesa
posploševanja izkustvenih opažanj in analize gradiv apliciramo spoznanja in dosežke
teorije pravične vojne ter skušamo priti do osnov koncepta pravične obveščevalne
dejavnosti. Iz tega neposredno in konkretno utemeljujemo nujnost sprejema etičnih
standardov OVD. Pri tem metodološko upoštevamo tehnološke in druge moderne
pridobitve, ki jih ima danes na razpolago OVD.
Ta metodološki pristop daje osnovo za presojo hipoteze III: Ali koncept moderne družbe
z visoko razvitimi tehnološkimi dosežki negativno ali pozitivno vpliva na razvoj etičnih
vidikov izvajanja obveščevalne dejavnosti? in hipoteze VI: Ali je sodobna obveščevalna
dejavnost v družbi tretjega tisočletja zmožna etično odgovoriti na pojavne oblike
sodobnih varnostnih izzivov in groženj?
Odnos in medsebojne relacije med kapitalistično in profitno pogojeno neoliberalno
družbo demokratičnih sistemov ter razvojem in/ali zatonom etičnih norm analiziramo
ob pomoči Marka Zupana (2011), Manfreda Stegera in Roya Ravija (2010), Hansa van
Zona (2013) ter Matjaža Steinbacherja (2009). Razčlenjujemo razkorake ter nasprotja
med svetovoma moderne in postmoderne družbe, ki jih povzročajo nenehne tehnološke
spremembe in hiter družbeni razvoj. Ob iztočnicah Zygmunda Baumana (2006) ter
Hannah Arendt (2003) z metodo zgodovinske refleksije in aplikacije analitično
razčlenimo primer uporabe brezpilotnih letal ter nakažemo pomen in vlogo ter možne
zlorabe tehnologije v moderni OVD.
Neprestane spremembe v varnostnem okolju ter raznolikost sodobnih varnostnih
groženj (Shreier 2010) otežujejo družbeni in sistematski pristop k spremembam načina
izvajanja OVD. Etičnost OVD se sicer poudarja, vendar pa se bolj kot preobrazba v
smer deontoloških in vrlinskih oblik etičnosti OVD ohranja etični vidik zgolj
minimalističnega utilitarističnega pristopa OVD, ki se skuša dopolnjevati z zakonskim
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nadzorom oz. s prilagajanjem formalno-pravnih okvirov izvedbe OVD. To nazorno
predstavljamo v primerih protiteroristične zakonodaje ZDA, Velike Britanije in Italije
ter v teoretičnih pogledih Freda Schreiera (2006), Wrighta Millsa (2006) ter Rogerja
Barnetta (2008). Za poglabljanje teh formalističnih okvirov je metodično primerna
Habermasova diskurzivna etika, na kar opozarjamo, saj je njen metodološki pristop
stimulativen za reševanje sodobnih etičnih vprašanj v družbi in posebej na področju
OVD. Z analitično-dialektično metodo presojamo torej postavko, da imajo splošne
moralne norme oz. vrednostne sodbe vlogo v družbenih procesih in posebej na področju
OVD. Analiza sistemov pokaže temeljne etične norme oz. vrednote ter njihovo vlogo v
praktičnih smernicah človekovega osebnega in družbenega delovanja. Raziskava
pokaže, kakšna je zveza med temeljnimi etičnimi uvidi in kakšen izziv predstavlja
praksa utilitarističnega koncepta OVD. Habermasova diskurzivna etika je zato posebej v
postmoderni izziv za metaetično razpravo o vlogi etike v družbi in na področju OVD.
Ta metodološki pristop je osnova za izpeljavo hipotez V in VII.
V celotni nalogi uporabljamo metodo sinteze in verifikacije, ki temelji na kombinaciji
induktivnega in deduktivnega sklepanja (inverzna dedukcija). V sklepni sintezi
prikazujemo tudi medsebojni odnos vseh predstavljenih prvin, ki vplivajo na
spremembo trendov varnostne dejavnosti, kar posledično pomeni nov metodološki izziv
za postavitev strokovnih vodil sprejema in implementacije kodeksa etike obveščevalne
dejavnosti. Celovit znanstveni proces smo uspešno in nepristransko zaključili, saj smo
upoštevali temeljna načela znanstvenega raziskovanja:



načelo objektivnosti: pri opisovanju problema etičnosti v obveščevalni dejavnosti
smo poizkušali temo predstaviti objektivno in nepristransko. Izkrivljenost in
zlorabo etičnih norm v OVD totalitarnih sistemov smo predstavili in ocenili ne le
skozi prizmo demokratičnih standardov sodobne družbe, ampak tudi skozi prizmo
etičnih standardov totalitarnih družb. Pri tem smo se poizkušali kar v največji večji
meri izogniti subjektivnim pogledom in prepričanjem;



načelo preverljivosti: raziskovalna naloga je širši teoretični prispevek k
spoznavanju OVD in zato v nalogi nismo uporabljali gradiva, označenega s
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katerokoli stopnjo tajnosti. Hipoteze in trditve je tako možno javno preveriti, viri
raziskave pa so javno dostopni;


načelo natančnosti: v hipotezah, trditvah ter v procesu utemeljevanja
zastavljenih hipotez smo bili kar se da natančni in nedvoumni;



načelo splošnosti: splošna in specifična etična spoznanja o odnosu med OVD in
posameznikom lahko prenesemo na druga področja socialnih interakcij,
predvsem na delovno-pravno področje. V raziskavi smo natančno zastavili
zakonske, organizacijske ter etično-moralne okvire in norme, po katerih naj se
etično izvaja OVD;



načelo veljavnosti: z ugotovitvami raziskave podajamo dodatne poglede in
razlage na družbene, politične, ekonomske ter sociološke prvine ter njihove
medsebojne interakcije, ki vplivajo na etiko in etičnost dela OVD in
posameznikov v njej;



načelo zanesljivosti: zanesljivost naše raziskave smo podkrepili s teoretičnimi
in praktičnimi raziskavami in spoznanji tujih in domačih strokovnjakov.

2.3.3 Znanstven prispevek doktorske naloge
Slovenija se kot mlada država v (ne)dokončani tranziciji še vedno spopada s težavami in
travmami pretekle in polpretekle zgodovine. Dolg slovenske demokratične tranzicije je
še vedno ne dovolj pojasnjena in raziskana temna plat slovenske polpretekle zgodovine.
Totalitarna komunistična vladavina je po vzorcu drugih komunističnih totalitarnih držav
tudi v Jugoslaviji in Sloveniji temeljila na represiji in zlorabi, ki ju je izvajal
obveščevalno-varnostni aparat države. Totalitarni komunistični sistem in njegov
represivni aparat sta dolga leta kot klin cepila enotnost slovenskega naroda. Pričujoča
doktorska naloga bo zato pomemben prispevek k uvidu delovanja totalitarnih
mehanizmov in presoja njihove (ne)odprave v tranziciji. Naloga uvaja postavitev
metodološko-etičnih kriterijev za delovanje obveščevalne dejavnosti v demokratičnih
sistemih ter njihovo etično vzdrževanje tudi v zaostrenih globalnih ekonomskofinančnih tokovih. V celotnem pristopu k obravnavi teme pa se ne moremo izogniti
fazam in delom procesov politične evolucije slovenske družbe, ki naj bi z zaključeno
politično tranzicijo iz nedemokratičnega režima realsocializma pripeljali Slovenijo v
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polno pluralno in demokratično družbo. Etični kriteriji delovanja OVD so zanesljivo
sredstvo, ki spodbuja demokratične procese in omogoča opustitev totalitarnih
mehanizmov oziroma vzorcev znotraj teh služb in posredno celotne družbe.
Naloga pomeni prispevek na več področjih znanosti, in sicer:


Zgodovinsko, sociološko in filozofsko prispeva k etični presoji delovanja
totalitarnih sistemov posebej z vidika OVD, ki je predstavljala temelj
totalitarnega delovanja in prisile, ter negativnih posledic za tranzicijske družbe.



Z nalogo prispevamo k razvoju področja varnostnih študij, in sicer v domeni
njihovih soodvisnosti z družbenimi sistemi tudi modernih družb ter k presoji
obveščevalno-varnostnih pojavov v kontekstu različnih družbenih sistemov v
preteklosti in sodobnem svetu.



Pomoč pri oblikovanju družbenih pogojev, ki bodo vodili k čim bolj
neobremenjenemu in nepristranskemu družbenemu ter strokovnemu diskurzu
glede vloge etike v obveščevalne dejavnosti. To vodi k:


obravnavi etike v obveščevalni dejavnosti kot specifične oblike
profesionalne etike, ki kaže na neločljive vezi in medsebojne
(so)odvisnosti ter vpliv med etiko, politiko, ekonomijo, političnimi
sistemi ter neposredni vpliv slednjih na etičnost dela pripadnikov
obveščevalnih in varnostnih služb v različnih sistemih in obdobjih;



zavedanju, da obstoja obveščevalno-varnostni etos, na podlagi katerega
lahko sprejmemo kodeks etike pripadnikov obveščevalno-varnostnih
služb

ter

ustvarimo

delovna

okolja

v

obveščevalno-varnostnih

organizacijah, ki bodo temeljila na moralno-etičnih standardih;


zmanjšanju obstoja, pomena in negativnih vplivov obveščevalnovarnostne subkulture;



destigmatizaciji obveščevalne dejavnosti ter razumevanju vloge in
pomena obveščevalne dejavnosti v sodobnih demokratičnih družbah;



ustvarjanju

kriterijev

in

standardov

obveščevalno-varnostnega poklica.
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profesionalne

integritete

Namen doktorske naloge je torej podrobneje pojasniti vseobsežnost in pomembnost
etike in etičnosti in s tem etično-duhovnih prvin v družbi ter posebej na področju OVD.
Totalitarne družbe so propadle ravno zaradi odsotnosti in neuveljavljanja etičnih
standardov. Učinek slednjega je zaznati tudi v tranzicijskih družbah, saj vpliva na
uveljavljanje etičnih standardov oziroma spoštovanje človekovega dostojanstva in
temeljnih človekovih pravic ter ga otežuje. Posledično pa otežuje uveljavljanje
standardov demokratične družbe tudi v OVD. Dejstvo je, da danes strokovna
obveščevalna dejavnost postaja eno izmed temeljnih orodij boja zoper grožnje sodobne
globalne družbe.
Navkljub zapletenosti celotne OVD pa morajo njene službe spoštovati etična načela, saj
le tako lahko ta dejavnost zagotavlja trajnostni in celostni razvoj globalne družbe in tudi
posameznih držav ter njenih podsistemov, še posebej pa ekonomije, s pomočjo katere se
tako lahko zagotavlja vsesplošno blagostanje družbe. Z nalogo želimo prispevati k
strokovnemu poglabljanju etike na področju obveščevalne dejavnosti ter k
neposrednemu vplivu na dvig nivoja strokovnega dela pripadnikov obveščevalnih služb
v Sloveniji in v svetu. Ker je to področje v slovenskem okviru še premalo raziskano in
ker se, kot rečeno, zaradi tranzicije in globalnih izzivov OVD pojavljajo nove etične
zahteve, je pričujoča naloga pomemben prispevek k znanstvenim spoznanjem na
opisanih področjih.

2.3.4 Struktura naloge
Doktorsko nalogo nameravamo tematsko razdeliti na osem vsebinskih poglavij.
V Uvodu predstavljamo problem.
V drugem poglavju, kjer nakazujemo smer raziskave, opredeljujemo metodične
postavke, hipoteze, pristop k problemu, opredelitev teme ter temeljne pojme etike,
politike, ideologije in obveščevalne dejavnosti.
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V tretjem poglavju obravnavamo moralne vrednote človeštva in sodobne družbe.
Predstavitev etike zajema tako teološki, filozofski kot sociološki vidik. Glede na
aplikacijo etike na obveščevalno dejavnost etiko orišemo tako z vidika apriornega
teološko-etičnega pristopa s primerom deontološke etike in formalizma Immanuela
Kanta, na drugi strani pa tudi z vidika posteriornega etičnega pristopa oziroma v
teleoloških oblikah etike pri Aristotelu in posebej v modernem utilitarizmu.
V četrtem poglavju želimo umestiti etičnost obveščevalne dejavnosti v okvire teorije
pravične vojne in še nastajajoče teorije pravične obveščevalne dejavnosti. Tu
razčlenjujemo faze obveščevalne dejavnosti ter podamo osnovne premise, kaj je v
posamezni fazi obveščevalne dejavnosti etično in primerno. Etičnost obveščevalnih faz
predstavimo skozi poglede teoretikov, kot so Goldman (2006), Bellaby (2012), Hulnick
(2006) in Mattausch (2006) ter drugi.
V petem poglavju pričenjamo s komparativno etično analizo dela pripadnikov
obveščevalnih služb v totalitarnem nacizmu. V okviru raziskave nacizma predstavljamo
študijo primera notranjepolitičnega ter notranjestrankarskega prevrata iz leta 1934
(Röhm-Putsch), ki ima za posledico dokončno uveljavitev nacionalsocialistične stranke
kot monolitne stranke ter Nemčije kot države, temelječe na nacizmu.
V šestem poglavju predstavljamo študijo primera zlorabe obveščevalnih in varnostnih
služb v komunizmu na primeru procesa diskreditiranja Edvarda Kocbeka. Cilj tega in
tovrstnih procesov je bilo nasilno zatiranje ideološkega nasprotovanja ter političnega
pluralizma in družbenega diskreditiranja. Študija bo pokazala, da je tedanja
obveščevalna stroka brez kančka etičnih načel sledila ciljem temeljnih premis
komunizma kot totalitarnega sistema.
V sedmem poglavju predstavljamo probleme delovanja obveščevalnih sistemov na
prehodu med političnimi sistemi v tranziciji in demokratičnimi sistemi. Za sisteme v
tranziciji podajamo analizo političnih in gospodarskih tranzicij ter vpliv slednjih na
razslojevanje družbe. Na to analizo vežemo prikaz in analizo faz tranzicije v
obveščevalnih službah in obveščevalnem delu skozi poglede Kershawa (2001),
Weikarta (2004, 2009), Kamenka (1962), Sharieja (1951), Pipesa (2003), Shishkina
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(1955), Pusićeve (1998) in Zajca (2004). Obveščevalno dejavnost v tretjem tisočletju v
mnogočem zaznamujejo izzivi postmoderne družbe ter njihov vpliv na etiko dela
pripadnikov obveščevalnih služb. Kot študijo primera zlorabe obveščevalne dejavnosti
v demokratičnih družbah podajamo primer operacije Gladio ter analiziramo izredne
zakonske ukrepe za boj zoper terorizem v Italiji, Veliki Britaniji in ZDA, kjer je
navkljub visokim etičnim standardom tako v ameriški družbi kot v ameriški
obveščevalni skupnosti prišlo do grobih kršitev vseh etičnih in tudi drugih humanitarnih
norm. Za etično in zakonito delovanje obveščevalnih služb je poglaviten nadzor.
Slednjega bomo v odnosu do obveščevalnih služb predstavili z vidika institucionalnih in
neinstitucionalnih oblik, formalnih in neformalnih načinov nadzora. Tu predstavimo
poglede teoretikov Gilla (2006), Goldmana (2006), Juhanta (2009a, 2009b), Anžiča
(1999, 2000) ter drugih.
V zadnjem osmem poglavju povzemamo ugotovljena dejstva, ki bodo jasno pokazala,
da je pomanjkanje oziroma neobstoj etičnih temeljev obveščevalne dejavnosti v
marsičem pripomogel k anomalijam delovanja političnih sistemov, kar je posledično
povzročilo kršenje človekovih pravic. V tem poglavju želimo tudi predstaviti
implikacije, ki jih ima etika obveščevalne dejavnosti na razvoj moderne družbe. Iz teh
ugotovitev izhaja nuja sprejema etičnega kodeksa obveščevalne dejavnosti. V tem
poglavju predstavimo poglede Gilla (2006), Goldmana (2006), Juhanta (2009a, 2009b,
2003), Anžiča (1999, 2000) in drugih.
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2.4

OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV

Preden se lotimo celostne predstavitve glavnih etičnih smeri oziroma tokov, bomo
poskušali razčleniti glavne pojme, ki usmerjajo našo raziskavo. Pri etiki je to osnovno
vprašanje dobrega in zla. Ker obravnavamo najbolj občutljivi del državnega aparata,
njeno OVD, ki jo bomo razčlenjevali v totalitarizmih in demokraciji, predstavljamo
najprej državo kot temelj, okvir in strukturo te dejavnosti. Sledi opredelitev različnih
tipov države, pri čemer bomo predvsem pozorni na razliko med totalitarno in
demokratično obliko države. Pomembno vlogo pri tem ima pojem ideologij. V drugem
delu tega poglavja pa prehajamo k opredelitvi temeljnih pojmov, ki zadevajo OVD.

2.4.1 Etika in morala
Juhant (2009a, 29) v svojem delu Etika I.: Na poti k vzajemni človeškosti poda
Aristotelov pogled na etiko, in sicer je »etika umski uvid in presoja konkretnih
človekovih izkušenj, ki postanejo s človekovo usposobljenostjo oziroma s pridobitvijo
(dobrih) navad vodilo njegovega ravnanja.« Bolj vsakdanja razlaga etike pove, da je
etika panoga, ki nas vodi k dobremu (Juhant 2009a, 29; Aristotel Nikomahova etika,
1094a1).
»Z etiko torej razumemo temeljne usmeritve, vodila, norme in dolžnosti ter kreposti, ki
sestavljajo okvir človekovega osebnega in družabnega življenja in delovanja in so
sprejeta podlaga za medsebojne odnose med ljudmi. Te so tudi podlaga za izpeljavo
pravnih okvirov in praviloma morajo etične norme usmerjati in oblikovati pravne
okvire. Ko se odločamo, ne sledimo le svojim prepričanjem in željam ali skrbem za
uresničevanje lastnih ciljev, pač pa upoštevamo tudi splošno sprejete vrednote in načela.
Etika je zato sistem moralnih nalog in obvez, ki nam nakazujejo, kako naj ravnamo.
Omogoča sposobnost razlikovanja dobrega in zla in zavezuje delati dobro. Etika pa je
tudi panoga, ki se teoretično in praktično ukvarja s človekovim moralnim življenjem,
presoja norme in vrednote, raziskuje njihovo povezanost z vsakdanjo prakso
posameznika in družbe.« (Juhant 2009a, 106)

25

Pod pojmom osebne moralne drže lahko razumemo skupek vrednot in prepričanj, ki jih
ima vsak posameznik, in celota slednjih kot taka določa njegovo delovanje. »Z moralo
tako opredelimo to, kar je temelj oziroma norma osebnega, posredno pa tudi družbenega
ravnanja. Bolj, ko je morala ponotranjena, bolj je učinkovita, ker je samostojna. Moralo
lahko opredelimo kot dejansko obliko človeške prakse. Določa obnašanje ljudi do
soljudi (družine in družbe) in do sveta. Moralne norme so nenapisana pravila, ki jih
vsaka družba ima in jih bolj ali manj vse družbe spoštujejo od začetkov človeštva do
danes. Človek rabi obleko (simbolni okvir), da se znajde in zna ravnati v svetu, kjer
živi. Koliko bolj je ta okvir ponotranjen, toliko bolj uspešno je moralno delovanje.
Slaba vest človeka veliko bolj nadzoruje in obvladuje kot sankcije zunanjih
dejavnikov.« (Juhant 2009a, 106)

2.4.2 Dobro in zlo
Pri obravnavi etike in moralnosti družb neizogibno trčimo ob pojma dobrega in zla, ki
sta temeljna pojma etike in sploh osnovni problem človeka, ki se dotika vseh njegovih
dejavnosti. Juhant (2009a) navaja Georgea Edwarda Moora, ki v knjigi Pricipia Ethica
takole opisuje problem pojma dobrega: »Dobrega tako ni mogoče opredeliti dobro (kot
pojem in hkrati kot lastnost), je enostavno in nerazčlenljivo ‒ podobno kot npr. rumeno
– in prav zaradi tega ga ne moremo opredeliti, saj vsaka opredelitev predpostavlja
razčlenjenost. Dobro nam je tako spoznavno dosegljivo le preko neposredne moralne
intuicije o notranji neodnosni oziroma intrinzični vrednosti. Dobro je notranji
(intrinzičen) pojem etike, njen najbolj pomemben predmet.« (Juhant 2009a, 36) Moore
ne vidi etike le kot način človekovega delovanja. Ima jo za »proučevanje izjav o tisti
lastnosti stvari, ki jo označujemo z izrazom dobro, ter njej nasprotni lastnosti, ki jo
označujemo s slabo.« (Moore v Juhant 2009a, 36) Utemeljitvi dobrega po Mooru bomo
pri predstavitvi smeri etike dodali še druge utemeljitve.
V najširšem smislu bi lahko razumeli zlo kot nasprotje dobrega oziroma pomanjkanje
dobrega. Opredelitev zla povzemamo po Chadu Meisterju (2012, 3–6), ki trdi, da je
treba tradicionalno sprejeti življenjske minuse. Razlikuje moralno in naravno zlo. S
prvim označuje naklepno krivico ali škodo, katere povzročitelj je morala – greh, podlost
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–, z drugim pa naključje naravnih škodljivih pojavov, kot so bolezni, lakote, potresi in
poplave. Glede na to, da je človek kot tak del narave, vsako zavestno namensko dejanje
škode človeka obremenjuje kot bitje, ki povzroča naravno zlo. Naravno in moralno zlo
vsako po svoje izzove spoznavne in emocionalne odzive, se pravi, različno deluje na
žrtvi, in sicer pojav moralnega zla sproži bes in razburjenost, medtem ko naravno zlo po
navadi žalost ob neljubem presenečenju, nesreči. Zato vsaka vrsta zla zahteva različen
pristop in razlago, a le moralno zlo vsiljuje vprašanje, ki bega filozofe že od Sokrata
dalje, to je, zakaj razumsko bitje v vsakem primeru izbere zlo pred dobrim. Zato tudi
nekateri filozofi in sociologi predlagajo, naj se umakne etiketa zla od škodljivih
dogodkov narave, ki ne vsebujejo moralnega delovanja.
Claudia Card (Skorupski 2010, 585) meni, »da potresi, požari in poplave niso rezultat
človeškega delovanja in so le neprimerno poimenovani kot zlo.« V podobnem smislu
Susan Neiman (v Skorupski 2010, 585) predlaga, da je »moderno zlo primarno gledano
proizvod volje. Čeprav je moderna zgodovina spodbujala razmišljanje o človeški
nehumanosti do sočloveka, pa normalna uporaba opredelitve naravno zlo kot oksimoron
za enkrat tega še ne opravičuje.«
John Kekes (Žalec 2005, 29) pa nam razčleni zlobno dejanje. Zlo ima tri sestavine:
zlobna motivacija storilcev zlih dejanj; resna prekomerna škoda, ki jo povzročijo
njihova dejanja; neobstoj moralno sprejemljivega izgovora za njihova dejanja. Vsaka od
teh sestavin je potrebna, skupaj pa so zadostne za obsodbo dejanja kot zlega. Dejanje
lahko povzroči resno, prekomerno škodo in ni zlo, če je na primer naključno, prisilno ali
moralno upravičeno. Prav tako ni zadostna zlobna motivacija, da bi bilo dejanje zlo,
kajti kot rezultat nepričakovanih okoliščin – bomba ni eksplodirala, puška je zatajila –
dejanje lahko ne povzroči nobene škode. Še več, tudi dejanje, ki ga je sprožila zlobna
motivacija in ki povzroči resno, prekomerno škodo, lahko še vedno ni zlo, če zanj
obstaja moralni izgovor, če je na primer upravičena kazen ali če je potrebno za
izognitev večji škodi. Potemtakem upravičeno pripisovanje zla zahteva motiv, posledice
in neobstoj izgovorov. Motive tukaj razumemo kot psihološke vzroke dejanj.
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2.4.3 Država in njene prvine
Država je osnovni okvir, v katerem se razvija družbeno življenje in lahko uresničuje
skupno dobro določene skupine oseb. »Država je posebna (specifična) organizacija
družbene oblasti, ki se razteza nad določenim prebivalstvom nad določenim ozemljem.
Takšen pristop ustreza t. i. klasični opredelitvi pojma države, iz katerega je mogoče
izpeljati t. i. širši in ožji pogled na državo. Država v širšem pomenu je sklop treh prvin:
prebivalstva, ozemlja (teritorija) in državne organizacije. Kolikor slednjo prvino, tj.
državno organizacijo oziroma oblast, obravnavamo ločeno, govorimo o državi v ožjem
pomenu.« (Pavčnik, Cerar, Novak 2006, 60) »Oba vidika se med seboj eksistenčno
pogojujeta, kajti po eni strani država ne more empirično ostajati brez prebivalstva in
ozemlja, po drugi strani tudi ne brez institucionalizirane organizacije oblasti. Omenjena
klasična tridelna pojmovna opredelitev države je, kot rečeno, nadvse primerna
izhodiščna postavka za nadaljnje proučevanje pojma države. Kljub najrazličnejšim
opredelitvam in razumevanjem (pojmom) države namreč lahko vsaj na družbenoempirični ravni soglašamo, da so navedene tri prvine pojma države v celoti ali vsaj v
relevantni meri prisotne v vseh zgodovinskih in sodobnih tipih držav.« (Pavčnik, Cerar,
Novak 2006, 60) Za naš namen je pomembno razlikovati demokratične in totalitarne
države. Prva je utemeljena na subsidiarnem načelu, po katerem izhaja vse iz osebe
oziroma, sistemsko gledano, od spodaj (Drugi vatikanski cerkveni zbor, 1994, št. 75,
374–376). Na drugi strani je totalitarna ureditev, kjer je vse v rokah peščice, ki s
policijo, partijo obvladujejo državo. (Arendt 2003) V obeh primerih igra OVD
pomembno vlogo. V prvem jo nadzoruje parlament in ostali demokratični vzvodi, v
drugem pa je v rokah totalitarnih odločevalcev, ki imajo vse pristojnosti in lahko
poljubno manipulirajo z ljudmi.

2.4.4 Komunizem, fašizem in nacizem
»Komunizem izvira iz latinske besede communis ali skupen, enak pojem pa je
opredeljen tudi v francoskem jeziku v besedi communisme, in je ena najpomembnejših,
najbolj razširjenih socialnopolitičnih ideologij 19. in 20. stoletja.« (Sruk 1995, 160)
»Komunizem je politični socialni in ekonomski sistem, katerega oblast temelji na
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skupni družbi, z državnim nadzorom lastnine, zemlje in ekonomskih dejavnosti. Ideja
komunizma sloni na prepričanju o neenakosti družbenih razredov in razrednega boja, to
je vladajočega buržoaznega razreda in izkoriščanega delavskega razreda – proletariata.
Končni cilj komunizma je ustvarjanje brezrazredne družbe, v kateri bi bili vsi enaki. Leto pa se lahko stori v boju proletariata zoper buržoazijo in njihovo ekonomsko in
politično moč.« (Lansford 2008, 9) Na splošno komunizem predstavljajo kot sistem, ki
je pozitivna različica tržne konkurenčnosti, za katero obstaja prepričanje, da ločuje
ljudi. Komunizem naj bi ljudi zbliževal ter ustanavljal blaginjo skupnosti. V večini
primerov komunizem zagovarja nadomestitev konkurenčnosti s sodelovanjem bodisi za
lastne potrebe bodisi za promocijo ciljev, kot sta npr. enakost ali osvobajanje določene
skupine ljudi za služenje višjim idealom – državi ali Bogu. Ta pogled pozablja, da gre
za nasilno prevlado manjšine (diktatura proletariata) nad večino z nasilnimi sredstvi in
izločanjem oziroma iztrebljanjem vseh, ki se ne uklonijo takšnemu državnemu nadzoru
(Đilas 2014). V tem smislu je soroden totalitarnim režimom, ki sledijo.
»Fašizem je desno usmerjena nacionalistična ideologija ali gibanje s totalitarno in
hierarhično strukturo, ki prav tako s prisilnimi sredstvi načelno in praktično nasprotuje
demokraciji oziroma liberalnim sistemom. Glede na strukturo vsebujejo klasifikacije
pristne fašistične ideologije sledeče prvine:


monistične: fašizem temelji na predstavi, da obstajajo osnovne in temeljne
resnice o človeštvu in naravi, ki jim ni moč oporekati;



preproste, v smislu pripisovanja kompleksnih pojavov le enemu vzroku ter
promocije le enega sredstva, to je družbene prisile;



fundamentalistične oziroma dualistične, saj svet delijo zgolj na dobro in slabo
brez vmesnega;



zarotniške, saj temeljijo na obstoju svetovne zarotniške ter skrivne sovražne
skupine, ki si prizadeva manipulirati z množicami za dosego in/ali ohranitev
vodilnega položaja.« (McLean 1996, 177)

Nacizem je ideologija Nacionalsocialistične nemške delavske stranke pod vodstvom
Adolfa Hitlerja. Zagovorniki nacizma so bili nasprotniki demokratične ureditve države,
saj so menili, da manjšine kot prvina demokracije slabijo državo. Zagovarjali so
stališča, da narod in nacija lahko napreduje iz lastne vojaške moči, ki je odraz naravne,
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razumske in civilizirane kulture. V ospredju ideologije je država in korist družbe, ki jo
opredeljuje strankarska politika, posameznik kot temelj družbe pa mora biti le-tej
brezpogojno vdan. Nacistična ideologija ni priznavala zasnove družbene prehodnosti in
razredne delitve družbe. Nacizem sicer zadrži osnovne značilnosti fašizma in delno tudi
komunizma in poudarja narod (nacijo), korporativizem, totalitarizem ter militarizem,
nad vse te pojme pa povzdigne arijsko raso. Za razliko od fašizma, ki temelji na
politični ideologiji, nacizem v veliki meri gradi lastno politično ideologijo na rasnem
sovraštvu. Rasna superiornost arijske rase je vseobsežna in popolna tako na
intelektualnem, kulturnem kakor tudi na fizičnem, medicinskem in drugih področjih.
Uničevanje manjvrednih ras, ki zavirajo razvoj superiorne rase in osvajanje ter širjenje
življenjskega prostora (Lebensraum) nemškega naroda, postane ena izmed temeljnih
podlag družbenega razvoja in napredka nemškega naroda. Dokaj pozno, a medijsko
privlačno nacizem prevzame antisemitsko politiko, ki opredeli judovski narod kot
družbenega sovražnika, lastnika ter sovražnika svetovne ekonomije. Antisemitizem
postane gonilna sila družbe ter nacističnega represivnega aparata. Z ukrepi t. i. čiščenja
ljudstva in nemške krvi nacistična politika opredeli fizično uničenje drugih, zanje
škodljivih družbenih skupin (političnih nasprotnikov, homoseksualcev, duševno in
fizično zaostalih oseb ipd.). Država tako postane primarni vzvod in zagotovilo za rast,
razcvet ter obstanek arijske rase. Vodenje države temelji na diktatorski poziciji vodje
(Führer), katerega politika vodenja države je nezmotljiva in zakonsko temelječa na
načelu vodje (Führerprinzip), ki predstavlja temeljno bazo politične avtoritete. Temu
primerno je urejena OVD, ki po Arendtovi (2003) skupaj z vodjem tvori avtoritarni vrh
države. Tako postane vodilno načelo države zloraba filozofskih, socioloških,
družboslovnih in drugih znanstvenih ter vseh drugih dosežkov in spoznanj kot orodje za
utemeljevanje in opravičevanje nujnosti izvedbe medijske indoktrinacije in nasilnih
ukrepov nacistične politike ter tako uvedbe policijskega oziroma obveščevalnovarnostnega terorja nad vsem prebivalstvom.
V iskanju vzrokov, ki so privedli do vzpona nacistične stranke in nacizma kot oblike
vladavine, nam Stephen Hicks (2006) predstavlja pet dokaj razširjenih tez, iz katerih naj
bi neposredno izviral nacionalni socializem, za katere pa sam navaja tudi nasprotujoče
si razloge, in sicer:
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 »Nemčija je izgubila vojno ter posledično prejela težke finančne posledice s
sprejemom versajske mirovne pogodbe. V tem je delček resnice, vendar pa
zgodovina ponuja kar nekaj primerov, ko so druge države izgubile vojno, a na to
niso odgovorile z izvolitvijo Adolfa Hitlerja na oblast. Prav nasprotno, Italija je
bila v vojni zmagovalka in je navkljub temu na oblast bil izvoljen fašist Benito
Mussolini.
 Nemške ekonomske težave v 20. letih dvajsetega stoletja so bile vzrok za
nacionalizem. Gotovo so ekonomske težave eden od vzrokov za vzpon
nacionalizma, vendar je resnica tudi, da se je veliko število držav srečalo z
gospodarsko krizo, pa se niso zatekle k nacionalnemu socializmu kot rešitvi.
Pojav nacizma in neonacizma, zgodovinsko gledano, zasledimo v dokaj
perspektivnih državah. Le malo revnih držav se zateka k nacizmu, a tudi v dokaj
uspešnih državah najdemo simpatizerje nacizma.
 V nemškem narodu je nekaj napačno prirojenega. Poskušamo dokazovati, da so
skozi zgodovino Nemci nasledstveno militantni, žejni krvi ter genocidni. Nacisti
so ta izkrivljena dejstva zgolj potencirali. Teza je nič manj kot neposredna
žalitev nemškega naroda. Mnogi Nemci so se krčevito upirali nacionalnemu
socializmu. Temu razlogu nasprotuje tudi dejstvo, da so nacionalsocializem kot
ideologijo sprejeli tudi mnogi ljudje drugih ras in etničnih skupin.
 Nacizem se lahko pojasni kot oblika osebne nevroze in psihoze vodilnih
nacističnih veljakov. Kot razlog šteje dejstvo, da je bil Hitler užaljen ob
nesprejetju na umetnostno akademijo, oziroma da je bil prikrit homoseksualec.
Tudi ti razlogi so dokaj slabi, saj ni moč dokazati, koliko zavrnjenih umetnikov
ali prikritih homoseksualcev je postalo nacistov. Še več, veliko pomembnih
nacističnih veljakov ni bilo homoseksualcev in niso bili posebej zainteresirani za
umetnost.« (Hicks 2006, 6‒7)
Navedene razlage lahko poskušamo razumeti, če predpostavljamo, da je bil nacizem
proizvod moderne komunikacijske in druge tehnologije. (Arendt 2003, Bauman 2006)
Kot mojstri retorike in propagande so nacisti s populističnimi ukrepi uspeli obnoreti
milijone Nemcev ter se na manipulativen način povzpeti na oblast. A zgolj ta razlog ne
drži, saj je bila stranka ustanovljena v 20. letih dvajsetega stoletja in je s svojim
programom nagovarjala Nemce. V tem času so bili Nemci najbolj izobražen narod, z
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najvišjo stopnjo pismenosti, politično ozaveščenostjo ipd. Brez dvoma pa je na to
vplival poraz v prvi svetovni vojni. Nemci so bili gotovo evropski narod z visoko
kulturno zavestjo, zatorej je toliko bolj presenetljivo, da so nacisti z volitvami v 20. letih
dosegli pomemben parlamentarni uspeh šele na začetku 30. let dvajsetega stoletja. V
demokraciji so lahko tudi milijoni volivcev v zmoti, neverjetno pa bi bilo, da bi se
motili prav vsi.

2.4.5 Politika in politična kultura
»Politika je v širšem smislu dejavnost, skozi katero ljudje ustvarjajo, vzdržujejo in
dopolnjujejo splošna pravila, po katerih živijo. Ker je politika tudi akademska tema, je
jasno, da je srž univerzitetnega proučevanja. Politika je neločljivo povezana s pojavi
družbenih sporov in sodelovanja. Na eni strani imamo opravka z obstojem
nasprotujočih si mnenj, različnih zahtev, konkurenčnih potreb ter nasprotujočih si
interesov, kar ustvarja nesoglasje o pravilih, ki urejujejo človeško življenje. Na drugi
strani ljudje sprejemajo, da s ciljem vplivanja na pravila ali s ciljem, da se pravila
spoštujejo, sodelujejo z drugimi.« Hannah Arendt (1906, 75) opredeljuje politično moč
kot delovanje v koncertu. To je razlog, zakaj je bistvo politike nemalokrat prikazano kot
proces reševanja in usklajevanja sporov konkurenčnih pogledov ali konkurenčnih
interesov. Kljub temu lahko pojem politike v širšem smislu bolje povzamemo kot
»proces iskanja rešitve sporov in ne le kot pojem rezultata spora, saj rešitev vseh sporov
pač ni možna. Iz tega pogleda bistvo politike izhaja iz dejstva raznovrstnosti (vsi pač
nismo enaki) in pomanjkanja (nikoli ni dovolj vsega za vse) v družbi.« (Heywood 2000,
33)
Torej, zaznamo lahko štiri docela različne opredelitve politike. Prva je povezana s
posebno umetnostjo politične vladavine in dejavnostjo politične države. To je klasična
opredelitev politike, ki izhaja iz starogrškega razumevanja pojma, ki opredeljuje
politiko kot dejanje urejanja polisa, takratne mestne države. Druga opredelitev politike
predstavlja pogled na javno dejavnost, ki je povezana predvsem z izvajanjem in
upravljanjem družbenih dejavnosti bolj kot pa z zasebno skrbjo posameznikov. Tak
pogled lahko zasledimo že pri Aristotelovem (384–322 pred Kr.) prepričanju, saj
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zatrjuje, da človek lahko živi dobro življenje samo v okviru politične skupnosti. Tretja
opredelitev vidi politiko kot specifičen način reševanja sporov, in sicer z uporabo
kompromisov, pomiritvijo ter pogajanji raje kot s silo in golo politično močjo. Ko
opisujemo politiko kot umetnost mogočega, imamo v mislih torej ta proces. Predstavlja
razliko med politično rešitvijo problema, ki vključuje mirno razpravo in razsodbo, ter
vojaško rešitvijo. Četrta opredelitev politiko povezuje s proizvodnjo, razdeljevanjem in
porabo virov v času obstoja družbe. V tem pogledu politika vsebuje pojem moči,
zmožnost doseči želene cilje z uporabo kateregakoli sredstva (33–34).
Pri politiki naletimo danes na pojem politična kultura kot okvir oziroma podlaga, na
kateri se ustvarja politika. Ta nas posebno v primeru totalitarnih sistemov vodi k
pojasnitvi pojma ideologija. Na tem mestu opredelimo prvega. »Politična kultura je
sestavljena iz mreže vrednosti, stališč ter usmeritev v političnem sistemu in političnem
vedenju članov nekega političnega sistema. Politične kulture ne oblikujejo naključni
skupki usmeritev, temveč trajne oblike, ki se medsebojno usklajujejo in podpirajo.
Politična kultura predstavlja del splošne kulture, predstavlja pa tudi samostojni vidik
politične kulture, četudi neke prvine splošne kulture vplivajo na politično kulturo.«
(Srdić 1975, 775) Razumljivo, da je ta kultura pomembna za razumevanje celotnega
delovanja države. Svojsko je ta kultura izstopala v totalitarnih režimih. Pojem
ideologije, ki je posebno uporaben za totalitaren vzorec politične kulture, se tako ponuja
sam po sebi.

2.4.6 Ideologija
»Ideologija je skupek bolj ali manj koherentnih idej, ki imajo moč osredotočiti videnje
sveta in družbe ter mobilizirati skupine za politično ali socialno delovanje. Ideologija
podaja tudi bolj ali manj izčrpno vizijo, kako naj se družba organizira ter dojema.
Zgodovinski primeri ideologij so liberalizem, konservatizem, socializem (vključno z
marksizmom), nacionalizem, pozitivizem (ideologija znanosti in tehnologije), moderni
totalitarizem v komunistični, fašistični in nacistični verziji, anarhizem ter socialni
darvinizem. Bolj aktualni primeri ideologij so feminizem, liberalna teologija ter različna
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nastajajoča svetovna in manjšinska liberalna gibanja, ki najdejo plodovita tla nekje med
liberalizmom, konservatizmom in marksizmom.« (Stunkel in Sarsar 1994, 2)
McLean (1996) opredeljuje pojem ideologije kot »vseobsežne ter medsebojno
konsistentne skupine idej, s katerimi socialne skupine razlagajo svet.« Med primere
ideologij prišteva katolištvo, islam, liberalizem ter marksizem. »Ideologija nam nudi
razlage, kako so stvari nastale, usmerja, kam se stvari razvijajo (preskrbi smernice za
dejanja), nudi kriterije za ločevanje resnice od krive vere, utemeljene od neutemeljenih
razlogov ter, najbolj pomembno, kriterije za vero v boga, v previdnost, zgodovino, k
čemu/h komu se privrženec lahko zateče, ko je izpostavljen kritiki vseh, ki ne spadajo v
to skupino.« (1996, 233) Ideologija je torej popoln zbir idej in smernic za delovanje
sistema, ki je posebno koristen za mobilizacijo ljudi. Kot tak služi politični kulturi
totalitarnih sistemov in kot mobilizacijski ter operativni vzorec, ki usmerja sistem.
Pomembno vlogo pri tem ima ravno OVD, ki v celotnem sistemu totalitarnega režima
zavzema specifično in lastno poglavje. OVD je sestavni del politične kulture oziroma
ideologije države, v totalitarnih sistemih pa govorimo o zlorabi te dejavnosti za
vseobsežno nadziranje in podjarmljenje množic.

2.4.7 Varnost, nacionalna varnost, kolektivna varnost
Celovit pristop proučevanja obveščevalne dejavnosti terja od nas umestitev slednje v
kontekst pojma varnosti tako z vidika nacionalnih kot tudi mednacionalnih in
nadnacionalnih povezav. Grizold (1992, 36) varnost razume kot »stanje, v katerem je
zagotovljen uravnotežen fizični, duhovni in duševni ter gmotni obstoj posameznika in
družbene skupnosti v razmerju do drugih posameznikov, družbenih skupnosti in
narave.« Hobbes (v Grizold 2001, 83) je mnenja, da je bila »varnost najbolj temeljna
vrednota, na kateri je človeštvo gradilo svoja individualna in kolektivna življenja. Tudi
na današnji stopnji družbenega razvoja je varnost imanentna prvina obstoja in delovanja
posameznika, družbe/države in mednarodnega sistema.«
Thomas Hobbes (1998, 15) je postavil domnevo, da »razmerje med nacionalno
varnostjo in individualno varnostjo ni enosmerno v smislu, da se nacionalna varnost
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avtomatično pretvarja v individualno varnost. Pri tem sta možna dva temeljna položaja.
Prvič, ko država zagotavlja splošne pogoje za individualno varnost svojih državljanov,
pa je njena nacionalna varnost ogrožena iz anarhičnega mednarodnega okolja, in drugič,
ko je v okviru mednarodnega varnostnega reda državam zagotovljena nacionalna
varnost (vsaj zunanji vidik). V odnosu z drugimi državami pa so državljani kake države
(ali vsaj njihov del) individualno ogroženi bodisi v odnosu med seboj bodisi da jih
ogroža država oziroma njene ustanove (vlada, parlament), ki na primer ne zagotavljajo
ustreznega pravno-političnega okvira, pomembnega za osebno varnost državljanov.«
Oba pojma varnosti pa sta nerazdružljiv del širšega pojma kolektivne varnosti. Ta je po
Grizoldu (1999a, 43) »sredstvo zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti, ki
preprečuje in omejuje meddržavne spore. Temeljna predpostavka zasnove kolektivne
varnosti je, poleg univerzalnega članstva, enotnost države glede zagotavljanja miru in
enotnost v prepričanju, da sta mir in varnost nedeljiva, kar pogojuje kolektivno
dejavnost proti morebitnim državam, kršiteljicam teh vrednot. Kolektivna varnost je v
nasprotju s kolektivno obrambo usmerjena navznoter. Pojem kolektivne varnosti se je
prek različnih mehanizmov in instrumentov institucionaliziral v Društvu narodov in
kasneje v OZN, danes tudi v drugih kolektivnih ustanovah. Za delovanje sistema
kolektivne varnosti je bistvenega pomena univerzalnost članstva in doseganje soglasja
za skupnostno akcijo.«
»Nacionalno varnost je mogoče zagotoviti z delovanjem varnostnega sistema v ožjem
smislu, in to s preprečevanjem in odpravljanjem ogrožanja skupinskih ter posamičnih
vrednot, možno pa jo je zagotoviti tudi z razumno in dejavno zunanjo politiko,
usklajenim gospodarskim razvojem, razvito socialno politiko, organiziranim kulturnim
razvojem, utrjevanjem pravne države in uresničevanjem drugih življenjskih interesov
države, civilne družbe in posameznikov.« (Anžič 1999, 5)

2.4.8 Obveščevalno-varnostni sistem, obveščevalna dejavnost ter
elementi obveščevalne dejavnosti
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»Obveščevalno-varnostni

sistem

je

enoten

sistem

vseh

obveščevalnih

in

protiobveščevalnih dejavnosti, ki jih izvajajo posamezne organizacije, ustanove ter
službe na vseh ravneh z enotnim ciljem zaščite temeljnih splošnih družbenih vrednot.«
(Đorđević 1978, 35)
Anžič (1999, 8) ugotavlja, da se »obveščevalno-varnostni sistemi večinoma delijo na
obveščevalne službe in službe za varstvo ustavne ureditve. Obveščevalni sistem
sestavlja lahko več sorodnih in povezanih obveščevalnih služb, ki pridobivajo podatke,
pomembne za varnost, politične, obrambne in druge interese države. V nekaterih
državah (ZDA, ZRN) obstaja osrednja obveščevalna služba, ki koordinira obveščevalno
dejavnost vseh obveščevalnih služb. Možna pa je tudi razpršitev obveščevalnih služb, ki
so organizirane v različnih upravnih resorjih. Civilne službe se tudi delijo na med seboj
vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko ločene obveščevalne službe za varstvo ustavne
ureditve. Izpeljana (večinsko) je tudi delitev na civilne in vojaške obveščevalne službe.«
Šaponja (1999, 9‒10) opredeljuje obveščevalno dejavnost kot »organiziran proces, ki
zajema zbiranje in analitično obdelavo surovih podatkov in izdelavo celovitega
obveščevalnega izdelka, ki ga uporabnik potrebuje pri oblikovanju in sprejemanju
odločitev na državniškem, političnem, gospodarskem in varnostnem področju.« Pri tem
Šaponja opozarja, da gre »pri obveščevalni dejavnosti za organiziran proces znotraj za
to specializiranih organizacij, ki so bodisi samostojne bodisi del večjih organizacij, kjer
obveščevalna dejavnost predstavlja nadgradnjo odprtega zbiranja podatkov z drugimi
sredstvi, se pravi z določenim namenom in sredstvi.« (9‒10)
»Obveščevalna dejavnost je proces, ki zaokrožuje pridobivanje podatkov, zagotavlja
analitično obdelavo surovih podatkov ter uporabniku posreduje celovit obveščevalni
izdelek, ki ga lahko uporabi v procesu oblikovanja politike in sprejemanja odločitev. To
je torej dejavnost, ki ima svojo osnovo v človekovi potrebi po informaciji, in svoj
pomen izraža v predanosti ali moči. Pri obveščevalni dejavnosti gre za razumsko
odzivanje na probleme in izzive domačega in tujega okolja z uporabo splošnih,
znanstvenih in posebnih metod, ki naj pripelje do določenih vedenj in spoznanj ter ima
zaradi svojega pomena prednost, in kot tak uživa status državne zasebnosti (tajnosti).
Poleg tega je obveščevalna dejavnost takšna vrsta dejavnosti, ki se zaradi svoje narave
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in področja večinoma usmerja na območje, ki je v jurisdikciji tujih držav.« (Anžič 1999,
6)

2.4.9 Obveščevalni ciklus
Osnova obveščevalnega procesa in obveščevalne dejavnosti je nedvoumno t. i.
obveščevalni ciklus. Opredelitev obveščevalnega ciklusa se pri teoretikih obveščevalne
dejavnosti in pri obveščevalnih organizacijah razlikuje. Tako Šaponja (1999, 65) v
Taktiki dela obveščevalnih služb povzame Kovacsa, »ki opredeli ta ciklus na pet
stopenj, in sicer načrtovanje, zbiranje podatkov, pripravo podatkov, analiziranje in
izdelavo končnih izdelkov, produktov obveščevalne dejavnosti in na njihovo
distribucijo. Drugi teoretiki kot Jordan pa ta ciklus opredelijo samo na tri stopnje.«
»Obveščevalni ciklus je niz ukrepov, s katerimi preoblikujemo surov podatek v končni
obveščevalni izdelek, ki ga damo na razpolago ustvarjalcem politik ter drugim
obveščevalnim uporabnikom za potrebe sprejemanja njihovih odločitev.« (Smith 2003,
137)
»Obveščevalni ciklus je torej ciklus, v katerem postane pridobljeni podatek
obveščevalna ali varnostna informacija.« (Šaponja l999, 67)

Skica 1:

Faze obveščevalnega ciklusa
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2.4.10

Tajnost

Za učinkovito izvedbo obveščevalno-varnostne dejavnosti je strateškega pomena pojem
tajnosti. Na prostoru nekdanjih totalitarnih režimov je pogled na pojem tajnosti
upravičeno izkrivljen, saj le-ta izvira iz pojmovanja tajnosti kot ene od oblik zla
totalitarnega režima. Totalitarni režimi so ob uporabi obveščevalno-varnostnih metod,
ovitih v tajnost, zakrivili, nešteta grozodejstva. Brezmejna represija totalitarnih režimov
privede do dejstva, da tajnost postane raison d'état6 in raison d'état postane tajnost.
Ne glede na to pa pojem tajnosti ni nekaj neznanega, temveč ravno obratno. Pri njeni
vsebini gre za znane stvari, ki jih njen posestnik (posameznik, institucija ali država) ne
sme ali noče narediti dostopnih širši javnosti. Tajnost torej pomeni obstoj znanih dejstev
o družbenih, varnostnih, obrambnih, gospodarskih in drugih podatkih ter informacijah,
ki so posamezniku ali instituciji zaupana v uporabo in varovanje. Ti jih zaradi obstoja
različnih, velikokrat konfliktnih interesov na zavesten, organiziran in formaliziran način
skrivajo pred javnostjo. Tajnost je lahko dobrina le, če uspejo tisti, ki jo morajo
varovati, to tajnost zavarovati in preprečiti odliv informacij in podatkov, s katerimi se
lahko ogrozijo interesi posameznikov, institucij, države. Vsekakor pa je tajnost lahko
pravi strup, ker je posest nad njo močno orožje politične, finančne, varnostne ali
drugačne manipulacije. S tako zlorabljeno tajnostjo se drugi (politični tekmeci in
podobno) spravljajo v odvisnost in s tem se lahko usmerja njihovo dejavnost. Iz
slednjega tako Anžič (2000, 852–854) sklepa, da »je tajnost zgolj in le domena državne
zasebnosti. Pri zagotavljanju individualne ali skupinske varnosti je izrednega pomena
spoštovanje tako individualne kakor tudi državne zasebnosti. Pri tem je državna
zasebnost le sinonim za pojem tajnosti. Upoštevati namreč velja, da je svoboda
posameznika v sodobni družbi izhodišče za demokratično ureditev. Le posameznik, ki
je odvisen od lastne ustvarjalnosti, je lahko konstitutiven element demokratične družbe.
Varstvo človekovih pravic ni izraz golega humanizma, temveč zaščita temeljnega
vzgona, na katerem temelji pravna država.«

6

Raison d'état – nacionalni interes
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Tako smo opredelili temeljne pojme, ki jih bomo skladno s prikazano metodologijo
uporabljali v nalogi in nadalje prehajamo k osnovnim vprašanjem etike. Z opredelitvijo
njene vloge in pomena v družbi bomo lahko presojali etičnost sistemov, ki jih
nameravamo obravnavati, ter tudi aplicirali etičnost na področje varnosti oziroma OVD.
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3.

POMEN MORALNIH VREDNOT ČLOVEŠTVA Z
VIDIKA ETIČNIH TEORIJ

Etiko razumemo kot najbolj pomembno in neprecenljivo socialno-antropološko znanost.
Preučiti sredstva in metode etike pomaga soustvarjati boljšo podobo človeškega sveta,
obenem pa etika razgalja človeka, ki je v nenehnem iskanju lastne podobe. Za
razumevanje zapletenosti, vsestranskosti in celovitosti človeka ter človeških odnosov
tako na ravni individualnih človeških interakcij kot tudi na ravni interakcij posameznih
družbenih skupin je potrebno pobližje orisati osnove pojme moralne filozofije oz. etike
ter predstaviti nekaj bistvenih etičnih teorij. Posamezne filozofske zasnove etike na eni
strani zajemajo široka in splošna področja s ciljem podati splošne odgovore na splošna
načela ali pojasnila morale. Na drugi strani filozofski pojmi služijo analizi same ideje
etike. Že stari grški filozofi so se ukvarjali s temeljnim vprašanjem etike ‒ kaj je tisto
dobro v človeškem življenju, zaradi česar je vredno živeti? Skupni imenovalec so našli
v sreči oziroma eudaimonii. In: ali je zgolj sreča zagotovilo dobrega življenja? Cilj
znanstvenega preučevanja etike in ne nazadnje dejanske implementacije etičnih
zapovedi v realnih življenjskih položajih bi morale biti moralno zdravje družbe. To
velja za vsa področja življenja in tudi za področje OVD. »Zapletenost etičnega med
duhovnim in telesnim, med osebnim in družbenim, med končnim in neskončnim
odsevata oba pojma kreposti in sreče, ki tako pri Grkih, pa tudi za kasnejšo zgodovino,
predstavljata vodilo dobrega življenja.« (Juhant 2009a, 163)
Smisel in nujnost prikaza in presoje etičnih pojmov in zasnov ter etičnih teorij
utemeljujemo tudi s tem, da je v totalitarnih političnih sistemih prihajalo do državnega
predpisovanja norm in prisilnega ustvarjanja novih vrednot, ki niso bile etične in
moralne. Jedro družbe jih je sicer zavračalo, kljub temu pa zaradi močnega aparata
prisile do spontanih uporov dolga leta ni prihajalo. Država je preko aparatov prisile in
političnega enoumja predpisovala in zapovedovala, kaj je moralno pravilno oziroma za
režim sprejemljivo, s tem pa postavljala režim nedemokratičnih vrednot kot temelj
družbenega delovanja tedanjega časa. Zato je bilo okrnjeno bistvo etike ter etičnih teorij
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kot vira družbene blaginje in je bilo zlorabljeno s strani avtoritativnih, represivnih ter
nedemokratičnih političnih sistemov. Naš namen je torej, da pokažemo na spornost
oziroma nesoglasje totalitarnih političnih sistemov z vsakimi etičnimi normami.
Totalitarizmi so iskali potrditev tudi v Machiavellijevem prepričanju, »da priznane
moralne kreposti ne pristajajo vladarjem, ki želijo karkoli storiti za blaginjo države. Ob
razpravah, kakšne kreposti naj prevzame vladar, Machiavelli zavrača običajne razloge
moralistov, ki rotijo vladarje, naj prevzamejo moralne kreposti. Ti nasveti naj bi bili
nesprejemljivi za realen svet, v katerem mora biti vladar pripravljen nemoralno ukrepati
ob pravem času, če želi zadržati svojo pozicijo. To navodilo vladarjem, ki želijo
obdržati svoje moči, izhaja iz Machiavellijeve delitve meščanskih in moralnih kreposti.
Machiavelli namreč zavrača nasvete moralistov, saj predvideva, da je prevladujoči cilj
zaščita države ali vladarja, moralna načela, ki pa so v nasprotju s tem, pa so pri tem
irelevantna.« (Irwin 2007, 27)
Pri presoji OVD z etičnega vidika – kar velja seveda za človekove dejavnosti tudi na
vseh drugih področjih –, bomo upoštevali predvsem vzorec etičnega, kot ga lahko
razumemo iz stališč Aristotelove etike kreposti in Kantove normativne etike. Upoštevali
pa bomo tudi sodobno etiko diskurza J. Habermasa ter opozorili na utilitarizem.
Ne glede na to, kako zavržna in družbeno nesprejemljiva dejanja so bila storjena v času
diktatorskih režimov, so si storilci teh dejanj ter oblasti željne elite poskušali umiriti
lastno vest ter zato iskali in utemeljili dejanja nasilja z izkrivljenimi pogledi in
razlagami etičnih teorij. Resne etične teorije so bile preoblikovane za potrebe političnih
sistemov, v primeru neobstoja le-teh so si vladajoči nove etične teorije preprosto
izmišljali po svojih sistemskih izhodiščih. Tako prirejene ali celo na novo ustvarjene
etične standarde, vrednote in moralne zapovedi so diktatorski sistemi znali s pomočjo
grozljivo učinkovitega propagandnega aparata, podprtega s prvinami temne in mitske
simbolike, vcepiti v zavest svojih podrejenih.
V okviru totalitarnih sistemov lahko proučujemo vest z vidika storilca ter z vidika žrtve.
Vest kot temeljni pojem ni zgolj enoplastna. Skorupski (2010) podarja, da obstajata dva
pojma vesti. »Prvi (A) je pojem lastne ocene/vrednotenja, drugi (B) pa vir moralnega
znanja. Po zasnovi A je vest moč presoje, da presodimo, kaj smo storili ali kaj smo
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mislili storiti v skladu s tistim, kar sami menimo, da je prav. Ta pojem še ne pomeni, da
vest sama ve, kar je prav ‒ sledi dejstvu, da se beseda zavedanje v svojem bistvu nanaša
na različen pojem lastnega zavedanja. Domnevati gre, da je moralna vest zavedanje
lastnih moralnih prepričanj na eni strani ter lastnih dejanj na drugi strani in spoznanje o
tem, ali lastna dejanja sledijo lastnim prepričanjem. Vest sodi lastna dejanja v skladu z
lastnimi prepričanji. Pojem vesti B je v svoji zasnovi bolj častihlepen. Razumeti ga je
treba kot sposobnost zaznati, kaj je prav in kaj narobe. Vest je v tem primeru sposobnost
moralne veščine, sposobnost, ali vemo, kaj je za nas prav, ne da se oziramo za mnenjem
drugih. Verjetno pojem vesti B vključuje tudi pojem A. Če menimo, da je vest
sposobnost moralnih veščin, jo lahko vključimo v zmožnost lastne presoje in v skladu s
to veščino tudi v pojem vesti. Ne glede na to, pojem A ne vključuje pojma B, saj pojem
B temelji na individualistični ideji, ki pravi, da lahko preko lastnega notranjega
vpogleda vemo, kaj je prav in narobe, če imamo vest. Lahko najdemo koga, ki bo
nasprotoval tej moči ali celo delu te moči, priznavati pa bo moral, da ima vsak vest.
Nemalokrat se večina ljudi zanaša na mnenje drugih ljudi glede spoznanj, kaj je prav in
kaj narobe.« (Skorupski 2010, 552)
Občutek krivde je, pravno gledano, stanje, ko se zavedamo, da smo kršili zakon, se
zoperstavili morali, stanje, kjer smo kršili moralne norme. V kakršni koli obliki se
pojavi občutek krivice, pa to stanje zajema idejo dolga, ki ga posameznik mora
odplačati.
»Na nek način lahko razumemo stanje duha povprečnega človeka tedanjega časa
enoumja, ki je v svoji zaznavi znamenj časa podprl razmišljanje oblastnikov, ki so si
nadeli machiavellijevski pristop, ki temelji na pogledu, da če razumemo, kaj je tisto,
čemur je v življenju vredno slediti, vidimo, da je preživetje države bolj pomemben
končni cilj kot kateri koli drugi ali kombinacija katerih koli vrednot. Zatorej je
nerazumno slediti kateremu koli drugemu načelu, ki bi nasprotoval temu, denimo
absolutističnemu cilju.« (Irwin 2007, 731)
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Za boljše razumevanje etike in za dojemanje etičnih smernic in njihove aplikacije v
družbenem življenju, še posebej na področju OVD, v naslednjem podpoglavju
predstavljamo nekaj primerov pristopa k etičnim vprašanjem.
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3.1

EGOIZEM IN ALTRUIZEM

Za razumevanje etike je pomembna presoja egoizma in altruizma, saj taka presoja vodi
v razumevanje etičnih odnosov med ljudmi, ki se gibljejo med zagledanostjo vase in
odprtostjo do drugega. Totalitarni sistemi so to človekovo naravnanost izkoristili in so
ukazali določene odnose, ki so bili praviloma prisila posamezniku, da se podreja
drugim.
Pojem egoizma je prišel v moderno moralno filozofijo kot oznaka za tip etične teorije,
ki je strukturno blizu utilitarizmu. Utilitaristična teorija zagovarja, da mora vsaka oseba
sicer upoštevati druge, a ustvarjati največje možno ravnotežje dobrega nad zlom;
egoizem pa v nasprotju zagovarja, da mora vsaka oseba do skrajnosti povečati lastno
dobro. Henry Sidgwick (1877) v svoji knjigi The Methods of Ethics podaja opredelitev
izraza egoizem, ki le nakazuje nek odnos do sebe s tem, ko poda osnovna načela
ravnanja, na noben način pa ne nakaže vsebine tega načela. Za vse naše pobude bodisi
visoke bodisi nizke, tako čutne kot moralne je značilno, da so podobno usmerjene k
odnosu do sebe, razen, ko pride do zavestnega spora dveh ali več motivov – ob pojavu
katerega od njih se z vsakim lahko poistovetimo. Pojem zavedanja samega sebe je
izrazito popustljiv kateremu koli motivu in egoizem zgolj nakazuje tovrstno
pomembnost, je pa kot pomen v enaki meri primeren za vse vrste zunanjega vedenja ter
je skupna oblika, v katero lahko združimo katerikoli moralni sistem. Navkljub temu
lahko rečemo, da sami ne razvijemo ali uresničimo sebe z ustrežljivostjo pobudam
oziroma motivom, ki bi prevladovali v nas samih, ampak z implementacijo vsakega na
pravem mestu v pravi meri z vsemi različnimi zmožnostmi in sposobnostmi, nagnjenji
in dovzetnostmi, ki tvorijo našo naravo (Sidgwick 1877, 79).
Pri egoizmu gre za več dejavnikov, ki so tudi psihološko pogojeni. Preden opredelimo
termin psihološkega egoizma, je treba pojasniti razliko med dvema oblikama poželenj.
Razlika med t. i. intrinzično7 in t. i. ekstrinzično obliko poželenja je v tem, da prva
oblika poželenja izvira iz notranje želje posameznika. Psihološki egoizem domneva, da
7

Intrinzično poželenje v smislu psihološkega egoizma razumemo kot notranje, temeljno poželenje osebe.
Vse druge oblike poželenja so zunanje, nebistvene, ekstrinzične.
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kateri koli motiv za dejanja ultimativno izvira iz posameznikovega intrizičnega
poželenja. Karakteristični dejavnik psihološkega egoizma je prepričanje, da je vsako
intrinzično poželenje na nek način egoistično poželenje.
Psihološki egoizem ni klasična oblika moralne teorije, temveč zgolj pogled na način, po
katerem ljudje delujemo. Zagovorniki psihološkega egoizma trdijo, da vsa človeška
dejanja temeljijo na lastnem interesu. Vsak človek je gensko programiran, da dela zase
in za lastno korist. Vsa prostovoljna dejanja so dejanja, ki jih želimo storiti in so rezultat
lastnega interesa. Baier (v Bowie 2001, 163) opisuje psihološki egoizem kot
motivacijski vzorec ljudi, katerih motiv obnašanja je v skladu z načelom, da delajo le
takrat in le tisto, kar ščiti in zagovarja njihovo lastno blagostanje, interese, srečo,
napredek ali višje dobro. Na ta način pa delujejo zato, ker so bodisi ravnodušni do
interesov drugih bodisi svoje interese venomer postavljajo pred interese drugih, ko
interesi obojih pridejo v spor. Iz tega lahko pojasnjujemo okoliščine, da ljudje v
avtoritarnih sistemih skušajo preživeti tudi na račun različnih oblik delnega ali
popolnega žrtvovanja drugega.
Po Sidgwicku, (1877, 84) je pojem egoizma, če ga razumemo zgolj kot metodo lastne
izpolnitve, le šablona, v katero lahko umestimo skoraj kateri koli etični sistem brez
prikrojevanja njegovih bistvenih značilnosti. Opredelimo ga kot egoistični hedonizem.
Egoizma kot etičnega načela se v današnji (slovenski) družbi drži negativen predznak.
To je verjetno posledica naše družbene dinamike in nedokončane družbene tranzicije
med ideološko nasprotnima si političnima sistemoma, in sicer realsocialistične diktature
in tako želene kapitalistično usmerjene demokracije. Egoizem se v slovenskem
družbenem okolju nanaša predvsem na sebično teženje po dobrinah in ga lahko
ocenjujemo glede na te težnje. Je tudi izraz določene osvoboditve, ki si jo želi
posameznik, ki ga je bivši režim zatiral oziroma mu samouresničitve ni dovoljeval. Zato
zdaj poskuša uveljaviti svoj interes z vsemi tudi neetičnimi sredstvi.
Pomembno je, kakšen pojem osebka/jaza imamo pred seboj in kateri dejavniki določajo
uveljavljanje osebnih koristi, na kar se nanaša bistvo pojma egoizma. Za podrobnejšo
razlago egoizma poglejmo stališča, ki si jih glede preseka jaza/osebka in odnosa
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slednjega do pojmov egoizem, altruizem ter sebičnost zastavlja filozof Stephen Hicks
(2009, 255).
 »Ali je treba osebek opredeliti z lastnim razumom, telesom, duhom, motivom ali
čustvi? Ali je osebek v bistvu posameznik ali ne? Ali ima osebek moč volje ali ne
in če, kolikšno moč rabi za lastno izoblikovanje?
 Ali ima osebek sposobnost moči volje ali ne in če, koliko moči mora uporabiti, da
izgradi samega sebe?
 Kaj so osebkovi glavni interesi? Ali gre tu za zadovoljevanje osnovnih fizioloških
potreb, ugodja, čuta za družbo, iskrenosti, svobode, znanja, moči, bogastva,
napredka ali česar drugega? Ali so ti interesi notranji, objektivni ali subjektivni?
 S pomočjo katerih razumskih načinov je osebek spoznal svoje interese – skozi
nagone, poželenja, motive ali kaj drugega?
 Ali je lastni interes norma ali pravilo? Ali je pomen etike načeloma v obstoju in
razvoju samega sebe, ali je prvotno osebek zgolj orodje ali del razvoja posameznih
vrednot nad osebkom samim?
 Katera specifična pravila pri mišljenju in dejanjih naj osebek izvaja? Ali naj bo pri
tem racionalen ali strasten, delaven, grabežljiv ali darežljiv, proaktiven ali pasiven,
ponosen ali skromen, dobrohoten ali agresiven, ali kar koli drugo?«
Posledica odgovorov na zgornja vprašanja je novo vprašanje, »ali so osebni interesi tudi
družbeno vzajemno ugodeni. Ali pri sledenju lastnim interesom lahko pridemo do spora
z drugimi – ali so pri tem drugi neprizadeti – ali pa obstaja skladje?« (255).
Na drugi strani je ena od glavnih odlik altruizma nasprotovanje težnji po bogatenju
(nekaterih) posameznikov in prizadevanju za etično vzajemnost, tj. pripravljenost
posameznikov, da upoštevajo koristi drugih. Teženje le po lastnih interesih je v sporu z
višjimi oziroma širšimi vrednotami – mirom in stabilnostjo drugih ljudi – zato naj
posameznik požrtvovalno obrzda lasten interes po bogastvu v prid drugih. Druga
razlaga je, da je potreba drugih po bogastvu v sporu s posameznikovimi željami po
razkošju, tako naj načeloma posameznik žrtvuje razkošje ter deluje dobrodelno.
(255‒256)
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»Egoizem zastopa stališče, da je bogastvo dobrina, ki si jo moramo pridobiti. Zato se
mora posameznik obvezati, da bo potrebno bogastvo zase tudi pridobival. S tem ko je
posameznik dejaven, je koristen tudi drugim, pod pogojem, da ta dejavnost proizvaja
koristi za vzajemno kupčijo.« (256) Če posplošimo in vzamemo bogastvo kot primer
vodila oziroma življenjske vrednote, sebičnost zagovarja, naj posameznik namenoma
sledi sebi, lastnim interesom na škodo drugih. Altruizem zagovarja, naj posameznik
namenoma nesebično sledi interesom drugih, tudi na (vsaj delno) lastno škodo. Egoisti
pa so mnenja, da mora posameznik slediti sebi in lastnim interesom, ki posledično
privedejo do obojestransko koristnih transakcij.

Altruizem

Sebičnost

Egoizem

Lastni
Namen
Lastna posledica

Nesebičnost

interes

Lastni interes

Odrekanje

Korist

Korist

Posledica za
druge

Tabela 1:

Korist ali
Korist

Odrekanje

nevtralno

Primerjava altruizma, sebičnosti in egoizma.

»Korist drugih je nedvoumno izražena pri osebah z egoističnim motivom ne glede na to,
da je dejansko motiv teh oseb le lastna korist, korist drugih oseb pa zgolj postranska
posledica. Iz tega lahko zaključimo, da oblike egoizma, in sicer etični egoizem, celo
spodbuja odnos, katerega posledica je korist drugega, saj je slednji v kar največji meri
lahko koristen tudi posamezniku samemu s tem pa tvori odnos sodelovanja.« (256)
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3.2

UTILITARIZEM

Utilitarizem je teoretični pogled, ki prav tako naslavlja dileme, kako iskati skupno
dobro oziroma kako naj posameznik svoje koristi uveljavlja tako, da bo omogočil tudi
drugim doseganje največjega ugodja. V primeru totalitarnih oziroma avtoritarnih družb
se koristnost oziroma blaginja za vse določa po sistemskih direktivah, ki jih določajo
odločilni družbeni dejavniki, partije in njihove tajne službe.
»Utilitarizem je etična teorija, po kateri je edina dobra stvar blaginja oziroma
blagostanje kot korist. Blaginjo je treba na nek način povečati do skrajnosti, osebe pa
morajo ostati nepristranske med lastno koristjo, koristjo drugih ljudi ter drugih čutečih
bitij. Opredelitev utilitarizma je zapletena in večplastna. Prvine delovne opredelitve
utilitarizma pa lahko povzamemo, kot sledi (Shafer-Landau 2007, 467–471):
 Utilitarizem je po navadi različica blagostanja, ki vidi edino korist v povečevanju
blaginje. Blaginja je vezana na posameznika in blagostanje ali odsotnost le-tega,
ne obstaja izven pojma sreče ali nesreče posameznika.
 Utilitarizem domneva, da lahko primerjamo blagostanje različnih človeških
življenj. Blagostanje razumemo kot skupek vseh dobrih in slabih stvari vsakega
posameznika.
 Utilitarizem je oblika konsekvenčnega (etike ugodnih posledic). Konsekvencialisti
zagovarjajo nepristransko skrajno povečanje določenih vrednot, ki lahko
vključujejo, npr. enakost. Utilitarizem je konsekvencialistično blagostanje v
klasični obliki, npr. zahteva, da katero koli dejanje tvori največje zadovoljstvo.«
Bistvo utilitarizma je zajeto v pojmu korist. Filozof utilitarizma Jeremy Bentham korist
opredeli kot »tisto lastnost ali katero koli stvar, ki stremi k ustvarjanju dobička,
ugodnosti, ugodja ali sreče (kar je v sedanjem času enako), ali kar (to zopet pripelje do
iste stvari) prepreči nesreče, bolečine, zlo ali nesrečnost.« (Graham 2004, 131)

Za avtorja teorije utilitarizma Johna Stuarta Milla (2006) je srž le-tega v dejanju, ki je
proporcionalno pravično toliko, kolikor dejanje samo pospešuje zadovoljstvo ali srečo
(Mill 1870, 9 -10). Pojem koristi tukaj ne gre razumeti v vsakodnevnem pomenu
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besede, saj ne pomeni koristnost. Po Millu je korist dejanja preprosto v lastnem
strmenju ustvariti zadovoljstvo ali srečo. Zadovoljstvo ali sreča sta končni dobrini,
edino dobro v samemu sebi, bolečina pa je edino skrajno zlo. Millovo pojmovanje
utilitarizma tako združuje nauk konsekvencializma (posledične etike, ki vodi k dobremu
– korist) z etičnim hedonizmom (ki mu je primarno uživanje). John Dewey oriše
utilitarizem z namenom reševanja družbenih problemov. Utilitarizem zagovarja etiko
koristi, ki naj preveva družbeno življenje kot popolni sistem delovanja družbe,
zakonodaje in vladanja; korist je torej usmerjevalna vrednota, ki jo zagotavlja načelo
utilitarizma, in sicer kot »počelo največje srečnosti.« (Juhant 2009a, 242). Če smo na
kratko omenili načelo utilitarizma, hočemo torej poudariti, da tako sodobna potrošniška
družba kot že prej vsaka družba, ki temelji predvsem na iskanju ugodnosti – četudi za
določene ljudi –, razmišlja pragmatično, se pravi, kako dosegati maksimalno ugodje za
(svoje, določene) skupine. Opravka imamo z arbitrarnostjo, ki so jo prvotni snovalci
teorije skušali zaobiti tako, da bi ta maksimalna korist bila za čim več (vse) ljudi.
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3.3

DEONTOLOŠKA ETIKA

»Deontološka oziroma normativna etika (etika dolžnosti) temelji na postavki, da
obstajajo samorazvidna načela, ki so pogoj in temelj človekovega odločanja. Po njih naj
se človek brezpogojno ravna po etičnih vodilih, kar pomeni, da naj v življenju
brezpogojno sledi temu, kar je prav. Normativna (lat. norma, mera, pravilo) oziroma
deontološka etika (gr. deî, treba je – od déo – vežem) oziroma etika dolžnosti zahteva,
naj se človek brezpogojno ravna po etičnih normah, torej naj brezpogojno sledi temu,
kar je prav. Njen vir in njena utemeljitev je norma oziroma splošno sprejeto vodilo, da
je treba delati dobro. Gre torej za samorazvidnost utemeljenosti etičnega delovanja.
Normativna etika zagotavlja etične norme kot zaščito vrednot, zato je ta druga plat etike
vrednot. Strogo vzeto sta obe vrsti etike tudi antropološki, kar pomeni, da sta utemeljeni
v človeku. Vsaka nam odpira določen vidik etičnega v človeku. Prva njegov čut
dolžnosti, druga njegove vrednostne opredelitve.« (Juhant 2009a, 86)
Deontologija zagovarja, da obstajajo temeljne in tudi posebne dolžnosti. Določena
dejanja so sama po sebi pravilna, nekatera pa sama po sebi napačna. Pravilnost ali
napačnost posameznih dejanj potemtakem ni (ali ne v celoti) določena po dobrih ali
slabih posledicah teh dejanj. Posamezni načini, kako ravnamo z ljudmi, npr. ubijanje
nedolžnih, so vnaprej izključeni tudi zaradi tega, ker to veleva absolutna dolžnost
spoštovanja človekovega življenja. Deontologi sicer puščajo osebkom svobodo, da
razvijejo svoje življenje na njim lasten način. Pod pogojem, da ne kršijo nobene obveze
spoštovanja življenj drugih, lahko svobodno živijo svoje življenje, kakor sami menijo,
da je prav. Deontologija morda nima aplikativne moči in čistosti, po kateri stremijo
posamezni filozofi, vendar nudi apriorne temelje moralne misli.
Etiko dolžnosti je odločilno razvil nemški filozof Immanuel Kant. Nedvoumno bi lahko
Kanta v zgodovini filozofije označili kot filozofa, ki je zadel srž moralnih vrednot ter
načel, podal je tudi razlage naših moralnih prepričanj. Kant se ni strinjal z nobeno
konsekvencialistično etično teorijo in je zatrjeval, da se naša dejanja ne morejo vedno
zgoditi na način, ki smo si ga zamislili, ker ne moremo zagotoviti, da se bodo le-ta
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zgodila tako, kot smo si zamislili. Etičnost dejanj ni mogoče presojati zgolj po njihovih
posledicah.

Juhant (2009a, 234‒235) opredeljuje Kantovo etiko kot razsvetljensko etiko, ki
poudarja vlogo posameznikovega uma, zato je to v določeni meri individualna etika,
čeprav Kant v svojih etičnih razpravah, predvsem v Kritiki praktičnega uma in Religiji
znotraj meja čistega uma, poudarja splošno veljavnost oziroma formalnost etičnih načel,
ki tako mora nagovarjati vse ljudi. Njegovi etični pogledi razodevajo takratno vero, da
bo človekov um usmerjal človeštvo k moralnemu delovanju, na kar je Kanta usmeril
tudi David Hume. Vodilo Kantove filozofije je, da je morala utemeljena na razumski
podlagi. Sam je poizkušal ugotoviti prvotni temelj morale, tj. osnovo morale v motivu
samem, neodvisno od naključnega človekovega soglasja ter drž in želja dejanskih
osebkov. Kant je dokazoval, da moralnost in racionalnost sovpadata. Biti moralen
pomeni biti racionalen. Strasti nas lahko ali tudi ne spodbujajo delovati zoper moralne
zapovedi, vendar pa moralna ozaveščenost ni stanje želja ali nagnjenj. Kaj je torej
načelo praktične racionalnosti, za katero Kant meni, da jo lahko že a priori ugotovimo?
Kant opredeli kategorični imperativ v svojem delu Utemeljitev metafizike nravi kot
»Delaj tako, da ti bo človeškost v tvoji osebi in v osebi vsakogar drugega vselej glavni
namen, nikoli sredstvo!« (Kant 1956, 61) oziroma v prvih dveh različicah podobno kot
zgoraj: »Delaj le po tem vodilu, po katerem obenem hočeš, da postane splošni zakon!«
(61) ali druga oblika: »Delaj tako, kakor da bo vodilo tvojega delovanja postalo po tvoji
volji splošen naravni zakon!« (61) Vodilo je osebno načelo, po katerem delujemo.
Pomen Kantove ideje je v tem, »da je dejanje moralno napačno, v kolikor ne more
predpisati ('volje'), po kateri pa naj bi, ne samo jaz, ampak tudi vsi drugi, ukrepali
podobno v teh okoliščinah.« (Benn 1998, 92‒93)
»Od kategoričnega imperativa pa razlikujemo pri Kantu hipotetični imperativ.
Hipotetični so vsi tisti imperativi, v katerih določeno dejanje nastopa kot sredstvo za
dosego nekega smotra, nastopajo torej v formi 'če hočem y, moram storiti x'. Sem
spadajo tudi vsi nasveti in pravila o tem, kako kaj vešče opravimo. Kategorični
imperativ pa je tisti, »ki neko dejanje predstavi kot objektivno – nujno zase brez ozira
na kak drug smoter.« (Zupančič 1993, 10)
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Ob upoštevanju Kantovega kategoričnega imperativa je potrebno omeniti še drugi vidik
njegovega nauka ‒ edini motiv dejanj, ki prenese moralno veljavo na osebek, je motiv
dolžnosti. »Da bi bili moralno hvalevredni, moramo ne samo postopati v skladu z
moralnimi zakoni, ampak tudi delati, kar je prav, ker je to naša dolžnost. Če pomagamo
drugim ob primerih gorja le zato, ker do njih čutimo naravno simpatijo, ali če jim
pomagamo samo zato, ker nam drugače ne bi več verjeli, to naše dejanje potemtakem ne
vsebuje moralne vrednosti. Takšna dejanja so del moralnega zakona, niso pa moralno
motivirana. Tisti, ki delujejo zgolj zaradi lastnih želja ali vzgibov, ne pokažejo
nobenega znaka, da so sprejeli moralo kot motiv, in bi postopali pravično tudi, če bi
dejanja bila v nasprotju z njihovimi željami.« (Benn 1998, 94)
Stvarno načelo, vsaj ko je obvezujoče, imenujemo ukaz (razuma), enačbo ukaza pa
imenujemo imperativ. Za vse imperative je značilna beseda morati, ki označuje odnos
med objektivnim razumskim zakonom in voljo, ki ni nujno določena zaradi slednjega.
Vsi imperativi ukazujejo bodisi hipotetično

bodisi kategorično.

Kategorični

predstavljajo praktično potrebo po možnem dejanju kot sredstvu po tem, kar je želeno
(oziroma kar bi lahko želeli). Kategorični imperativ predstavlja dejanje kot lastno brez
odnosa do drugega cilja, tj. objektivno potrebnega. Kategorični imperativ ukazuje
izvedbo določenega vedenja takoj, brez katerega koli vzročnega odnosa, ki bi vplival
nanj. Tako lahko tovrstni imperativ imenujemo naravoslovni. Obstaja torej zgolj en
(temeljni) kategorični imperativ: »Deluj po takšnem vodilu, kjer lahko obenem stremiš,
da bi to moralo postati obče pravilo.« (Gensler 2004, 155).
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3.4

ETIKA KREPOSTI ALI VRLIN

Kot smo že zapisali, je etika vrlin oziroma kreposti dopolnilo normativni etiki.
Natančneje: etiko vrlin oziroma kreposti dopolnjuje normativna etika, etika dolžnosti, ki
veleva, da naj težimo k vrednotam. Etika vrlin oziroma kreposti pa usposablja ljudi za
etično-normativno delovanje ter doseganje vrlin. Tako tudi najbolj nasprotuje vsaki
avtoritativnosti in še posebej totalitarnemu terorju nad osebo, kajti po njej se človek sam
usposablja, da bo deloval etično in tudi družbeno učinkovito, ne da bi prizadel
dostojanstva drugih oziroma njihovih človekovih pravic.
»Kakor za druge filozofske panoge je tudi za etiko Tomaža Akvinskega odločilno
ponovno odkritje Aristotela. Tomaž Akvinski tako zagovarja skladnost vere in uma,
zato trditve vere (verski stavki) ne morejo biti v nasprotju z umom. Še več, mogoče jih
je umsko razčleniti in urediti. Oba, um in vera, iščeta resnico, ki je v Bogu, zato si
pomagata oz. razodetje je pomoč umu na tej poti. Iz te skladnosti izvira tudi Tomažev
nauk o naravnem pravu. Po naravi ima človek temelje moralnega reda, ki mu
omogočajo, da živi skladno z njimi in dosega resnico ter dobro. Iz tega temelja izvira
tudi naravno teženje (desiderium naturale) k dobremu, ki ga človek ne more zgrešiti.«
(Juhant 2009a, 203)
McIntyre (v Gensler 2004, 250) razume teorijo kreposti skladno s pristopom, ki v
središče postavlja osebo. »Kreposti so po njegovi opredelitvi navade ali dispozicije, ki
jih razvijemo s ciljem vzdrževanja socialnih običajev, v katerih sodelujemo. Šele
pozneje v teorijo pride dobro. Naloga etičnega osebka ni le storiti dejanje v skladu z
dolžnostjo ali povečati do skrajnosti korist oziroma prispevati k socialnim običajem,
temveč težiti k odličnosti razumevanja, konec koncev k pojmu dobrega.« Kreposten
človek teži k dobremu, saj je to izraz njegove (dobre) osebe.
Kreposti so intelektualne in moralne. Filozofska modrost (preudarnost oziroma
razumnost) in spoznanje, prav tako pa tudi praktična modrost so primeri intelektualnih
kreposti. Po Aristotelu in Tomažu pa poznamo tudi etične ali moralne kreposti, kot sta
velikodušnost, umirjenost oziroma kot so se uveljavile v zgodovini: pravičnost, srčnost
(pogum), zmernost. Ko govorimo o človeških lastnostih, ne trdimo, da je posameznik
53

kot tak modrost, ali spoznanje, ali dober značaj, ali blagost, pa ga vendarle hvalimo
zaradi njegovih lastnosti, ki jih poseduje v določeni meri, se pravi zaradi določenega
stanja uma oziroma morale, pri čemer razumemo tiste omenjene kreposti. Kreposti obeh
vrst, intelektualne in moralne, pridobimo oziroma se jih priučimo. Prve si pridobimo z
rojstvom in učenjem, moralne pa z vajo v vsaki kreposti in so torej navade. Od tu tudi
ime ethike, ki je različica besede ethos (navada). Pravični postanemo, ko izvajamo
pravična dejanja, (z)merni z dejanji mere – grški in vzhodni misleci so poudarjali mero
oziroma zlato sredino – ter pogumni ali srčni s pogumnimi dejanji. (Gensler 2004,
243‒244)

Etika kreposti naj bi zajemala dve izrazito značilni oziroma bistveni prvini. V polnem
pomenu naj bi etika kreposti prvenstveno obravnavala areatične pojme s skupnimi
lastnostmi kot dobro ali izvrstno oziroma deontološke pojme kot moralno napačno,
morati, pravilno ter dolžnost. Gre za poudarek na etični usposobljenosti osebka ne le za
presojo, pač pa tudi za etično delovanje. Če razumemo idejo usposobljenosti,
navajenosti oziroma opremljenosti v prvotni obliki, potem lahko razumemo večino
starodavne etike – Aristotela, stoike, tudi epikurejce (v njihovem prvotnem smislu
uživati bolj prefinjeno, se pravi z duhovnim delom duše) ‒ kot obliko krepostne etike.
»Kljub temu se primeri krepostne etike manj korenito razlikujejo od znane deontologije
ali utilitarizma, kot bi si to želeli nekateri zagovorniki kreposti. Za Aristotela je dejanje
krepostno, če je le-tega storila krepostna oseba. Toda dobra ali krepostna dejanja so
lahko storjena, tudi če oseba sama ni dobra ali krepostna, a Aristotel opredeli krepostne
posameznike kot tiste, ki dojamejo dobro, pravično ter primerno dejanje v katerem koli
položaju. Ta razlaga jasno nakazuje, da krepostni posameznik stori, kar je plemenito ali
krepostno, zaradi plemenitosti dejanja samega, ne pa zaradi tega, ker se je za plemenito
dejanje odločil. Torej za Aristotela in za poglede, ki jih zagovarjamo tukaj, etični status
dejanj v popolnosti ne izvira iz lastnosti, motivov ali hotenj posameznikov, kljub temu
da so v središču teme prav lastnosti posameznika. Nekateri sedanji filozofi, ki
zagovarjajo krepostno etiko, se zavzemajo za bolj korenito obliko teorije, ki bi
obravnavala oceno dejanj v popolni obliki. Dejstvo, da sta krepost in kreposten
posameznik v središču Aristotelove etike, v nobenem primeru ne opravičuje, da le-ta
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presoja dejanja po osebnih/subjektivnih ocenah, motivih ali značilnostih.« (Gensler
2004, 258‒259)

Etika vrlin oziroma kreposti ima torej v ospredju etični osebek, ki zna presojati in
urejevati svoj etični položaj. »Kreposten osebek tako pravilno ukrepa v popolnosti
zaradi pravih motivov in razume, da je to, kar je storil, pravilno. Kaj je potem pravo
razumevanje? Pri klasičnih oblikah krepostne etike začnemo s tem, da se od drugih
učimo tako v sprejemanju praktičnih razsodb o dobrem in slabem kot tudi v sprejemanju
določenih ljudi kot naših vzorov ali učiteljev za pravilno ravnanje. Na začetku kot
učenci sprejemamo te poglede kot zbir sprejetih in razdelanih moralnih pravil, ker nam
je bilo tako naročeno ali ker so ti tako očitni, po zgledu drugih in na podlagi avtoritete
drugih. Pri dobri moralni vzgoji etike kreposti dijak razmišlja o sebi in o povodih za
svoja dejanja ter o vsebinah, katerih se je učil. V idealnem primeru bo učenec pričel
razmišljati o stvareh, ki jih je sprejel ter ugotovil, in se spopadel s protislovji. Poskušal
bo sprejeti moralne odločitve, povezane z naborom širšega moralnega znanja in
izkušenj, s katerimi si bo razložil in utemeljil sprejetje posameznih etičnih odločitev. To
je proces, ki osebek sili k uporabi uma in k razmisleku o tem, kaj počne ter kako razume
svoja dejanja.« (MacIntyre v Gensler 2004, 517)
Krepost je tudi vez med duhovnim in telesnim obstojem osebka. Slednje lepo opiše
Tomaž Akvinski (2012, 113), ko pravi: »Ker je človekova narava sestavljena iz duše in
telesa ter iz umske in čutne (plati) narave, je pogoj za dobro v človeku, da se v celoti
podredi kreposti, da ji torej podredi svoj umski in čutni del ter telo; zato je za človekovo
krepost nujno, da se težnja po zasluženem maščevanju ne giblje le v razumskem,
temveč tudi v čutnem delu duše, kakor tudi v samem telesu, ter da je telo naravnano k
služenju kreposti.« Po Akvinskem gre torej za uravnoteženost med duhovnim in
telesnim, osebnim in družbenim, zemeljskim in nebeškim. Vse to lahko ureja skupaj z
drugimi krepostna oseba.
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3.5

NIHILIZEM

Za našo temo je treba predstaviti tudi specifično etično teorijo, t. i. teorijo nihilizma
oziroma teorijo niča. Kot pomembnega predstavnika, ki se loteva vprašanja nihilizma,
štejemo nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja.
Nietzsche je kot etični filozof napadel obstoječ spekter družbenih vrednot in pri tem
zatrjeval, da je treba le-te kot moralo takratne družbe v celoti zavrniti. Z ubojem Boga je
želel prikazati umiranje in nemoč vrlin in norm v družbi tedanjega časa, ki jo prav
razumemo šele danes. Zaznal je pojav nekakšnega krepostnega in moralnega vakuuma.
Iz njegovih del lahko razberemo darvinistični vpliv, ko trdi, da telesno močni osebki
vedno prevladajo nad šibkimi in intelektualno sposobnejši nad manj bistroumnimi ipd.
Ni sprejemal vrednostnega sistema družbe, ki je omejeval posameznika ter njegovo
individualnost in odličnost utapljal v splošnem, v množici. Nemalokrat se je vračal k
osnovnim človeškim potrebam in pri tem izpostavljal naravno človekovo potrebo po
doseganju moči in oblasti ter potrebo po smouveljavljanju. Gonilo ter motiv za dosego
moči in smouveljavljanja osebka je po Nietzscheju prav osebkova notranja volja. Volja
je gonilo preživetja in dobro je tisto nekaj, kar v človeku krepi moč, slabo pa je produkt
šibkosti. Odličnost v človeški družbi bi po Nietzscheju lahko predstavljal t. i. nadčlovek,
ki opušča čredni nagon in ustaljene tradicionalne vrednote ter postane socialni
individualist z lastnimi krepostmi (moč, sila, uspeh). Kljub vsemu je nadčlovek kot
vrsta redek, maloštevilen, poseduje pa vse fizikalne in moralne vrline.
»Nietzsche trdi, da obstajata dve vrsti tistih, ki zanikajo moralo. Zanikati moralo lahko
pomeni najprej zanikati, da moralni motivi, za katere ljudje zatrjujejo, da jih posedujejo,
resnično navdihujejo njihova dejanja. To je torej trditev, da je morala zgrajena na
besedah pri čemer lahko pride do grobe oz. subtilne prevare (še posebej samoprevare),
ki jo lahko storijo ljudje, najbolj znani po kreposti. To lahko pomeni tudi zanikanje
moralnih razsodb na podlagi resnice. Trdimo lahko, da resnično obstajajo motivi za vsa
dejanja, vendar če so napačni in izhajajo iz napačnih osnov moralnih sodb, silijo ljudi k
nemoralnim dejanjem. V mnogih primerih obstaja povod za tak sum.« (Tanner 1994,
31)
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Kot rešitev moralnega vakuuma Nietzsche predlaga sprejem t. i. morale gospodarjev in
zavrnitev t. i. morale sužnjev, ki naj bi jo promovirala Cerkev. Obe sta v družbi
neposredno povezani in sta vzajemni sopotnici. Moralne vrednote ter odnos do ostale
družbe, ki je del morale gospodarjev, pooseblja njegov nadčlovek, a o tem bolj
podrobno v naslednjem poglavju.
Nietzschejeve zamisli oziroma vsaj delno tudi ocene družbenega stanja so odmevale v
družbenih teorijah fašističnega in nacističnega totalitarnega sistema Italije in Nemčije.
Posredno pa je vplival tudi na komunistične režime ter na nagel in gotov zaton visoko
etičnih standardov ter družbenih vrlin v njih. Prišlo je do zlorabe etičnih teorij oziroma
uporabe nadomestkov za izgovore za največja dejanja zla zoper človeštvo v moderni
dobi. Zloraba etičnih standardov in poenostavljena uporaba predvsem etičnih teorij
Friedricha Nietzscheja je prišla najbolj do izraza prav v okviru nacističnega
represivnega aparata, ko so obveščevalne službe Tretjega rajha odigrale še posebej
negativno vlogo. Nacistična Nemčija je sistematično uničila oziroma prevrednotila
demokratične etične vrednote, kar pa je že zgodaj nakazal sam Hitler, in sicer leta 1919
v svojem prvem protisemitskem pismu, v katerem je odkrito nakazal, da Nemčija
potrebuje »ponovno rojstvo morale ter intelektualnih sil v narodu.« Leta 1923 je v
znamenitem govoru nacistični mladinski organizaciji poudarjal potrebo po oživitvi treh
vrlin: dolžnosti, zvestobe in poslušnosti, kar bo zagotovilo Nemčiji napredek. Še bolj
neposreden je bil Hitler leta 1931. V odprtem pismu takratnemu nemškemu predsedniku
vlade Heinrichu Brüningu je izjavil, da je pred Nemčijo največji izziv ‒ postati
enakovredna drugim državam. Po Hitlerjevem prepričanju je to možno storiti le z
»etično in moralno regeneracijo našega naroda.« (Weikart 2009, 17)
Tudi v tako temačnem obdobju pa so obstajale sile, ki so visoko moralnim etičnim
standardom verjele in družbo tedanjega časa, navkljub lastnim žrtvam, poskušale
pripeljati v boljši jutri. Pritrditi gre McIntyreju (2004), ki meni, da je pri propadu etičnih
norm in njihovem ponovnem rojstvu kritično pomemben etični socialni kontekst, a tudi
osebna etična zavzetost, ki jo zasledimo v še tako totalitarnih in nedemokratičnih
sistemih. Seveda je nacistična Nemčija tudi preostali socialni kontekst ideološko
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zlorabila. Nazoren primer tega je Nietzschejeva razlaga pomena države, ki nam jo poda
Karl Jaspers (1883–1963). Nietzschejeva videnja so v kontekstu opravičevanja
nacistične ideologije in političnega totalitarizma, v konglomeratu nacističnega
ideološko-propagandnega stroja uspešno izkrivili nacistični ideologi kot Alfred
Baeumler, Alfred Rosenberg in celo Martin Heidegger. Po Jaspersu je Nietzsche v
svojih delih »obravnaval problem osnovne in stalne potrebe po človeških odnosih v
družbi in državi, tako v vojni kot miru, ter razmišljanje o slednjem vključil v aktualni
politični položaj v Evropi. Nietzsche pri tem gleda na temo z lastno vzvišenostjo bolj
kot pa na konkretni oris problemov, iz katerih se bodo razvile smernice za razvoj
družbe.« (Jaspers 1965, 253) Nietzsche sicer po Jaspersu posrečeno obrazloži dva
pojma, in sicer temeljne potrebe v vseh človeških odnosih ter pojem države.


»Temeljne potrebe v vseh človeških odnosih – potreba po samostojni vladajoči
avtoriteti (državi) ter nenehna možnost vojne in miru – določajo meje in obseg
obstoja človeškega življenja. Nietzsche redko razpravlja o pomenu vojn v pogledu
razvoja posebnih zgodovinskih oblik, sprememb ter odločilnih posledic v okviru
zgodovinskih razmerij, saj osredotoči svoje filozofije pravzaprav na univerzalne
okvire omejenega človeškega položaja.« (Jaspers 1965, 254)



Drugi problem je država. Po Nietzschejevem mnenju je »država destruktivna,
asimilirajoča moč, ki zasužnji ljudske množice. Brez nje pa po drugi strani ne
človeška družba kot tudi ne ustvarjalni posamezniki ne bi mogli obstajati.
Potemtakem je država rezultat človeške potrebe. Ker slednja tvori notranjo silo, je
država sprejeta kot nekaj zelo koristnega, navkljub sili, s katero posega v človeška
življenja. Nietzsche poskuša pojasniti pomembnost in korist države s
preučevanjem učinkov obstoja države na človeški položaj. Zanj je država moč, ki
daje karakterističen pečat posamezniku, skupinam in celotni kulturi.« (254)

Zaradi grozot druge svetovne vojne, ki so imele svoje korenine globoko zasidrane tudi v
zlorabi etike kot znanosti, pa se družbeni razvoj v postnacistični Nemčiji in v drugih
posttotalitarnih družbah ni uspel uresničevati še dolgo po padcu totalitarizma. Zato je
pomembno poznati razraščenost totalitarnih usedlin v teh družbah, da bi lahko razumeli
obdobje ponovnega razvoja etičnih standardov v teh družbah. Preden se lotimo njihove
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presoje, na kratko predstavimo še diskurzivno etiko kot danes vplivno etično
paradigmo, ki jo zahteva prepleteno multikulturno (globalno) sodobno človeštvo.
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3.6

KONFLIKT, DIALOG IN ETIKA DISKURZA

V pričujoči nalogi bomo na več mestih predstavili kruto zlorabo obveščevalnovarnostnih metod, ki so povzročile globok socialni spor. Za razumevanje pomena etike
dejavnosti obveščevalnih služb je rešitev socialnega spora še toliko bolj pomembna prav
v okviru procesa tranzicij ideološko nasprotnih si političnih sistemov. To pa zato, ker je
ob zamenjavi političnih sistemov treba uvesti nov, demokratični pojem delovanja
varnostnih in obveščevalnih struktur, ustroj tega pojma pa mora temeljiti tudi na
etičnosti vseh postopkov in metod varnostne in obveščevalne dejavnosti.
Preden podrobneje pojasnimo etiko diskurza z vidika njenega utemeljitelja Jűrgena
Habermasa, na kratko predstavimo še (socialni) spor in dialog kot orodji reševanja
sporov. Spor kot pojem je stalnica v razvoju človeške družbe in se kot socialni pojav
obravnava skozi celotno evolucijo človeštva. Že Platon (427–347) in Aristotel (384–
322) sta priznavala obstoj spora kot neizogibne prvine družbe ter ga videla kot grožnjo
pravičnemu načinu življenja. Zanju je obstoj spora znak nepopolnosti in nesreče. Sreča
temelji na redu, nesreča pa na anarhiji. Spor je kot tak grožnja državi in njegov obstoj
mora v družba kar se da zmanjšati oziroma nadzorovati.
Hobbesov pogled na spor temelji na prepričanju, da je človek ekstremno
individualistično in ne pretirano socialno ter moralno bitje. Kot takšnega ga konstantno
preveva poželenje po moči in ta sla zamre zgolj z njegovo smrtjo. Ker se v naravi ne
vzpostavi nobena oblika vladanja vsak posameznik tako uživa enak status, vsak ima
pravico do vsega, pri obnašanju pa ga nič ne omejuje. Vsakdo lahko kadar koli uporabi
silo, vsi pa morajo biti na to pripravljeni in nanjo odgovoriti z lastno silo. Človek je v
naravnem okolju v stanju boja vsakega z vsakim. Kot rešitev obvladovanja socialnih
sporov Hobbes vidi vzpostavitev moči vladanja oblastnika nad ljudmi. Ljudje so
oblastniku podelili pravico ter moč vladanja, pravila pa, ki jih sprejme kot zakone,
morajo tudi obveljati. (Rahim 2011, 2–5)
Ker pa tema naloge v dobršnem delu zajema tudi čas komunističnega terorja,
predstavimo še videnje socialnega spora s pozicije ideologa komunističnih gibanj Karla
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Marxa. Podrobneje bomo njegove poglede na socialno-družbena razmerja in odnos
družbenih razredov do kapitala predstavili pozneje. Marx vidi socialni spor v strukturi
družbe in razrednih odnosih v njej. Njegova spoznanja temeljijo na opredelitvi
družbenega razreda. Slednjega opredeljuje posedovanje zasebne lastnine. Zmožnost
posedovanja zasebne lastnine osebi daje moč izključevanja drugih do posedovanja in
uporabe lastnine v zasebne namene. Marx (1973, 3–12) zajame socialni spor v
naslednjih točkah:


Družbene razrede zaznamujejo avtoritativni odnosi, ki temeljijo na zasebni
lastnini.



Družbeni razred opredeljuje skupina posameznikov s podobnimi življenjskimi
izkušnjami in interesi.



Zaradi lastnosti lastnih interesov so družbeni razredi že po naravi sovražno
nastrojeni.



V sosledju z razvojem moderne družbe se razvijata dva nasprotna družbena
razreda, katerih boj bo zajel vse socialne odnose.



Politična organizacija in politična moč sta ključnega pomena za razredni boj ter za
prevlado lastnih idej.



Strukturne spremembe so posledica razrednega boja.

K reševanju spora pa ne moremo pristopiti brez dialoga. Dialog lahko v grobem
opredelimo kot pogovor o skupnih temah med dvema ali več osebami različnih
pogledov, katerih prvoten namen je, da se vsak udeleženec dialoga uči od drugega
udeleženca, s tem pa doseže spremembe v samem sebi in lastno osebno rast (Swidler
1983, 1–4). Dialog je del naravnega bistva človeka. Nemški zdravnik Joachim Bauer
(2008) v delu Princip človeškosti ugotavlja, da je človek bitje, biološko zaznamovano
za sodelovanje. Po njem so geni človeka naravnani k sodelovanju, torej k dialogu.
Agresija in izključevanje sta posledica pomanjkanja sodelovanja in ljubezni, torej
dialoga. Bauer zavrača Dawkinsonov sebični gen in Darwinovo načelo borbe vsakega z
vsakim. Darwin je po Bauerju iskal v naravi le primere, ki naj bi potrdili njegovo tezo
izključevanja in tekmovalnosti, opustil pa je vse druge, ki potrjujejo pripravljenost živih
bitij za sodelovanje, zato rivalstva ni mogoče posplošiti na vse živalske vrste in tudi ne
na človeka. Po Bauerjevi metodi tudi Dawkins izpostavlja boj kot gonilno silo človeštva
(Juhant 2009, 39). Ta vidik je Engels prevzel pri Darwinu, a ga je razlagal enostransko,
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saj mu je bila Darwinova teorija dopolnitev marksističnega nauka o dialektiki narave in
je služila totalitarnim sistemom moderne za dokazovanje njihove premoči ter bila
podlaga za revolucionarno delovanje.
Borba naj bi bila tako temelj napredka človeštva, revolucija pa gonilna sila procesa, ki
naj bi delovala na podlagi izključevanja drugih (Juhant 2009, 39). Za uspešno reševanje
sporov morajo biti izpolnjeni določeni predpogoji. Swindler (1983, 1–4) v predlogu t. i.
desetih zapovedi, s katerimi vzpostavlja načela konkretnega in učinkovitega dialoga,
poveže tako elemente medverskega kot tudi medideološkega dialoga. Osnovni namen
dialoga je učenje oziroma lastno spreminjanje in rast s ciljem razumevanja realnosti in
našega delovanja. (Swindler 1983, 1–4) Zamenjava političnih sistemov z diametralno
nasprotnimi političnimi sistemi in sestop nekdanjih političnih elit ob zamenjavi narekuje
taktnost in umirjenost ter preudarnost v političnem in ideološkem dialogu.
1. Medverski oziroma medideološki dialog mora biti dvostranski projekt v vsaki
medverski oziroma medideološki skupnosti in med vsakimi medverskimi
oziroma medideološkimi skupnostmi.
2. Udeleženci dialoga naj bodo pošteni in iskreni.
3. V sklopu medverskega, medideološkega dialoga ne smemo primerjati lastnih
idealov s prakso partnerjev v dialogu. Raje primerjajmo svoje ideale z ideali
partnerjev.
4. Udeleženci dialoga morajo domnevati, da je drugi udeleženec dialoga prav tako
pošten in iskren.
5. Vsakemu

udeležencu

dialoga

mora

biti

dovoljena

možnost,

da

se

izrazi/predstavi.
6. V dialogu ne sme biti področij, o katerih se že vnaprej ne strinjamo.
7. Proces dialoga se lahko zgodi samo med enakopravnimi udeleženci.
8. Do dialoga lahko pride samo, ko obstaja vzajemno zaupanje.
9. Udeleženci dialoga morajo biti samokritični do lastnih verskih in ideoloških
izročil.
10. Udeleženci dialoga morajo poskušati razumeti, kako lahko izročila drugih
celovito vplivajo na njih same. (1–4)
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Če za tehniko vodenja dialoga vzamemo smernice Swindlerja in njegovih deset
zapovedi, pa lahko metodiko pristopa in vodenja dialoga poizkušamo najti v etiki
diskurza. Etika diskurza oziroma etika pogovora nemškega sociologa in filozofa
Jűrgena Habermasa poskuša v interakcijo družbenih subjektov uvesti temelje in
smernice poštenega in odprtega ter vsem subjektom dostopnega diskurza. »Diskurz je
pogovor, ki nastane tedaj, ko postanejo vsakdanje norme, vrednosti, konteksti in
vsakdanja pravila govora za nas problematični, negotovi ali moteni in postanejo zato
predmet pogovora, jih tematiziramo. S tem so vsakdanje pojasnitve spremenjene v
interpretacije, vsakdanje trditve v utemeljene izjave, vsakdanje razlage v teoretske
pojasnitve in vsakdanja upravičenja v teoretska upravičenja. Tako z diskurzom
utemeljujemo zahteve po veljavnosti mnenj in norm.« (Habermas v Ule 2009, 31)
V delu Moral Consciousness and Communicative Action Habermas (1995, 116–194)
teorijo etike diskurza postavi ob bok Kantovemu kategoričnemu imperativu8. Tako kot
Kantova teorija tudi Habermasova teorija etike diskurza uvaja načelo univerzalnosti, a
se teoriji v določenih temeljnih pogledih razhajata. Habermasova etika diskurza:


predvideva izpolnitev predpogoja sodelovanja v diskurzu vseh, ki se jih tematika
neposredno dotika, in možnost argumentacije slednjih v procesu preizkusa
veljavnosti norme;



spremeni individualno naravo Kantovega kategoričnega imperativa v kolektivno
obliko imperativa, pri tem pa z vsebino izraža splošno voljo, ki jo povzdigne na
nivo pravila argumentacije.

Habermasova moralna teorija izvira iz načela etike diskurza, ki jo lahko dojemamo kot
načelo argumentacije, saj temelji na domnevi, da so veljavne le tiste norme, ki jih kot
veljavne sprejmejo ali bi jih lahko v praktični razpravi sprejeli vsi sodelujoči
razpravljavci. Takšna praktična razprava ima namen preizkusiti veljavnost hipotetičnih
norm in ne ustvarjati opravičljivih norm. Habermasovo načelo etike diskurza tako

8

»Delaj tako, da ti bo človeškost v tvoji osebi in v osebi vsakogar drugega vselej glavni namen, nikoli

sredstvo« (Kant 1956, 61) oziroma v prvih dveh različicah, podobno zgoraj: »Delaj le po tem vodilu, po
katerem obenem hočeš, da postane splošni zakon!« (61).
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zagotavlja, da je univerzalno načelo mogoče razlagati zgolj kot normativni del postopka
diskurza in ne kot normativno vsebino argumentov.
Univerzalno načelo Habermasove etike diskurza vodi argumentacijo razpravljavcev ter
obenem ohranja racionalnost razprave. Pri uvedbi načela pa se Habermas jasno
odmakne od Kantove univerzalnosti, saj je namen Habemasovega načela univerzalnosti
prisiliti splošno spremembo vlog ter preprečiti posamično uporabo. Kantov kategorični
imperativ na drugi strani zahteva zgolj posamično uveljavljanje norme, ki jo
posameznik dojema. Pri tem Kantov kategorični imperativ dovoljuje posamezniku, da
predpiše veljavnost vsake norme vsakomur, če bi menil, da ta lahko postane splošen
zakon. Habermasovo načelo univerzalnosti pa zagovarja stališče, da je veljavnost norme
dosežena takrat, kadar so posledice in stranski učinki te norme sprejemljivi za vse
udeležence diskurza, obenem pa se ta ista norma sklada z interesi vseh razpravljavcev.
Univerzalno načelo kot takšno preseže lastno vlogo imperativa in postane oblika
postopka za vodenje razprave oziroma diskurza.
Skozi celotno temo naloge bomo posredno ali neposredno obravnavali tudi temo etike
diskurza. Ob robu analize političnih sistemov ter delovanja obveščevalno-varnostnih
služb bomo lahko vedno zaznali pomen etike diskurza. Vpliv in pomembnost le-te bosta
nihala od značilne popolne odsotnosti v totalitarnih režimih preko nepopolno
izpeljanega diskurza v obdobju tranzicije političnih sistemov do poizkusa uvedbe
širokega in etičnega diskurza obveščevalno-varnostne tematike v demokratičnih
režimih.
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4.

ETIČNOST, ČLOVEKOVE PRAVICE IN
OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST

4. 1

ETIČNO V OBVEŠČEVALNI DEJAVNOSTI KOT PROBLEM

V prejšnjem poglavju smo se ukvarjali z etiko. Ugotavljamo, kar smo izpostavili v
hipotezi I, da je treba etičnost oziroma človeškost vsepovsod dojemati kot nujni pogoj
za življenje in delovanje družbe. Etika kot temelj vse človeške dejavnosti zagotavlja
tudi na področju varnosti spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic,
čeprav je, kot predpostavljamo s hipotezo III, njena implementacija na tem področju
zelo zahtevna in je bila popolnoma odsotna v totalitarnih sistemih (hipoteza II).
Pričujoče poglavje je torej posvečeno razpravi o možnostih implementacije etike v
OVD, čeprav predpostavljamo, da je to nujnost, ne glede na to, kako težko je
uresničljiva. To vprašanje je še posebej akutno v tranzicijskih državah, kajti v prejšnji
totalitarni družbi smo se soočali z grobo kršitvijo etičnih načel ne le v OVD, pač pa
ravno preko nje v celotni družbi. Tajne službe totalitarnih sistemov so grobo kršile
etiko. Obveščevalna dejavnost v času totalitarnih režimov ni hotela prepoznati etičnih
prvin obveščevalnega dela, saj so totalitarni sistemi etiko ukinili oziroma so etične
norme skrajno izkrivili, jih priredili ter podredili lastnim ideoloških ciljem, tj.
obvladovanju, zlorabi in zatiranju ljudi. S propadom nedemokratičnih totalitarnih
režimov in z nastopom t. i. obdobja politične tranzicije pa je tudi na polju obveščevalne
dejavnosti zavel nov veter. Vodilo družbenih sprememb je bila težnja po uveljavljanju
splošnih in temeljnih človekovih pravic in svoboščin na vseh področjih družbenega
življenja in tudi v delovanju državnih ustanov. Uveljavljanje etike in s tem človekovih
pravic in spoštovanje človekovega dostojanstva je predstavljalo in še predstavlja stopnjo
demokratizacije družbe, njeno upoštevanje pa razodeva uspehe pri preoblikovanju
nekdanjih totalitarnih družb v demokratične svobodne družbe. Prav reforma
represivnega aparata države je kritična točka in kazalec uspeha demokratičnih procesov
v družbi. Z demokratičnimi reformami družbe je torej tesno povezan etični vidik
obveščevalnega dela, se pravi, kdo in zakaj, predvsem pa s kakšnimi sredstvi lahko
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postane cilj izvajanja obveščevalne dejavnosti. Skladno s hipotezo VII zato tudi na tem
področju predpostavljamo in zagovarjamo uveljavljanje najvišjih etičnih standardov.
Srž etike obveščevalne dejavnosti, nemalokrat porogljivo imenovane oksimoron, je
napetost med prepričanjem, da »obstajajo vidiki obveščevalnega dela, kot ga izvajajo
mnoge države in so kot taki na videz nečastni«, in utemeljenim stališčem, da »brez tajne
obveščevalne dejavnosti ne bomo sposobni zadostno razumeti narave pomembnih
groženj, ki nam pretijo.« Politične skupnosti imajo zato »etično dolžnost ukrepati v
smislu zaščite lastnega ljudstva.« (Bellaby 2012, 95)
Preden podrobno razložimo etične pojme dela v obveščevalni dejavnosti v smislu teorije
pravične vojne ter iz nje izpeljanih etičnih zasnov pravične obveščevalne dejavnosti,
moramo podrobneje spoznati izvor in temelj pojma pravične vojne. Iz slednjega bomo
izpeljali pojem pravične obveščevalne dejavnosti ter nakazali pojav možne škode in
krivic, ki jih obveščevalna dejavnost lahko povzroči osebam, zoper katere je usmerjena.
Prvi zametki pojma pravične vojne se v indijskih zapisih epa Mahabharata omenjajo že
400 pr. Kr. V njih se razpravlja o tem, ali je trpljenje, ki ga povzročajo vojne, lahko
opravičljivo. Razlog pravičnega boja temelji na dejstvu samoobrambe. Ubiti sovražnika,
ki ne kaže namena ubijati, ni dopustno, prav tako pa se mora vzpostaviti pošten odnos
do zajetih in ranjenih. (Clooney 2003, 117) Osnove pravične vojne se tako krepijo in
razvijajo prek Platona, Aristotela, Cicerona (106–43 pr. Kr.) in Marka Avrelija (121–
180), bolj oprijemljivo obliko teorije pravične vojne pa dobijo v razmišljanjih sv.
Avguština (354–430).
Stična točka razumevanja pojma pravične vojne sv. Avguština in kasneje italijanskega
filozofa in cerkvenega učitelja Tomaža Akvinskega (1225–1274), ki je teorijo pravične
vojne podrobneje opisal v delu Summa Theologica, je krščanski pojem skrbi za človeka
in njegov blagor na zemlji. Pojem pravične vojne pri sv. Avguštinu ni usmerjen le na
pojem same vojne. Sv. Avguštin v svojem delu Božja država razpravlja o pojmu države
ter njenem uresničenju na zemlji ter zastopa stališče, da je vsaka zemeljska država
nepopolna za razliko od Božje, duhovne in popolne skupnosti. Ob razmišljanju o
Božji/duhovni državi in izzivih, ki jih pred kristjana postavlja svetna/človeška država,
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govori o njenih človeških slabostih in moralnih izzivih. Razpravlja pa tudi o sreči, ki je
v popolni ljubezni do Boga. Tako postavlja tudi vprašanja vojne in miru, ki jih
obravnava tudi v drugih delih. O vojni sv. Avguštin pravi, da ta nikoli ne more biti
poštena in popolnoma upravičena. Vendar pa zanjo obstajajo posamični opravičljivi
razlogi, med katerega prišteva predvsem razlog uresničenje stanja miru. Vojne se bojuje
z namenom, da se doseže stanje miru. Vsaka vojskujoča stran ima lastno predstavo
stanja miru, ki ga želi doseči z zmago v vojni, in vojskovanje v ta namen je po sv.
Avguštinu upravičeno.
Tomaž Akvinski gre v Summa Theologica korak dlje, saj združi videnja Aristotela in sv.
Avguština v temeljnih načelih pravične vojne:
 Vsaka vojna mora imeti pravičen vzrok; napadeni so le tisti, ki si to zaslužijo.
 Tisti, ki vodi vojno, mora imeti za vodenje le-te legitimno avtoriteto, to pa ima
lahko le suverena država ali poveljujoči vojščak.
 Tudi namen vojne mora biti pravičen; zagotavljati je treba dobro in se izogibati
slabemu ter doseči mir.
Z vidika delitve obveščevalno-varnostnih služb po funkcionalnem načelu9 dejavnosti pa
je omemba Tomaža Akvinskega pomembna tudi iz razloga, ker je ravno on prvi postavil
razliko med zunanjo in notranjo agresijo. V tej razlagi Akvinski razlikuje med vojno
(bellum), prepirom (rixa) ter uporom (seditio). Vojni in prepiru je skupen dejanski boj
oz. spor, upor pa zajema bodisi dejansko obliko sovražnosti bodisi pa tudi pripravo
nanjo. Značilnost upora je tudi ta, da napada posebno obliko dobrine, in to je enotnost
ljudstva. V primerjavi z razkolom upor napada sekularno enotnost in ne zgolj duševne
ali cerkvene enotnosti družbe. Vladar je zato dolžan takšen upor zatreti z vso
razpoložljivo silo, pri čemer pa se uporaba sile ne šteje za vojno, temveč zgolj za
izvrševanje njegove pristojnosti. (Brekke 2006, 119–120) Skladno s tem lahko
zaključimo, da je pravična in etično utemeljiva vojna tista, ki zagotavlja javni red in
mir. Goldman (2006) poudarja, »da funkcija teorije pravične vojne ni v opravičevanju
samega vojskovanja, ampak zgolj v presoji sporov. Značilno za to metodo je razgrnitev
9

Vladimir Šaponja (1999, 32) opredeli službo po funkcionalnem načelu, za katerega je značilno, da se
službe ločijo »po zvrsteh obveščevalne dejavnosti, ki jo izvajajo, in glede na področje njihovega dela.
Delimo jih na obveščevalne službe, protiobveščevalne službe, na službe za varstvo ustavne ureditve in
posebne notranje-organizacijske enote policije, državnih tožilstev itd. Ta delitev je najbolj primerna zlasti
za preučevanje taktike izvajanja obveščevalne dejavnosti.«
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vseh kriterijev, po katerih presojamo spopade. Ti kriteriji vsebujejo tako namene kot
sama dejanja ter posledice spopadov/vojn.« (42) Bellaby (2012) v strokovnem
prispevku »What's the Harm? The Ethics of Intelligence Collection« natančneje
opredeli odnose med temeljnimi pojmi teorije pravične vojne in vzročno-posledičnega
odnosa slednje do moralno-pravnih vidikov izvedbe načel pravične obveščevalne
dejavnosti. Obveščevalna dejavnost lahko povzroči resnično škodo ciljem te dejavnosti,
ki se odražajo kot posledice kršitve individualnih življenjskih interesov. Z etičnega
vidika moramo stalno upoštevati, da pri obveščevalni dejavnosti ne uporabljamo
sredstev, ki bi fizično ali psihično lahko prizadele posameznike. Zato je treba imeti v
mislih, da tako škodo preprečujemo, a to vseeno ne pomeni, da so dejavnosti zbiranja
informacij vedno prepovedane. Obveščevalna dejavnost ima pomembno vlogo pri
zaščiti politične skupnosti. Dejavnosti obveščevalnega zbiranja podatkov so lahko
upravičene ob upoštevanju ustreznih okoliščin in v predvidevanju stopnje povzročene
škode. Z uporabo izročila pravične vojne kot temelja lahko vzpostavimo skupek
pravičnih obveščevalnih načel, ki lahko omejijo škodo, storjeno z obveščevalno
dejavnostjo, pri tem pa ta načela poudarijo, katere okoliščine bi bile še utemeljene pri
opravičilu nastale škode. Izročilo pravične vojne je organski, evolucijski skupek
pojmov, ki so se razvili skozi čas kot odgovor na moralne izzive časa. Izročilo pravične
vojne je najbolj primerna začetna točka v oblikovanju okvirja etične obveščevalne
dejavnosti. Razumemo ga lahko kot poizkus razumske razlage, kdaj in katera škoda, ki
jo povzroči obveščevalna dejavnost, je etično upravičena, ker koristi celotni politične
skupnosti. Načela pravične obveščevalne dejavnosti zahtevajo tako omejitve glede
škode, povzročene z obveščevalno dejavnostjo, kakor tudi natančno opredelitev, kdaj je
povzročena škoda upravičena (Bellaby 2012, 107‒108).

Skladno z etičnimi izhodišči ter njihovo implementacijo na področju OVD lahko
govorimo o sledečih načelih pravične obveščevalne dejavnosti, ki se skladajo z
omenjenimi načeli pravične vojne (10–16):
1. pravičen vzrok – obstajati mora ustrezna grožnja, ki bo opravičila škodo, ki bi jo
lahko povzročila obveščevalna dejavnost;
2. avtoriteta – obstajati mora legitimna avtoriteta, ki predstavlja interese politične
skupnosti in ki sankcionira dejavnosti;
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3. namen – sredstva bi morala biti uporabljena za namenjeni cilj in ne za druge
cilje (politične, ekonomske, socialne);
4. sorazmernost – zaznana škoda, ki jo obveščevalna dejavnost povzroči, mora biti
manjša od zaznane koristi;
5. zadnja možnost – dejanja, ki povzročajo manj škode, je treba izvesti pred
dejanji, s katerimi se lahko povzroča hujša škoda;
6. diskriminacija – obstajati mora diskriminacija med legitimnimi in nelegitimnimi
cilji, z drugimi besedami: obstajati morajo jasno določeni kriteriji, po katerih
lahko določen objekt oziroma oseba postane tarča obveščevalne dejavnosti.
Ad 1) Pravična obveščevalna dejavnost in pravičen vzrok
Pod pojmom pravičen vzrok v obveščevalni dejavnosti razumemo, da mora obstajati
zadostna grožnja, ki opravičuje škodo, ki jo lahko povzroča obveščevalna dejavnost.
Dolžnost obveščevalnih agencij je vzdrževati državno nacionalno varnost, še posebej pa
jo varovati pred takimi ali drugačnimi grožnjami. Z odkrivanjem in s preventivo pred
grožnjami obveščevalne agencije ščitijo državo in njene ljudi. Pravičen vzrok se
razodeva kot dejavnost obveščevalnega pridobivanja podatkov v obliki samozaščite
pred grožnjami. Glede na tip in stopnjo grožnje je dovoljeno prilagoditi tudi tip in
stopnjo škode. Povedano drugače: višja, kot je stopnja povzročene škode kot posledice
obveščevalne dejavnosti, višja stopnja grožnje je potrebna za upravičenje take
dejavnosti.
Ad 2) Pravična obveščevalna dejavnost in avtoriteta
Tisti, ki jim je zaupano skupno dobro, so zadolženi tudi za zaščito politične skupnosti.
Skrb za skupno dobro je zaupana pravični avtoriteti. Ta organ je torej edini, ki je
odgovoren za zaščito skupnih dobrin in skupnih interesov politične skupnosti ter le-to
lahko tudi pravično povede v vojno. Da bi bilo obveščevalno zbiranje podatkov
pravično, mora obstajati legitimna avtoriteta, ki ima nalogo sankcionirati morebitno
nastalo škodo pri izvajanju obveščevalne dejavnosti. Zatrjujemo lahko, da mora zbiranje
obveščevalnih podatkov odobriti organ, ki lahko zagotovi, da so načela pravične
obveščevalne dejavnosti zagotovljena do popolnosti in brez pristranskosti.
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Ad 3) Pravična obveščevalna dejavnost in pravičen namen
Namen, ki je v ozadju dejanja, spreminja moralno kvaliteto le-tega. Vsekakor je
pomemben del naše moralne razprave in kot tak spreminja pogled na to, kako
razpravljamo, razmišljamo ter sodimo o dejanjih. Nameni vodenja vojne morajo
odsevati pravičen namen, zaradi katerega je vojna upravičena. Sklepamo lahko, da se
mora obveščevalno zbiranje podatkov, če želimo, da je moralno sprejemljivo,
uporabljati za določen namen in ne za druge namene, kot so politični, ekonomski in
socialni. Pravičen namen mora tako izvirati iz pravičnega vzroka, ki naj opravičuje
obveščevalno zbiranje podatkov. To pa pomeni, da pravičen vzrok ni uporabljen kot
izgovor za izvedbo vsebinsko nepovezanih dejanj. Zato morajo dejanja odsevati pravi
namen. Ker načelo pravičnega vzroka v obveščevalni dejavnosti zajema oceno ter
določanje realnosti grožnje, tj. namena in uporabljenih sredstev, mora pravičen namen
biti z grožnjo neposredno povezan. Namen mora grožnjo tudi raziskati. Sredstvo, ki ga
opredelimo, ter stopnja škode, ki je dovoljena, mora izvirati iz vzroka obravnavanja te
grožnje. Kriterij pravične obveščevalne dejavnosti mora biti določen zaradi preprečitve
uporabe zbiranja obveščevalnih podatkov za osebne, politične ali ekonomske dobičke,
kljub temu da bi za slednje lahko obstajala zadostna stopnja grožnje.
Ad 4) Pravična obveščevalna dejavnost in sorazmernost
Načelo sorazmernosti opredeljuje razmerje med nasiljem vojne ter sorazmernostjo
grožnje, ki jo naj premagamo, pri tem pa postavlja omejitev glede količine škode,
dovoljene za tovrstno dejanje. Če želimo, da je obveščevalno zbiranje podatkov
pravično, moramo zaznati, da je nivo storjene ali preprečene škode z uporabo
obveščevalnega zbiranja podatkov manjše ali se prepreči, saj smo pri zbiranju
obveščevalnih podatkov zaznali več koristi kot same škode. Pri dejavnosti zbiranja
obveščevalnih podatkov obstaja vedno predviden konec, to je, kakšno pridobitev
pričakujemo z dejavnostjo in kakšno škodo lahko povzročamo pri tej dejavnosti.
Ad 5) Pravična obveščevalna dejavnost in zadnja možnost
Po izročilu načel pravične vojne smo dolžni, da pred uporabo najtežje oblike sile in
prisile, ki jo imamo na razpolago v vojni, uporabimo v boju zoper nasprotnika za
dosego lastnega cilja predhodno druga, milejša sredstva, kot na primer ekonomski in/ali
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diplomatski pritisk. Miller (v Bellaby 2012, 113) zagovarja stališče, da »tudi če je sila
kdaj potrebna in moralno opravičljiva, vendar pa bi pravičen namen bil dosežen z
nenasilnim sredstvom, ima izvajalec moralno dolžnost prednostno izvesti te metode.«
Phillips (v Bellaby 2012, 113) pa opozarja, da »je zmotno misliti, da zadnji ukrep vedno
predstavlja končni ukrep v kronološki vrsti dejanj.« Če bi to držalo, potem sila ne bi bila
nikoli zakonita, saj bi lahko vedno nadaljevali s pogajanji. Namesto tega pa Phillips
podaja zahtevo, da udeleženec »pozorno oceni različne strategije, ki ga lahko privedejo
do želenega cilja, pri tem pa izbere strategijo uporabe sile kot najprimernejše strategije
za zagotovitev doseganja ciljev.« (113)
Podobno kot za načelo pravične obveščevalne dejavnosti velja tudi za pojem zadnje
možnosti. Če želimo, da so sredstva pri obveščevalnem zbiranju podatkov upravičena,
morajo kot taka biti uporabljena le, če so predhodno bila uporabljena manj škodljiva ali
neškodljiva sredstva oziroma če je količina teh sredstev, ki bi lahko bila uporabljena,
prevelika. Vsak poizkus obravnavanja grožnje mora najprej zajemati manj škodljive
ukrepe ter tako dati možnost izogiba dejavnostim, ki imajo za posledico večjo škodo.
Ker ne poznamo nobene toge metodologije ali postopkov, ki jim moramo slediti, je
treba paziti, da bolj škodljive dejavnosti niso prepuščene lahkotnosti, koristnosti ali
preferenci.
Ad 6)

Pravična obveščevalna dejavnost in diskriminacija

Eden izmed najbolj kodificiranih pojmov v pravilih pravične vojne, ki se odraža tudi v
mednarodnem vojnem pravu, je pojem potrebe, ki zahteva, da mora napadalec
razločevati med bojevnikom in osebo, ki to ni. Z moralno pravico po lastni obrambi
oborožen vojak predstavlja grožnjo in je lahko kot tak napaden v predhodni
samoobrambi. Walzer (v Bellaby 2012, 115) še dodaja, da vojak sam deluje na način, da
postane nevaren človek, in se zato odreče ali začasno odreče svojim normalno
zaščitenim pravicam. S tem, ko je posegel po orožju, se je vojak jasno opredelil in ločil
od navadnih civilistov ter nase priklical t. i. bojevniške privilegije, kot na primer
imuniteto pred sojenji za umor drugih vojakov, obenem pa je v tem procesu žrtvoval
nekaj drugih pravic, na primer pravico, da se ga ne napada. Kakor v primeru vojakov
mora tudi v primeru upravičenega zbiranja obveščevalnih podatkov obstajati
diskriminacija med cilji te dejavnosti. Posameznik lahko deluje na način, da sebe
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izpostavi kot grožnjo ter se tako odreče lastnim zaščitenim pravicam. Pfaff in Tiel
(2004, 115) sodita, da »pristanek na sodelovanje na vseh nivojih sveta nacionalne
varnosti državnih samoobrambnih struktur skupaj s kvaliteto posredovanih informacij«
opravičuje takšnega posameznika kot tarčo. To načelo diskriminacije zagovarja obstoj
določenih dejanj, ki jih ljudje storijo, z njimi pa se izpostavijo kot legitimni cilji. Ob
izvedbi določenih dejanj, ki vsebujejo grožnjo, lahko tudi civilisti in ne samo vojaki
postanejo legitimni cilji.
Etični vidik obveščevalnega dela zajema torej po Pfaffu in Tielu (2004, 115) dve
pomembni prvini, ki sta zajeti v spodnjih vprašanjih:
1.

Kdo je oseba, ki je tarča izvedbe obveščevalne dejavnosti?

2.

Katere vrste informacij ciljna oseba (lahko) poseduje?

Če imamo na razpolago oba podatka, potem lahko lažje ocenimo način obveščevalnega
pristopa osebe ter posledično etični vidik izvedbe posameznikovih ukrepov s področja
OVD zoper ciljno osebo. Pod ciljem obveščevalnega dela lahko razumemo vsako osebo,
ki bi lahko posedovala skrivnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost. Obstaja velika
verjetnost, da bo tovrsten potencialni vir informacij lasten obstoj prikril s civilnim
življenjem. Prav zaradi tega je smiselno predhodno obveščevalno dejavnost usmeriti
tudi zoper osebe, za katere se lahko izkaže, da so popolnoma nedolžne in ne posedujejo
kakršne koli življenjske informacije. Obveščevalne organizacije zatorej morajo imeti na
razpolago načine in metode, da ugotovijo, kdo je možen vir kritičnih informacij poleg
že zgolj očitnih kandidatov: tujih vojaških oseb, obveščevalnih častnikov, tujih članov
vlad ipd. Pri določitvi, katera oseba je zakonit cilj obveščevalne dejavnosti, bomo
morali upoštevati naslednje načelo: ugotoviti bo treba stopnjo pristanka osebe na
sodelovanje v svetu nacionalnih skrivnosti na vseh nivojih samozaščitnih struktur
države skupaj s kvaliteto informacij, ki jih oseba poseduje, kar pa proporcionalno
dovoljuje stopnjevanje intruzivnih10 načinov oziroma poskusov pridobivanja podatkov s
strani tujih sil. S tem pa se oblikuje neposredna legitimnost med vrsto cilja in
10

Intruziven od lat intrudere – potisniti, od tega intruzija, vdor magme (ognjene tekoče snovi) med
plasti zemlje; preneseno zelo močan (nečloveški, hud, povezan s pretresi) pritisk pri delovanju
obveščevalnih organizacij.
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legitimnostjo sredstev, ki se uporabijo zoper cilj. Ob določitvi cilja/osebe, obveščevalne
dejavnosti stopnjujemo intruzivnost uporabljenih obveščevalnih metod in sredstev dela.
Pri tem ločimo pet kategorij obveščevalnih ciljev ter pet kategorij razširjenosti uporabe
obveščevalnih metod dela, za katere dopuščamo, da so moralno sprejemljive ter
združljive s prej naštetimi etičnimi načeli. Glede na zgornjo delitev razlikujemo več
tipov ciljnih oseb v obveščevalni dejavnosti:
1.

Tip I: ciljna oseba je navaden državljan in se kot povprečni državljan
izpostavlja kot tarča prvinam obveščevalnega dela, potrebnim za izpolnitev
predhodnega obveščevalnega zbiranja podatkov s ciljem identifikacije
resničnih virov informacij.

2.

Tip II: ugotovljeno je dejstvo, da se ciljna oseba zaveda kritičnih informacij,
ne zaveda pa se pomena teh informacij oziroma lastnega pomena v svetu
obrambnih skrivnosti.

3.

Tip III: oseba, za katero je ugotovljeno, da se zaveda posedovanja in pomena
kritičnih informacij, kljub temu pa se (še) ne zaveda, da je cilj zbiranja
podatkov.

4.

Tip IV: oseba, za katero je ugotovljeno, da se zaveda posedovanja in pomena
kritičnih informacij in je neposredno pripravljena postati cilj obveščevalne
dejavnosti, saj je tovrstne informacije pripravljena posredovati.

5.

Tip V: oseba, za katero je ugotovljeno, da se zaveda posedovanja in pomena
kritičnih informacij in ki v svetu obveščevalne dejavnosti aktivno deluje kot
obveščevalec. Ta tip ciljne osebe je na udaru najbolj intruzivnih metod
obveščevalnega dela, saj je kot tak nedvoumni »igralec v igri« in je s tem, da
dela v obveščevalni organizaciji, v popolnosti pristal na tovrstno »igro«. (Pfaff
in Tiel 2004, 115)

Ciljne osebe tipa I in II so legitimne tarče obveščevalnega zbiranja podatkov ne glede
na to, da nobena od njih ni pristala na »igranje te igre« nad statusom državljana.
Posledično pa so metode in oblike obveščevalne dejavnosti, ki jih je dovoljeno izvajati
nad njimi, proporcionalno podvržene strožjim omejitvam.
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V primerjavi z vojakom, katerega prvotna naloga je odvrniti oziroma premagati grožnje,
je primarna naloga profesionalnega obveščevalca ugotoviti te grožnje. Prav zaradi tega
je treba obveščevalno delo kdaj usmeriti tudi zoper ljudi in države, ki nimajo ali nikoli
ne bodo predstavljali kakršne koli grožnje.
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4.2

OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST IN ŠKODNE (ETIČNE)
POSLEDICE

Pri obravnavanju tem pravične vojne in pravične obveščevalne dejavnosti ter človeku
kot cilju obveščevalne dejavnosti venomer trčimo ob pojem škode. Razumemo ga v
povezavi z možnimi oblikami kršenja človekovih pravic, ki lahko nastanejo kot stranski
učinek izvajanja obveščevalne dejavnosti. Idejna zasnova delovanja države temelji na
načelu ‒ delati dobro v prid večine državljanov. Že po teorijah družbene pogodbe smo
se državljani strinjali, da v interesu zagotavljanja lastne varnosti s strani države in
njenega aparata slednji prepuščamo določeno količino osebnih pravic in svoboščin. V
naboru državnih ukrepov za zagotavljanje varnosti vsakega posameznika je tako
ustanovitev, delovanje in nadzor organov represivnega ter tudi obveščevalnega aparata.
Ne glede na upravičenost delovanja teh struktur, tovrstne aktivnosti povzročajo
(škodne) posledice za posameznika in njegove življenjske interese.
Za učinkovito delovanje posameznika mu mora družba zagotavljati uresničevanje in
uveljavljanje določenih življenjskih osebnih interesov. Mednje sodijo fizična in duševna
varnost, osebna samostojnost in svoboda, občutek lastnega potrjevanja, zasebnost. Ti
interesi so tako pomembni, da zahtevajo politično še bolj pa pravno zaščito državnih
ustanov. Na njihovo zaščito ne sme vplivati družbeno politični status, državljanstvo,
rasa, vera ter druge osebne okoliščine osebe, kakor tudi ne interes države po zaščiti
zgolj lastnih interesov oziroma interesov ljudstva v lastni državi. Življenjski osebni
interesi osebi pripadajo in ji morajo biti priznani, tudi če je oseba tujec na ozemlju
druge države.
Škodo oziroma škodno posledico delovanja države na intimnih interesih posameznika
Bellaby (2012, 97‒104) opredeljuje kot vsako kršitev posameznikovih individualnih
interesov. Pojem škode pa vseeno ni enoznačen, saj se vedno oškodujejo življenjski
interesi družbe in tudi posameznika v njej, Pri tem so posameznikovi individualni
interesi obstajali v okviru neokrnjenosti oziroma bi bili kasneje popolnoma uničeni.
Obveščevalna dejavnost lahko do določene stopnje prizadene, krši ali oskruni
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individualne interese posameznika, vse pa je odvisno od tega, do katere mere se te
kršitve tudi izvajajo. Življenjski interesi so tako opredeljeni z moralnimi načeli, ki
določajo minimalno dogovorjene pogoje, brez katerih bi obstajalo preveč različnih
pogledov na to, kako naj oseba živi svoje življenje in katerim ciljem v življenju naj sledi
(98‒104). Tudi tukaj gre torej za življenjski interes celotne družbe, v katerega se
praviloma vključuje posameznik, da bi lahko uresničeval svoje osebne interese. Ker pa
lahko OVD v interese posameznika zelo ostro posega, je treba tu upoštevati
sorazmernost glede nujnosti skupnih interesov na eni strani ter nedotakljivostjo osebe in
njeno nujno vključenostjo v interese družbe na drugi strani. Zato je treba glede metod
delovanja OVD v primeru njenih aplikacij delovanja pri posameznikih imeti pred očmi
etične zahteve, ki so konkretizacija etičnih zahtev za spoštovanje nedotakljivost osebe
in človekovih pravic. Metode OVD lahko namreč zelo grobo posegajo v osebno
dostojanstvo. Govorimo o intruzivnosti obveščevalnih metod in sredstev, uporabljenih
zoper ciljno osebo, ki ji lahko povzroči dolgotrajne posledice predvsem na šestih
področjih.
1.

Fizična nedotakljivost (integriteta)
Telo je fizičen dom in kot tak izraz same osebe. Je poglaviten vzvod, preko
katerega se odražajo človeška stanja, na podlagi katerih delujemo. Če je telo
poškodovano, lahko močno prizadene posameznikovo zmožnost udejanjanja
drugih vidikov človeškega obstoja. Obveščevalec mora nujno spoštovani fizično
nedotakljivost osebe.
Pri zbiranju obveščevalnih podatkov je zato telo ena najpomembnejših prvin, ki
jih obveščevalec mora upoštevati, ko gre za kršitve fizičnega ravnanja v odnosu
do nedotakljivosti telesa, ki je lahko potencialno nevarno za osebo. Odgovor na
to vprašanje je brez dvoma povezan s temo bolečine in okoliščin, v katerih je
osebek bolečini podvržen. Bolečina lahko popolnoma oslabi telo ter s tem prisili
posameznika, da se ne ukvarja z ničimer drugim kot z reševanjem vzroka
bolečine. Večja kot je bolečina, večji je učinek izčrpavanja.
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2.

Duševna nedotakljivost (integriteta)
Duševnost je zmožnost vzročnega dojemanja, temelj oziroma skupek
osebkovnih

intelektualnih

zmožnosti.

Okrniti

jo,

pomeni

onemogočiti

posamezniku izkusiti, procesirati ali vzajemno delovati s svetom, ki nas obdaja.
Okrniti človekovo duševno nedotakljivost s strahom, negotovostjo, zlorabo ali
zanemarjanjem je zaradi psihičnih bolečin, ki jih taka dejanja povzročajo, ter ob
dejstvu, da lahko pride do daljnosežnih psiholoških težav, nedopustno in
škodljivo. Spoštovanje duševne nedotakljivosti zahteva izključitev in preprečitev
vsakega dejanja, ki bi pri posamezniku lahko namerno povzročilo premišljene
ravni stresa ali negotovosti.
Kot pri fizični nedotakljivosti so za obveščevalno zbiranje podatkov in duševno
nedotakljivost pomembni življenjski interesi, še posebno ko gre za okoliščine, ki
so še primerne oziroma dopustne za zaslišanje osumljenega. Zastaviti si moramo
vprašanje, do kakšne mere lahko osumljeni občuti negotovost ali strah, ki bi nanj
delovala kot pobuda za sodelovanje z obveščevalno službo.
3.

Samostojnost (avtonomija)
Pojem samostojnosti zajema zmožnost lastnega odločanja. Oseba mora biti
zmožna odločati, kako bo živela lastno življenje brez zunanjih vplivov in
manipulacij. Po Nussbaumovi (1973, 79 v Bellaby 2012, 99) je »avtonomija
zmožnost opredeljevanja dobrega ter sposobnost vključiti se v kritično presojo o
načrtovanju lastnega življenja – zaščita svobode vesti.« S skrbjo za lastno
samostojnost se pričakuje zaščita posameznikovih zmožnosti razumnega
delovanja, kar pomeni, da imata on ali ona zmožnost načrtovanja, izbire ter
razmisleka o izboru.
Samostojnost je prav tako vtkana v proces odločanja. Če zunanja sila vpliva na
posameznikov proces odločanja, potem tovrstne odločitve niso sprejete v luči
posameznikovih želj in prepričanj, ampak na podlagi osebe, ki izvaja prisilo.
Pritisk preoblikuje posameznikovo odločitev in ga prisili k izvedbi dejanj na
podlagi prepričanj, ki jih oseba drugače nima. Ko posameznik izgubi možnost
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lastnega odločanja, postane orodje volje drugega. Dejanja zavajanja in
manipulacije so škodljiva, ker posegajo na področje samostojnosti posameznika.
Glede na to, da je namen laži »izločiti ali zastreti« bistvene različice, ko so ljudje
žrtve zavajanja, postane njihov pogled na resničnost izkrivljen. Zato so prisiljeni
delovati ali stati za prepričanji na podlagi izkrivljenih pogledov. Žrtev zavajanja
utemeljuje svoje odločitve na podlagi želj tistega, ki izvaja zavajanje, ne pa na
podlagi lastne volje. Dejanja manipulacije kršijo torej posameznikovo
samostojnost na takšen način, da vplivajo na posameznikov proces odločanja s
ciljem spodbuditi določen odziv. Posameznikova dejanja ali prepričanja
postanejo rezultat zavajanja oziroma manipulacije, ne pa odraz in rezultat
posameznikove volje.
4.

Svoboda
S pojmom samostojnosti je tesno povezan interes posameznika za svobodo.
Medtem ko samostojnost pomeni svobodo odločanja po lastni volji, je svoboda
stanje brez omejitev za izvedbo lastne volje. Svoboda je večkrat opredeljena tudi
kot stanje brez posegov in nadzora, zaščita posameznikove svobode pa je pri
vzpostavitvi okvirjev obsežnosti posegov drugih posameznikov ali družbe.
Človek naj bi imel možnost, da deluje iz samega sebe. (Juhant 2009, 282, 269 sl)
V odnosu svobode in obveščevalnega zbiranja podatkov se odpira pomembno
vprašanje, kdaj in kako dolgo lahko posameznika ustavimo in pridržimo. V
OVD prevečkrat prihaja do ostrega in očitnega neravnovesja med zbiranjem
informacij od posameznika in hkratni uporabi grožnje, ki se jo izvrševalec OVD
bolj ali manj zavestno poslužuje pri svoji dejavnosti, kar predstavlja navzkrižje
oziroma nasprotje svobodi posameznika oziroma njeno zlorabo.

5.

Človeško dostojanstvo, občutek lastne vrednosti
Zaupanje v lastno vrednost je temeljno, saj brez njega posameznik ni zmožen
razumeti ali nadaljevati korakov, potrebnih za uresničevanje lastnih želja. Brez
samospoštovanja se posameznik počuti nevreden: meni, da »ni vredno storiti
nič«, njegove dejavnosti postanejo »prazne in zaman«, »potone« v apatijo in
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cinizem. Obstajata dve razsežnosti posameznikovega občutka o lastni vrednosti:
prva je pogled posameznika na samega sebe, druga pa, kako ga vidijo drugi.
Prva razsežnost je posledica dejstva, da se najbolj pomembna in intimna vez v
osebi vzpostavlja vsakič, ko se oseba sama pogleda v ogledalo, kjer se sooča z
lastnim najbližjim zaveznikom ter potencialno tudi s svojim nasprotnikom.
Druga razsežnost posameznikove lastne vrednosti pa je povezana s tem, kako
posameznika gledajo drugi v skupini sebi enakih oziroma najbližjih. Eden
najpomembnejših vidikov posameznikovega občutka lastne vrednosti je vloga,
ki jo ima in je kot takšna priznana s strani zunanjih dejavnikov. Ni pomembno
le, kako posameznik vidi samega sebe, ampak tudi kako njegov ego misli, da ga
vidijo drugi. To pomeni, da ima ugled pomembno vlogo v posameznikovem
občutku lastne vrednosti. Posameznik črpa moč lastne identitete iz osebnostnih
skupin, a brez lastne potrditve lahko izgubi občutek svoje cene. Še več, videl se
bo ponižan, če ga tako vidijo tudi drugi. Dejanja, ki so usmerjena k zaničevanju
ali ponižanju posameznika, so torej škodljiva, saj je njihov cilj poteptati
posameznikovo lastno vrednost, tako da sebe doživlja manjvredno, kot je lahko
v resnici.
6.

Zasebnost
Zasebnost je strokoven izraz, ki ga mnogokrat uporabljamo, a ga le redko
soglasno opredelimo. Pokriva širok spekter prepovedi in zahtev. Za nekatere je
zasebnost psihološko stanje, za druge obseg, do katerega so informacije o njih
posredovane drugim. Nekateri vidijo zasebnost zgolj kot fizično stanje zadev, ki
so ločene od javnega dela družbe. Ne glede na mnoge opredelitve obstajata dva
pomembna pojma zasebnosti v povezavi z obveščevalno dejavnostjo.
 Zasebnost kot omejitev
Omejitev predstavlja področje, kjer je zunanji vdor nezaželen. Te meje, fizično
vidne ali pa vzpostavljene z družbeno sprejetimi normami, ločujejo, kar je
zasebnega na eni strani od vsega drugega, kar je zunaj. Prestopiti te meje ter
kršiti vzpostavljene omejitve pomeni kršenje zasebnosti osebe.
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 Zasebnost kot nadzor
V primerjavi z zgoraj navedenim je zasebnost kot nadzor pravica posameznika
nadzirati tiste stvari, ki se tičejo njega samega, to je nadzor nad informacijami o
nas samih ali nadzor nad lastnimi osebnimi zadevami.
Zasebnost se večkrat pojmuje kot življenjski interes, ki je rezultat lastne,
resnične in tudi notranje intimne vrednosti vsakega posameznika. Resnično
nujna je zasebnost zato, da se njena kršitev lahko odraža v brezobzirnih fizičnih,
denarnih in družbenih kaznih, ki jih je treba vnaprej ustrezno preprečevati.
Dokler živimo v družbi, v kateri smo posamezniki drug do drugega precej
netolerantni glede razlik, ki obstajajo med nami, npr. ko gre za življenjski stil,
navado oziroma različne miselne vzorce, ne smemo dopustiti, da se človek mora
javno izpostavljati. V primeru osebnih šibkih točk se lahko zgodi, da bo postal
predmet posmeha ali prezira. Zasebnost je treba torej skrbno zaščititi in ne
smemo dopustiti, da bi kdorkoli vdiral vanjo.
V smislu zgornjih opredelitev šestih področij Bellaby (2012, 107‒108) primerjalno
presoja metode prisluha, zavajanja, manipulacije in mučenja kot metode delovanja
OVD. Razlike opredeljuje najprej glede na to, katerega od posameznikovih življenjskih
interesov se krši, drugič, glede na ostrost kršitve in, tretjič, glede na vprašanje dolžine
trajanja same kršitve. Glede kršitev individualnih pravic lahko pokažemo, da so vsi
življenjski interesi sami po sebi enaki, vseeno pa imajo določeni življenjski interesi kot
npr. fizična in duševna nedotakljivost prednost pred interesi, kot so samostojnost,
svoboda, lastna cena in zasebnost. Ostrost se nanaša na stopnjo kršitve. Posameznikovi
življenjski interesi so zapleteni in poseg vanje je lahko celoten, kar pomeni, da so vsi
interesi preprečeni oziroma popolnoma uničeni, lahko pa posegi OVD ogrozijo le delne
življenjske interese osebe, kar se razume kot delno izgubo.
Pri obravnavanju obveščevalne dejavnosti in implikacij teorije pravične vojne na polju
pravične obveščevalne dejavnosti lahko naletimo tudi na pomisleke. Caldwell (2010,
33) meni, da obveščevalno zbiranje podatkov samo po sebi ne predstavlja dejanja vojne,
ampak je zgolj dejavnost, ki se opravlja, preden se razglasi vojna, zatorej bi lahko bila
uporaba teorije pravične vojne prenagljena. Kljub temu pa so vzroki za vojno vedno
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povezani z dejanji in politikami pred vojno ter vključujejo OVD in so kot takšni del
izvajanja vojne. Ob dejstvu, da določena vrsta informacij lahko predstavlja dovolj velik
povod za vojno, lahko sklepamo, da v trenutku, ko ljudstvo prične zbiranje informacij,
dejavnost sama po sebi predstavlja del vojnih dejanj, ki bi se lahko mogoče tudi zgodila.
Tako so načela pravične vojne, še posebno v okviru načela pravičnosti, relevantna do
dejanj in politik, povezanih z odločitvijo o vstopu v vojno. Še več, zbiranje
obveščevalnih podatkov je del vojne in je vključeno v del vojnih naporov. V času
posameznega spora se obveščevalni podatki zbirajo z namenom ter za uporabo na
taktičnem nivoju odločanja. Navsezadnje so obveščevalni podatki, zbrani z namenom
odločitve, ali naj se vstopi v vojno, neposredno soodvisni od cilja pravične vojne.
Zbrani obveščevalni podatki, ki se nanašajo na dejanja posameznika, pa koristijo v
smislu opredelitve, ali ima ta posameznik status vojaka ali ne. (33–34) »Potrebno je
poudariti, da obstoj teorije pravične vojne ni v opravičevanju samega vojskovanja,
ampak v razsojanju sporov.« (Hulnick, Mattausch 2006, 42) Pri izvajanju obveščevalne
dejavnosti in zbiranju obveščevalnih podatkov z namenom ustvarjanja državnih politik,
uresničevanja demokratične države in implementacije njihovih ustanov morajo izvajalci
OVD slediti določenim etičnim temeljem (40–41):
1. Država ima do svojih državljanov odgovornost, da zaščiti njihova življenja,
blaginjo in premoženje, in mora kot taka ukrepati s ciljem ugotavljanja obstoja
zunanjih groženj zoper njene državljane ali narod kot celoto. Da bi pa to lahko
storila, mora država zbirati informacije javno, če je to možno, in tudi z uporabo
tajnih metod, če je le-to potrebno.
2. Država mora uporabiti najbolj mile intruzivne oblike zbiranja obveščevalnih
podatkov. Obveščevalnih metod ne sme uporabljati v primerih, če bi lahko
informacije pridobila na drugačen, tj. javen način. Zbrane informacije morajo
služiti ciljem napredka celotne države in ne le ciljem zasebnih interesov ali
posameznikov.
3. Obveščevalni podatki se morajo posredovati načrtovalcem politik nepristransko in
apolitično. V procesu poročanja obveščevalnih podatkov se ne sme s podatki
manipulirati ter tako usmerjati politike ali voditi k bolj intruzivnim metodam
obveščevalnega zbiranja podatkov.

81

4. Za preprečitev kraje in zaščito lastnih nacionalnovarnostnih podatkov ima država
pravico uporabiti protiobveščevalne metode.
»Treba je upoštevati dejstvo, da kar je za vlado v procesu zaščite naroda kot celote
moralno sprejemljivo, ni nujno sprejemljivo tudi za posameznika. Pravzaprav drži ravno
nasprotno. Medtem ko države lahko kdaj uporabijo intruzivne metode za zbiranje
informacij, posamezniki tega ne smejo storiti. Izvajanje obveščevalne dejavnosti kot
priznane oblike državnih poslov s strani posameznika bi bila torej zgolj tatvina.« (41).
Z nenehnim tehnološkim razvojem, novimi transnacionalnimi varnostnimi izzivi,
premikom vojskovanja v svet kibernetike in hibridnih spopadov se nam pri presoji
moralnih vidikov vojskovanja pojavljajo novi izzivi. Zaradi sodobnih oblik vojskovanja
lahko le s težavo apliciramo vse postavke teorije pravične vojne ter posledično
izpeljemo tudi postavke teorije pravične obveščevalne dejavnosti. Če v teoriji pravične
vojne ne najdemo zadoščenja, to se pravi, če ne moremo pričakovati, da bo dejavnost
potekala v smislu etičnih pričakovanj oziroma nikakršnih deontoloških zahtev, pa je
vseeno treba poudariti, da etične zahteve ostajajo, predvsem pa ne smemo opustiti
absolutnega spoštovanja osebe, njene nedotakljivosti, torej v širšem smislu spoštovanje
človeškosti vedno ostaja vodilo tudi teh dejavnosti. Družbene ustanove sčasoma
razvijejo lastno neodvisnost, ki pa mora upoštevati to, kar posameznik od ustanov
pričakuje. Zato so včasih tu meje med etičnimi normami in dejansko prakso lahko
problematične. Janne Kirkpatrick (v Hunlick 2006, 44) opredeljuje ustanove kot »čvrste
vzorce interakcij, temelječih na recipročnih povezavah in pričakovanjih.« V tem
pogledu lahko opredelimo obveščevalno dejavnost kot podaljšek diplomacije,
dopolnjene s pravili, ki preprečujejo določene oblike zlorabe, navkljub temu da so le-ti
po večini nepriznani parametri in konvencije. In če slednjemu pritrdimo, pa trčimo ob
nesoglasje glede uporabe bolj intruzivnih metod tajnih (obveščevalnih) operacij, bolj
znanih kot prikrite operacije. Tu se lahko upravičeno vprašamo, ali obstaja moralni
temelj, ki bi opravičeval tajno vmešavanje države v zadeve druge države v
mirnodobskem času. (Hulnick in Mattausch 2006, 44)

82

5.

ZLORABA OBVEŠČEVALNE DEJAVNOSTI V
NACISTIČNI NEMČIJI

Obdobje vladavine nacionalsocializma traja od nastopa oblasti Adolfa Hitlerja leta 1933
do zaključka druge svetovne vojne v letu 1945. Nacionalsocializem kot politična
ideologija pa ima daljši in še dolgoročnejši pomen in vpliv. Zaznamujejo ga posledice
totalitarnega nasilja, ki so brez dvoma tudi posledice ikone njenega vodje. Kot politično
zasvojenost in fanatično neomajnost je nacionalsocializem izkoristil ideološko
poveličevanje naroda, države in njenega vodje. Vse pa je bilo prežeto z mračnjaško
okultno simboliko ideologije nacionalsocializma. V skladu z izkrivljenimi nazori je
Hitler kot neizpodbitni vodja Tretjega rajha spreminjal tudi etične norme in standarde
nemške družbe.
Za boljše razumevanje nacionalizma poglejmo široko ter ožjo opredelitev, ki nam jo
ponuja Anthony D. Smith (2005). Ideologijo nacionalizma so opredelili na več načinov,
a večina opredelitev se prekriva in razkriva skupne prvine, glavna med njim pa je
seveda pretirana in poudarjena vloga naroda. »Nacionalizem je ideologija, ki postavlja
narod v središče svojega zanimanja in poskuša prispevati k njegovi blaginji.« (Smith
2005, 19) Delovno opredelitev nacionalizma pa Smith opiše kot »ideološko gibanje za
doseganje in ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitet prebivalcev, ki po mnenju
nekaterih njenih članov tvorijo dejanski ali potencialni narod.« (19)
Pomembna prvina, ki je Hitlerju po ekonomskem okrevanju države omogočila obdržati
in ideološko poenotiti nacionalsocialistično ideologijo, je bila nedvoumno aparat prisile
in ustrahovanja. »Karizma in nasilje sta temeljni značilnosti sistema nacistične
vladavine in sta od začetka del njene politike. Podpora vodji je naraščala najprej z
gospodarskimi

uspehi

in

uspehi

na

trgu

delovne

sile,

nato

predvsem

z

zunanjepolitičnimi in nacionalnimi uspehi režima. Uporaba terorističnega nasilja pa je
bila sprva usmerjena proti notranjepolitičnim nasprotnikom in judovski manjšini, od leta
1933 pa je postala totalna resničnost njegove vladavine.« (Thamer 2004, 15). Thamer
(2004) tako poslanstvo nacionalizma povzame v dejstvu, da je »izviral iz vojne in jo je
nadaljeval kot državljansko vojno, nato je v svoji vojni našel pot k svojemu dejanskemu
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cilju in poslanstvu. Zato vojna ni bila slučajen dogodek, ki je sledil srečnemu obdobju
miru (kot se je to zdelo večini sodobnikov), temveč sta bila od vsega začetka vojna in
rasno-politično nasilje oz. uničevanje eden od ciljev in ukrepov vedno radikalnejše
politike Hitlerja in njegovega režima.« (15)
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5.1

ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE NASTANKA
NACIONALSOCIALIZMA

Nacionalsocialistična Nemčija je zrasla na temeljih težav in problemov Weimarske
republike in časa po koncu prve svetovne vojne. Za to obdobje je bilo značilno:
 Ustavne težave Weimarske republike; ki se odražajo v pomanjkanju državne
legitimnosti že ob njenem rojstvu 9. novembra 1918 predvsem v politični
razcepljenosti in aktivnem boju nedemokratičnih sil, tako levice kot desnice, do
vseh institucionalnih atributov nove države. Že ob sklenitvi versajske mirovne
pogodbe se je v nemško družbo zakoreninila politična zagrenjenost ter politične
konfrontacije, ki nemalokrat dosežejo vrh v neposrednih izpadih nasilja
pripadnikov strank in strankarskih milic. Levji delež krivde leži tudi na tedanjih
oblastnikih, ki so zaradi lastnih ozkih interesov in nerazumevanja zasnove
demokracije pričeli z zlorabo ustavnih orodij in institutov, namenjenih za
zaščito demokratične ureditve.
 Socialno-ekonomska kriza dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja z
enormno hiperinflacijo in visoko stopnjo nezaposlenosti. Nemčija se je
zavedala, da zaradi finančnih težav, ki so izvirale iz slabega gospodarskega
položaja in finančnega bremena višine odškodnin iz versajske mirovne
pogodbe, sama ne bo uspela najti rešitve za izhod iz hiperinflacije. Rešitev
položaja sta obetala Dawesov in Youngov načrt. Dawesov plan je bil ameriški
načrt za oživitev nemške ekonomije s ciljem, da bi Nemčija lažje odplačala
vojne odškodnine zaveznikom po porazu v prvi svetovni vojni. Načrt je bil
rezultat dela ekonomskih ekspertov, ki jih je imenovala Zavezniška reparacijska
komisija novembra 1923. Dawesova komisija je aprila 1924 izdala poročilo, v
katerem je pozivala k plačilu nižjih obrokov vojnih odškodnin kot dela
vseobsežnih reform nemške ekonomije. Dawesov načrt ni bil nikoli mišljen kot
dolgoročna rešitev. Vseeno je podal stabilizacijske reforme, ki so omogočile
nemški ekonomiji rast in razvoj. To je posledično omogočilo Nemčiji redna
odplačila odškodnin zaveznikom, predvsem Britaniji in Franciji, ki sta s temi

85

sredstvi odplačevali kredite, najete v Združenih državah Amerike (Thomas
2005, 269).
 Vsesplošno razočaranje ob krivičnih in nepravičnih pogojih »vsiljene«
versajske mirovne pogodbe; z njo je Nemčija izgubila trinajst odstotkov
lastnega ozemlja (poznanjske province, pokrajino Severni Schleswig, Mamel,
vzhodno Prusijo in Šlezijo ter mesto Danzig), desetino svojega prebivalstva,
naloženo ji je bilo plačati visoko vojno odškodnino v višini 132 milijard zlatih
nemških mark; drastično zmanjšanje nemške vojske na zgolj 100.000 mož z
majhnim vojaškim ladjevjem ter brez pravice uporabe vojaškega letalstva,
tankov ali težke artilerije.
»Korenine nacionalnega socializma sežejo v čas pred prvo svetovno vojno, ko ga
najdemo v etničnih politikah Bohemije v sklopu tedanjega Avstro-Ogrskega cesarstva.
Ta izraz se prvič pojavi leta 1904 v Sudetski nemški delavski stranki, ki se je maja 1918
preimenovala

v

Nemško

nacionalnosocialistično

delavsko

stranko

(Deutsch

Nationalsozialistische Arbeitpartei). Eden njenih ideologov, sudetski nemški politični
aktivist Rudolf Jung, je leta 1919 objavil besedilo z naslovom Nacionalni socializem.
Nacistična stranka je od te sudetske stranke prevzela tako ime kot njen politični
program.« (Rozett 2000, 18‒19) Nacistično stranko so leta 1919 ustanovili kot Nemško
delavsko stranko Anton Drexler, Dietrich Eckhart in Gottfried Feder. Drexler je kot
glavni vodja stranke imel močne nacionalistične poglede, ob tem pa je bil tudi antisemit.
Ta majhna stranka je vzbudila pozornost vojske, ki jo je pričela obravnavati kot
potencialno grožnjo socialistom. Obveščevalni oddelek nemške vojske je v ta namen
rekrutiral nekdanjega vojaka Adolfa Hitlerja. Le-ta se je z veliko vnemo pričel
udeleževati shodov in razprav nove stranke. Ni trajalo dolgo, da so politične smernice
stranke prevzele Hitlerja, tako postane sam aktiven dejavnik v Nemški delavski
stranki11. V stranki prevzame mesto odgovornega za propagando in njegove retorične
sposobnosti ga postavijo na mesto prvega govorca gibanja. Veščine političnega govorca
in samozavesten nastop na strankarskih srečanjih mu prinesejo mesto strankarskega
vodje. »Prav Hitler je bil tisti, ki je pričel z oblikovanjem strankarskih politik. Vrh tega
11

Nemška delavska stranka se je avgusta 1920 preimenovala v Nacionalsocialistično delavsko stranko
(NSDAP).
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je bil leta 1920 objavljen strankarski manifest v 25 točkah.« (Vasey 2006, 8). Slednji že
jasno postavi prve temelje nasilnega ustroja bodoče nacistične države z jasno težnjo
odvzema državljanskih in osebnih pravic.
Z velikim zanosom, a z dokaj nedorečenim načrtom izvedbe se tedanji povzpetnež
Hitler odloči za poskus prevzema oblasti. »Neuspelemu poskusu monakovskega
državnega udara NSDAP iz leta 1923 sledi sojenje Hitlerju in skupini upornikov leta
1924. Navkljub obsodbi na petletno zaporno kazen, od katere Hitler odsluži le devet
mesecev, Hitler ta proces vešče izkoristi za politično propagando in promocijo ideje
nacionalsocializma ter graditev kulta osebnosti vodje oziroma Führerja. Sojenje, ki
postane medijski spektakel tedanjega časa, zagotovi ter omogoči Hitlerju širjenje
prepričanj in radikalnih idej, ki jih kasneje zajame v lastnem političnem manifestu Mein
Kampf12. Posledica neuspeha pivskega državnega udara je Hitlerjeva korenita
sprememba boja zoper tedaj vodilno weimarsko politično elito. Do leta 1933, ko
postane resen pretendent za oblast, igra na taktiko legalnosti. Tako puč iz leta 1923 kot
tudi drugi dogodki, npr. potek revolucije leta 1918 ter Mussolinijev prevzem oblasti v
Italiji, so Hitlerja prepričali, da se revolucija v visoko razvitih modernih družbah ne
udejanji ne na barikadah in tudi ne zoper legitimne sile oblasti. Demokracijo je tako
moč premagati le z uporabo lastnih metod, in sicer z volilno skrinjico. To prepričanje je
Hitler neusmiljeno zagovarjal navkljub nestrpnosti in revolucionarni predanosti mnogih
privržencev.« (Panayi 2001, 107).
Doba stabilizacije nemškega družbenega življenja in gmotnega napredka v letih od 1925
do 1929 ni ustrezala Hitlerjevim namenom in načrtom. Na volitvah leta 1928 je
Hitlerjeva stranka (ki je bila leta 1924 prepovedana) dobila le 12 od 421 sedežev v
nemškem parlamentu (Reichstag). Največja politična stranka so bili socialni demokrati,
ki so imeli v Reichstagu 153 poslancev. Hitler je po predčasnem izpustu iz zapora 1924
oznanil nov začetek ter se z vso energijo vrgel v obnovo stranke in boj za oblast.
Izkušnja z neuspelim pučem ga je usmerila v politični boj samo z ustavnimi sredstvi in s
spremenjeno taktiko. Njegov cilj je ostal isti – zgraditi močno in organizirano nacistično
stranko, podobno armadi. Bila bi država v državi.
12

Mein Kampf (Moj boj) – Nacionalsocialistični politični manifest podaja ideološko-politična
prepričanja Adolfa Hitlerja ter njegovo vizijo političnega, socialnega in družbeno-moralnega ustroja
nove Nemčije ter njenih mednarodnih povezav.
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5.2

POLITIČNI IN EKONOMSKI VIDIK
NACIONALSOCIALIZMA

5.2.1

Politični vidik nacionalsocializma

»Pred letom 1933 je zaznati občuten levo usmerjen ton stranke v njenem programu
petindvajsetih točk. Vpliva na filozofijo nacizma pa ni imel le Adolf Hitler, ampak tudi
Gottfried Feder ter Gregor Strasser. Slednji je vplival na stranko s protikapitalističnimi
levičarskimi teorijami, kar je dvignilo priljubljenost nacistične stranke v severni
Nemčiji v 20. letih. Kljub temu da je Strasser imel enake poglede na raso kot Hitler, je
večji poudarek dal na socialistični vidik nacionalsocializma, npr. na potrebo po
porazdelitvi zemlje. Za Hitlerja, ki mu je bilo glavno ideološko vodilo rasa ter dejstvo,
da je bil nacionalsocializem v 20. letih ideologija, je bilo le-to sprejemljivo tako dolgo,
dokler levičarska videnja in teorije niso začele spodkopavati ideje voditelja –
Führerprinzip.« (Pedley 2005, 7).
»Politična struktura stranke je bila razdeljena v dve skupini. Prva skupina je bila
namenjena napadom na državo in njenemu spodkopavanju, druga skupina pa naj bi
gradila državo (oddelki za gospodarstvo, notranje zadeve, kulturo in drugo). Hitler je
ustvaril še razne druge organizacije, kot npr. mladinsko organizacijo (Hitlerjugend)
ženska društva, kulturniške organizacije (Kulturbund) in podobno. Reorganiziral je SA
(Sturmabteilung – jurišni odred), iz katerega je nastala strankina oborožena vojska, ki je
štela nekaj sto tisoč mož. Njena naloga je bila ščititi nacistična zborovanja, razbijati
zborovanja drugih političnih strank in nasploh vlivati Hitlerjevim nasprotnikom strah v
kosti. Iz zanesljivih pristašev je ustvaril še uniformirano SS (Schutzstaffel – posebno
izvršilno varnostno organizacijo), ki je bila sprva njegova osebna straža.« (Cajnko 2005,
36‒37)

88

5.2.2

Ekonomski vidik nacionalsocializma

»Z ekonomskega vidika se je nacizem mnogokrat videlo kot novo pot. Neposredno
poseganje države s ciljem rešitve ekonomskih problemov na keynesianski13 način se
lahko zdi novo, vendar pa je država vedno igrala pomembno vlogo v nemški ekonomiji.
To je bilo vidno že v času pruske monarhije v devetnajstem stoletju ter investicijah v
oboroževanje, lan in železovo rudo, še posebno v novoosvojenem teritoriju Šlezije. V
devetnajstem stoletju je vlada imela pomembno vlogo npr. v izgradnji železnic ter
gradnji občinske infrastrukture. Podpora nemški vojski ter poskus izgradnje mornarice v
času Keiserreicha je pomenilo tudi znatno investicijo centralne oblasti, kar pa se je med
prvo svetovno vojno samo še intenziviralo. Medtem ko se vlada v zadnjih letih
Weimarske republike ni neposredno vmešavala, pa so ukrepi iz 20. let uvedli nove
oblike, kot so: ustvarjanje novih delovnih mest, nadzor valutne menjave ter posege v
bančni sektor in kmetijsko proizvodnjo. (Panayi 2001, 12) .... Nacistično ekonomijo je
treba pogledati v luči zgodovinskega ozadja. Kljub temu pa bi lahko rekli, da je
nacistična država uvedla nove ekonomske poti, kar je delno moč razumeti kot nasprotje
politiki laissez-faire

14

v zadnjih letih Weimarske republike. Nacisti so bili odločeni

rešiti nezaposlenost kratkoročno s financiranjem javnih del ter z oboroževanjem na
dolgi rok. Število nezaposlenih se je drastično zmanjšalo do leta 1938, z vstopom
nacistične države v obdobje pomanjkanja delovne sile je nezaposlenost izginila,
ekonomija pa je že vstopila v fazo pregrevanja. Z izbruhom druge svetovne vojne in
vzpostavitvijo t. i. štiriletnih načrtov je bila nemška ekonomija še bolj državno
nadzorovana. Še več, poskus, da postane gospodarsko neodvisna, kar je bilo
karakteristično za imperialne ekonomije devetnajstega stoletja z uporabo tarif, je
privedel do logičnega zaključka – formiranja središčnega načela nacistične ideologije,
kar je pomenilo zavzetje večine Evrope. Problemi prve svetovne vojne so tako bili zgolj
problemi kmetijske proizvodnje in proizvodnje naravnih surovin.« (12).
»Hitler je volivcem obljubil delo in kruh in je zelo dobro vedel, kako pomemben bo
uspeh politike trga delovne sile za uveljavitev sistema nacionalsocialistične vladavine.
13

Ekonomska teorija popolne ekonomske potrošnje ter njenih učinkov na proizvodnjo in inflacijo.
Teorijo je ustanovil John Maynard Keynes v 30. letih prejšnjega stoletja s ciljem razumevanja velike
svetovne depresije. Keynes zagovarja visoko stopnjo državne potrošnje in nizke davke za stimuliranje
zahtev trga, ki bi potegnila svetovno ekonomijo iz recesije.
14
Sistem oz. teorija vladanja, ki vzdržuje striktni ekonomski red glede minimalnega vmešavanja vlade v
ekonomske zadeve.
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V resnici se ji je v štirih letih posrečilo skoraj popolnoma odpraviti brezposelnost. Če je
v januarju leta 1933 – tudi sezonsko pogojeno – brezposelnost dosegla rekordno število
6 milijonov, je statistika v letnem povprečju kazala le 4,8 milijona, leta 1934 le še 2,7
milijona brezposelnih, leta 1935 2,2 milijona, leta 1936 pa le še 1,6 milijona in leta
1937, končno, manj kot milijon brezposelnih ljudi. Na nekaterih področjih se je že leta
1935 pokazalo pomanjkanje strokovne delovne sile.« (Thamer 2004, 153) Porasta
podpore in legitimnosti, ki ju je Hitler lahko črpal iz takega razvoja od množice
brezposelnosti do popolne zaposlenosti, ni mogoče preceniti. V sodobnem zaznavanju
javnosti je zasenčil (tudi) celo vrsto negativnosti, kakršni sta bili zelo neenakomeren
razvoj mezd in pogosta »ozka grla« v preskrbi s hrano. Dejstvo, da se gospodarstvo in
trg delovne sile v drugih industrijskih državah še zdaleč nista tako hitro opomogla od
težke depresije, je režim še dodatno oglaševal kot uspeh nacionalsocialistične socialne
politike. Nacionalsocialistični gospodarski čudež je bil v resnici rezultat celega svežnja
ukrepov, kjer so imeli dejanski socialni ukrepi in ukrepi v zvezi s trgom delovne sile
manjši delež, večji delež pa je pripadal gospodarskim ukrepom v zvezi z
oboroževanjem. Ob prevzemu oblasti so nacionalsocialisti nasledili dediščino, ki je
poleg rekordnega števila brezposelnih nakazovala tudi pozitivne nastavke, konjunktura
je že prekoračila najnižjo točko krivulje, razpoznavne so bile tendence vzpenjanja.
Kriza je vsekakor vsebovala očiščevalne težnje, ki so pospeševale vzpon ‒
nacionalsocialisti so se zdaj lahko okoristili z njimi. Proizvodnji stroški so se npr.
bistveno zmanjšali, ker so se med veliko krizo dramatično znižale predvsem mezde.
Državni intervencijski ukrepi na področju cenovne in zaposlovalne politike so bili že
vnaprej zelo na široko določeni, tako da so prve gospodarske in socialno-politične
akcije

nacionalsocialistične

vlade

komaj

izstopale

iz

običajnega

okvirja.

Nacionalsocialisti so naleteli na nekaj konjunkturnih političnih programov in
instrumentov, ki so v odporu do klasične liberalne gospodarske teorije stavili na večjo
državno intervencijo za oživitev povpraševanja po dobrinah in storitvah tudi za ceno
večjega državnega zadolževanja (Thamer 2004, 154). »Težka industrija, ki ji je
ponovno oboroževanje najbolj koristilo, je zvišala svojo profitno mero z 2 odstotkov v
donosnem letu 1926 na 6,5 odstotka v letu 1938, ki je bilo zadnje leto miru. Tudi zakon,
ki je omejeval dividende na 6 odstotkov, samim družbam ni škodoval. Ravno nasprotno.
Po zakonu bi teoretično morali vse tisto, kar je presegalo teh 6 odstotkov, naložiti v
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vladne obveznice – o zaplembi ali čem podobnem ni bilo govora. V resnici pa je večina
družb nerazdeljene dobičke spet naložila v lastni kapital. Nerazdeljeni dobički so leta
1932 znašali 175 milijonov mark, leta 1938 pa 5 milijard mark. Poslovnemu človeku je
razen teh prijetnih dobičkov godilo tudi to, kako je Hitler na pravo mesto spravil
delavce. Nič več ni bilo slišati nerazsodnih zahtev po zvišanju mezd. Nasprotno, navzlic
25-odstotnemu povišanju življenjskih stroškov so mezde še za spoznanje znižali.
Predvsem pa ni bilo nikjer več dragih stavk. Takšni izbruhi nereda so bili v Tretjem
rajhu – verboten (prepovedani, op. a.)« (Shirer 1969, 387).
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5.3

NACIONALNO-POLITIČNA IDEOLOGIJA

5.3.1 Ideološki temelji nacionalsocializma
Če želimo razumeti ideološko ozadje nacionalsocializma, ne moremo mimo pojavov
okultnosti, mitologije ter simbolizma. Vrh nacističnega režima je predstavljal SS
Heinrich Himmler (Reichsführer), ki je nacistično ideologijo utemeljeval na mitoloških
izročilih superiornosti arijske rase. Za všečnost in medijsko promocijo boja proti zlu
tedanjega časa pa je režim opiral svojo ideologijo tudi na temelje viteškega reda
tevtonskih vitezov.

Sliki 1 in 2:

Propagandna posterja nacistične stranke, ki z mitsko simboliko prepričljivo poveličujeta
lik Führerja in upravičujeta boj zoper zlo tedanjega časa ‒ komuniste, socialne
demokrate in Jude.

Nacizem je lastno mističnost in ideološko mitsko plat črpal iz zgodovine in
tradicionalnih mitoloških izročil. Mobilizacijsko in prepričevalno ter razlagalno moč je
dobil mit šele s posegom ideologije nacizma (Velikonja 1996, 25). V okultnem in
mitskem pojmovanju nacizem povezuje mitološke vsebine z razvijajočo se filozofsko
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doktrino arisofije15 in poveličevanjem arijske rase. V nacionalsocialistično miselnost
mitski element kot del ideologije vstopi »od zunaj« ter ob pomoči novih nacističnih
političnih elit neovrgljivo spoji politično-ideološko zasnovo nacionalsocialističnega
gibanja z zgodovinskimi izročili germanskega naroda. Vseprisotna ideologija, ki svoj
obstoj in upravičenja navezuje tudi na tradicionalno mitsko izročilo, posledično
pripomore k ustvarjanju vzorca vrednotenja in razmišljanja. Ob tem pa pojem mitološke
zgodbe v povezavi z nacistično ideologijo tvori ozek okvir in način razmišljanja družbe,
ki vrednotenje in delovanje drugih prvin družbe povezuje in ocenjuje skozi nacistične
mitološke dogme.
Z domišljijsko nadgradnjo politični mit podaja izkrivljeno ali neobjektivno ter
nezanesljivo in sporno tolmačenje resničnosti, katerega vsebina je legendarna pripoved.
Njegova vloga je zagotavljanje določene razlagalne vrednosti, s tem pa ponuja ključ za
razumevanje sedanjosti. /.../ Jasno je tudi, da ima mit poleg razlagalne vloge tudi vlogo
spodbujevalca, saj s prenosom spodbudnih sporočil sam ustvarja naboj za križarske
vojne in revolucije. (Girardet 2000, 13) Med pomembnimi dejavniki, ki so v nacizmu
kot političnem in družbenem pojavu igrali izjemno negativno vlogo, so bili prav
simboli. Motyl (v Cajnko 2005, 19) poudarja pomen nacionalne simbolike, ko pravi,
»da nacionalne simbolike – podobno kot nacionalna gibanja – seveda ni mogoče ločiti
od ideologije nacionalizma, kar je končna in glavna raba tega pojma. Ideologija
nacionalizma krepi in usmerja tako simbole kot tudi gibanja. Ciljev družbenopolitičnega
gibanja ne določajo dejavnosti ali osebe tega gibanja, pač pa temeljni ideali in načela
ideologije, podobno tudi značilne simbole in jezik nacionalizma oblikuje vloga, ki jo
igrajo v pojasnjevanju in evociranju nacionalnih idealov in pri podpiranju ciljev, ki jih
je postavila nacionalistična ideologija. Prav ideologija nam torej nujno zagotavlja
začetno delovno opredelitev termina nacionalizem ‒ njegovo vsebino opredeljujejo
ideologije, ki v središče svojih zanimanj in smotrov postavljajo narod, s čimer se ločijo
od drugih podobnih ideologij.«

15

Arisofija (ang. arisophy) – filozofsko ideološko prepričanje, ki zajema völkisch nacionalizem (arijstvo),
evgenični rasizem, antisemitizem ter ezoterične tokove, predvsem teozofijo Helene Blavatsky.
Utemeljitelj ariosofije je bil Jörg Lanz von Liebensfels, ki je zatrjeval, da je arijsko krščanstvo biološko
superiorno nad drugimi rasami, ki so nastale kot rezultat seksualnih odnosov živalmi. V svojih vidikih je
zajemal tako pomen teologije kot tudi biologije in te poglede imenoval teozoologija.
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5.3.2 Nacistična ideologija
»Nacistična ideologija v svojem bistvu ni vsebovala izvirnih prvin. Osnovne postavke
in temeljne ideje nacističnega prepričanja so obstajale v nemški in evropski civilizaciji
od devetnajstega stoletja. Nacisti so združili mnogo teh tokov v enotno, čeprav
mnogokrat ohlapno, ideološko sintezo. Na novo izražene tradicionalne ideje, predsodki
in izročila so nacistom omogočili staviti na tradicionalne istovetnosti, simbole in
prepričanja, obenem pa so prikazali stranko kot svežo in revolucionarno. To je bilo
gibanje, ki bi ohranilo ter v posameznih primerih pomladilo cenjene vrednote in
tradicije iz preteklosti, prav tako pa razvilo tudi novo socialno dinamiko in politični red.
Nacistična ideologija je bila polna neskladja in protislovij. Milijonom razočaranih in
obupanih Nemcev je ponudila razlago za njihovo bedo, žariščno točko njihovega
nezadovoljstva, ter upanje v prihodnost. Poudariti je treba, da večina Nemcev ni sprejela
te ideologije, mnogi so jo videli kot popolnoma absurdno. Celo v najbolj obupnih časih
depresije je Hitler lahko zbral podporo zgolj tretjine nemškega ljudstva. Skupna moč
komunistov, socialistov in katoliških strank (po)kaže, da je trdna večina Nemcev zvesto
podpirala ideologije, sovražne nacionalnemu socializmu. Veliko tistih, ki so se stranki
pridružili ali zanjo volili, je niso nujno sprejemali kot utelešenje te ideologije. Večino je
privlačil zgolj kakšen vidik ideologije, del programa ali nacističnih obljub. Veliko jih je
zavračalo ekstremnejše prvine ideologije kot zgolj propagando. Različne frakcije so
nacionalni socializem različno dojemale, vsaka pa je bila prepričana, da je njeno videnje
pravo. Bili pa so tudi milijoni pristnih nacističnih vernikov, ki so dojemali nacistično
ideologijo kot jasno filozofijo in so bili bodisi nezainteresirani bodisi nepoučeni o
njenih nasprotjih. Zanje je bil nacizem absolutno upanje ter natančen odsev
zgodovinske in politične resničnosti. Ena izmed presenetljivih reči, ki je v ideološkem
nacističnem gibanju štela visoko, je bila ta, da nacizem ni uspel ustvariti teoretičnih del,
ki bi ponudila skladna in dojemljivo razložena načela nacionalnega socializma.«
(Bendersky 2014, 27–28)
Nacistična ideologija, podkrepljena z mitološkimi poudarki nacističnih temeljev in
utemeljitvijo uporabe nasilja, tvori totalitarni politični sistem. Za slednjega Arendtova
(2003, 555) trdi, da je »ne le bolj drastičen, temveč, da se totalitarizem bistveno
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razlikuje od drugih oblik političnega zatiranja, ki jih poznamo kot despotizem, tiranijo
in diktaturo. Kjerkoli se je povzpel na oblast, je razvil popolnoma nove politične
ustanove in uničil vsa socialna, pravna in politična izročila v državi. Ne glede na to,
kakšna je specifična nacionalna tradicija ali določen duhovni vir njene ideologije, je
totalitarna vladavina vselej preoblikovala razrede v množice, izpodrinila strankarski
sistem, ne z enostrankarsko diktaturo, temveč z masovnim gibanjem, premaknila center
moči z vojske na policijo in vzpostavila zunanjo politiko, ki je bila odkrito naperjena v
svetovno nadvlado. Obstoječe totalitarne vladavine so se razvile iz enostrankarskih
sistemov; kjerkoli so ti postali resnično totalitarni, so začeli delovati po sistemu vrednot,
ki so se od drugih tako radikalno razlikovali, da nam nobena tradicionalna pravna,
moralna ali zdravorazumska utilitarna kategorija več ne more pomagati, da bi se jim
prepustili, jih obsodili ali predvideli njihov potek.«

5.3.3 Nasilje kot del politične ideologije

Nasilje je v nacistični totalitarni državi predstavljalo poglavitno orodje za uveljavljanje
strankarskega enoumja in je bilo odraz politične moči že od samega začetka vzpona
nacistične ideologije. Vse oblike nasilja so bile praktično ena izmed veznih in ključnih
prvin delovanja nacističnega državnega aparata. Semantični in mišljenjski pomen pojma
nasilje so vodilni nacistični ideologi kot npr. Carl Schmitt, Ernst Forsthoff, Ernst Rudolf
Huber, Ernst Krieck ter Ernst Jünger opredelili kot sestavni del procesa ideologije. Po
Jüngerju (v Tal 2004, 1) je nasilje (Gewalt) proces »transformacije moči v politično
moč (Macht), ki motivira zgodovino. /.../ S pojmom moč nacistični ideologi razlagajo
notranjo moč upreti se zunanjim vplivom, udarcem, stresu, pritisku ali sili. Moč so
razumeli v domeni osebne notranje moči, ki se je pogosto izražala v oblikah, ki so
izhajale iz pietetičnega jezika.« »Moč je bila razumljena kot oblika osebne solidarnosti
posameznika, kot moč, ki izvira ali izhaja iz posameznikove usode, prepričanja ali
integritete, bila je določena oblika čvrstosti, oblika morale ali intelektualne hrabrosti.
Nasilje ali sila pa sta bila na drugi strani upoštevana kot proizvod prenosa moči od
posameznika na družbo, od državljana do družbe in države, od države do rase, od
države do Reicha, s pomočjo stranke pa do utelešenja vsega v najčistejši celostni
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stvaritvi, poosebljeni v Führerju.« (2) Če bi slepo sledili tej razlagi, potem nasilja ne
moremo razumeti zgolj kot brutalne uporabe sile.
Nacistični teoretiki so pojem nasilja nadalje razvijali s teoretičnega vidika in uveljavljali
tezo, da bi kljub temu bilo treba nasilje kot integralni del nacistične ideologije
uporabljati zgolj posredno. Že od samega začetka nacistične ideologije je bilo
predvideno, da bo nacistični režim in nacistična država izgradila, oblikovala, vzgojila
ter izobrazila nov tip človeka. Ta tip človeka ne bi potreboval nobene policijske ali
kakršne koli druge oblike prisile, ki bi ga silila h konformizmu, torej k normam države
ali družbe. Tip človeka, ki bi ga ustvarila nacistična družba, bi od sebe samega zahteval
delovati, misliti, čutiti in verjeti v to, kar režim pričakuje od njega, oziroma delovati v
skladu z lastnimi prepričanji, kaj režim želi in od njega pričakuje. Skupek ideoloških in
normativnih pričakovanj, ki jih postavlja pred posameznika arijske rase, naj bi vsaka
oseba ponotranjila in delovala v skladu s tem. Dolgoročno je nacizem želel namesto z
uporabo policijske prisile indoktrinirati mladino na način, da ne bi bilo potrebno
zunanjega nasilja za zagotavljanje zvestobe režimu. Še več, poskušal je doseči stopnjo
posameznikove lastne identifikacije z državo, raso, rajhom ter osebno s Führerjem. (2).

5.3.4 Militarizem kot del politične ideologije
»V središču Hitlerjevega svetovnega nazora je bil pojem boja. Nacističnim ideologom,
kot sta bila Ernst Röhm ter Gregor Strasser, je bil boj le sredstvo za ideološki konec,
npr. rojstvo brezrazredne družbe. Za Hitlerja pa boj pomeni tako sredstvo kot končni
cilj. Le s stalnim bojem bosta lahko nemški narod in arijska rasa rešena.« (Pedley 2005,
8)
»Ne preseneča, da so mnogi nemški teoretiki darvinizma podpirali militarizem. Pruski
militarizem ima mogočne korenine in sega nazaj do sedemnajstega in osemnajstega
stoletja. Večina Nemcev, predvsem izobražena elita, je bila zastrupljena z
Bismarckovimi uspehi podjarmljenja nemških sosedov v seriji treh hitrih vojn med leti
1864 in 1871 in tako doseženi združitvi nemškega naroda. Nemci niso potrebovali
darvinizma, da bi vedeli, da je vojna plemenita dejavnost. Friderik Veliki in Bismarck
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sta bila sama po sebi dovolj prepričljiva. Bilo bi pa napačno sklepati, da zaradi tega
darvinizem ni imel vpliva na nemško militantnost. Darvinističen zagovor vojne bo
uvedel nove načine razmišljanja o mednarodnih odnosih ter vojaških sporih. Preskrbel
bo za znanstveno opravičilo, za militarizem nove dobe, v katerem bo znanost
pridobivala na prestižu ter bo – za nekatere intelektualce – postajala edini presojevalec
resnice. Darvinistični militaristi so zagovarjali, da univerzalni biološki zakoni
zapovedujejo neizogibno vojno. Tako kot vsem živalim tudi ljudem ni dano odločati, ali
želijo sodelovati v boju za obstanek ali ne, saj – kot je pojasnil Darwin na podlagi
Malthusovih tez – se prebivalstvo širi hitreje kot pa zaloge hrane. Vojna je zato naravna
in nujna prvina človeške konkurence, ki izbere najbolj zdrave ter vodi k biološki
prilagoditvi ali ‒ kot večina želi misliti – k napredku. Ne samo nemški, ampak tudi
mnogi anglo-ameriški socialni darvinisti so upravičevali vojno kot naraven in
neizogiben del vsesplošnega boja za obstanek. Znameniti ameriški sociolog Wiliam
Graham Sumner, eden izmed najbolj vplivnih socialnih darvinistov devetnajstega
stoletja, je priznal: 'Ta (darvinistična) tekmovalnost za življenje /…/ privede do vojn in
zato je vojna vedno obstajala in vedno bo'.« (Weikart 2004, 165‒166)

»S trditvijo, da je vojna biološko opredeljena, darvinistični militaristi zanikajo, da je
možno glede vojne uporabiti tudi moralne pomisleke. Po njihovem mnenju se vojna ne
zgodi zaradi človekove svobodne volje, temveč zaradi biološkega procesa. Kriviti ljudi
ali narode za vojskovanje je torej nesmiselno, saj le-ti slepo sledijo naravnim zakonom.
Po darvinističnih militaristih je tudi vsako nasprotovanje vojni in militarizmu
brezplodno. Kljub temu da so zanikali, da je mogoče uporabiti moralo tudi glede vojne,
pa so darvinisti verjeli, da vojna pospešuje razvoj, vključno z moralnim napredkom.
Zatorej vojna ne samo da ni nemoralna, ampak je kot takšna postala vir morale. Po
Darwinu so imela plemena, ki so se povezovala z največjo stopnjo nesebičnosti ter
altruizma, selektivne prednosti v bojevanju zoper sebična sosednja plamena. Ker pa je
Darwin tako kot mnogi njegovi sodobniki imel altruizem za biološko pogojen nagon, je
verjel, da bodo bolj altruistična plemena zmožna prenesti lasten altruizem na večje
število potomcev kot pa manj altruistična plemena. To pa bodo storili tudi na način, da
bodo pobili čim več članov sosednjih plemen. Na ta način pa je vojskovanje ne samo
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izbralo najmočnejše in najpogumnejše, ampak tudi najbolj moralne.« (po Weikart 2004,
166).

5.3.5 Führerpinzip kot del politične ideologije
»Nacionalni socialisti so vodenje obravnavali kot inovativen temeljni pojem ustavnega
prava. Idejno naj bi bil ta pojem višja povezava med vodstvom in privrženci. Führer
(vodja) naj bi imel sposobnost sistematično izražati in podajati resnično znanje in voljo
skupnosti ter to dejansko uresničiti. Delovanje po načelu Führerpinzip temelji na
formalni povezavi nacionalsocialistične ideologije ter dejanj Führerja. Kot formalno
načelo dopolnjuje samostojno pravno počelo zasnove Volksgemeinschaft. Obe načeli sta
potemtakem povezani ter tako obsegata obliko in vsebino nacionalsocialističnega prava.
Formalno delovanje Führerpinzip se lahko pojasni tudi s potrebo nacionalsocialistične
ideologije vladanja. Führerpinzip je deloval kot transosebni sistem zastopanja. Führer
kot nadčlovek naj bi posedoval objektivno zavest ljudstva (Volk) ter bil duhovno
povezan z njeno identiteto. Neodvisni princip Volksgemeinschaft je bil tako ustavno
povezan s tematiko Führerja. Kot izvršitelj ljudske volje se je Führer moral postaviti
tudi v organizacijskem smislu. Führerjevi ukazi so imeli tako primat nad vsemi
pravnimi viri. Na prvi pogled se zdita načeli Volksgemeinschaft ter Führerpinzip
nezdružljivi. Gemeinschaft (skupnost) naslavlja kolektivne osebke, Führerpinzip pa v
nasprotju monokratično vladavino. V resnici pa se oboje dopolnjuje v načelu
Volksgemeinschaft, kjer noben osebek ne more imeti več nobene pravne veljave.
Obstajal je le en materializiran osebek skupnosti – Volk. Osebek in predmet sta se
stopila skupaj. Le Führerpinzip je omogočil vrednostne sodbe, in sicer zgolj eni
dejanski osebi – Führerju. Obstoj vrednot nad Führerjevo voljo ni bil več mogoč.«
(Joerges, Ghaleigh 2003, 25).
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5.3.6 Skupnost

ljudstva

(Volksgemeinschaft)

kot

del

politične

ideologije
»Nacizem je bila oblika radikalnega nacionalizma, ki je zagovarjala popolno identiteto
med posameznikom in narodom. Hitlerjeva ideologija Volksgemeinschaft, skupnosti
nemškega ljudstva, je zahtevala preseganje buržoazne privatizacije, s ciljem
brezpogojnega poenotenja individualne usode z usodo celotnega naroda. V letih
egalitarizma med obema vojnama, ko se je proces izoblikovanja individualnih in
kolektivnih političnih pravic ljudi in državljanov nadaljeval ne samo v nemškem
diktatorstvu, ampak tudi v demokratičnih državah zahodne Evrope, politični izzivi
pridobivajo vse večje zanimanje tudi zaradi posledic prve svetovne vojne. Narod (Volk)
je po Hitlerju obsegal in zajel vsakega Nemca. Nacizem je vztrajal, da je vsakdo dolžan
sodelovati v življenju skupnosti in je poudarjal čaščenje nemškega naroda. Hitler je bil
obseden s svojim božanstvom, Nemčijo. Moledoval in opominjal je Nemce, naj
žrtvujejo svoja življenja božanstvu, ki mu daruje tudi lastno življenje. Nacizem
predstavlja negacijo individualnosti na račun skupnosti. Hitler je izjavil: 'Vi ste nič, vaš
narod je vse.' Moralna oseba se je zavestno odrekla lastnim željam v imenu skupnosti.
Skladno z nacistično ideologijo bi se lahko oseba odločila, ali želi posvetiti lastno
življenje svojemu narodu ali ne. Vsekakor pa je bilo odpovedovanje lastnih interesov v
dobro skupnosti sveta dolžnost, od katere ni bil nihče izvzet. Skrajno dejanje lastne
požrtvovalnosti je bila pripravljenost umreti za Nemčijo.« (Vasey 2006, 30)

5.3.7 Rasizem kot del politične ideologije
»Rasizem največkrat (čeprav zmotno) razumejo kot različico sovraštva ali predsodkov
znotraj skupine. Včasih rasizem zaradi njegove čustvene intenzivnosti razlikujejo od
drugih občutkov ali prepričanj obširnejše vrste; drugič ga obravnavajo kot nekaj
posebnega ‒ zaradi sklicevanja na dedne, biološke in zunajkulturne lastnosti, ki jih ima
po navadi v nasprotju z nerasističnimi različicami sovražnosti znotraj skupine. V
nekaterih drugih primerih avtorji, ki pišejo o rasizmu, poudarjajo znanstvene pretenzije,
ki po navadi za druge, ne rasistične, vendar podobno negativne stereotipe o skupinah
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tujcev niso značilne. Toda ne glede na to, katero značilnost izberemo, navado
analiziranja in razlaganja rasizma v okviru večje kategorije predsodkov le redko
opustijo. Ker rasizem izstopa med sodobnimi oblikami sovraštva znotraj skupine in
edini med njimi kaže poudarjeno sorodnost z znanstvenim duhom dobe, postaja
nasprotna interpretativna težnja celo še pomembnejša; težnja po tem, da bi razširili
pojem rasizma na vse različice sovraštva. Najrazličnejše predsodke do skupine potem
razlagajo kot številne izraze prirojenih, naravnih rasističnih nagnjenj. Verjetno si lahko
privoščimo, da nas takšna zamenjava ne vznemiri preveč in nanjo filozofsko gledamo
preprosto kot na vprašanje definicij, ki jih navsezadnje sprejmemo ali ovržemo. Če pa
pogledamo bolj od blizu, se pokaže, da samozadovoljstvo ni na mestu. Če sta namreč
vsakršen odpor in sovražnost znotraj skupine oblika rasizma in so zgodovinske in
etnološke raziskave z obiljem dokumentov dokazale, da je težnja po tem, da bi imeli
tujce na razdalji in se branili njihove bližine, tako rekoč univerzalna in stalna značilnost
človeškega združevanja, potem v rasizmu, ki je v našem času postal tako pomemben, ni
ničesar, kar bi bilo v resnici radikalno novo; je samo preigravanje starega scenarija,
čeprav uprizorjeno z nekoliko posodobljenimi dialogi. Še posebej intimno vez z drugimi
platmi modernega življenja povsem zanikajo ali zanemarijo.« (Bauman 2006, 108–109)
V primeru nemškega nacionalnega socializma je nacionalistični rasizem zajemal vrsto
ideoloških temeljev, doktrin ter medicinskih, ekonomskih, kazenskih, ustavnopravnih in
drugih družbenih ukrepov, ki so imeli za cilj tako formalno kot dejansko vzpostaviti
superiornost nemške rase in arijskega človeka. Slednjega je nacistična ideologija
povzela in povzdignila iz filozofskih spoznanj Friedricha Nietzscheja.
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5.4

OBVEŠČEVALNO-REPRESIVNI APARAT TRETJEGA
RAJHA

Nacisti so se pri poizkusu vzpostavitve popolne nadvlade nad nemško družbo
povezovali z vsemi členi države in državnega aparata, ki bi jim lahko pomagali pri
dokončnem prevzemu in utrjevanju oblasti. Koalicijska zmaga Nacionalsocialistične
stranke (NSDAP) ter Nemške narodne ljudske stranke (DNVP) leta 1933 še ni sama po
sebi obljubljala trdnosti vladanja v tako kritičnih in kriznih razmerah dezintegracije in
prehoda iz enega političnega sistema v drugega. Ne moremo mimo dejstva, da je
nacizem prevzel oblast v Weimarski republiki na demokratičen način, in sicer s
pomočjo volilne skrinjice. Kaj kmalu je demokratične prijeme vladanja zamenjala trda
roka totalitaristične vladavine. Nacistična stranka je najprej pristopila k aktivnemu
preoblikovanju in potvarjanju zakonskih okvirjev ter prisvojitvi represivnega aparata
države, ki bi tej totalitarni obliki vladanja lahko dala legitimnost in vzvod legitimne
državne prisile.

Z vidika naše naloge se bomo na področju obveščevalne dejavnosti nacistične Nemčije
osredotočili na obveščevalno dejavnost in strukturo zaščitnih odredov (Schutzstaffel –
SS) ter njihove varnostne službe (Sicherheitsdienst des Reichsführers ‒ SS). Naloga tako
ne bo zajela drugih obveščevalnih sestavin, kot sta bili vojaška obveščevalna služba
(Abwehr) in VI. urad glavnega varnostnega urada rajha (Reichssicherheitshauptamt Amt
VI.).

5.4.1 Pravosodje v Tretjem rajhu
»Pod pojmom zakonite vladavine razumemo državo, v kateri so pozitivni zakoni
potrebni za uresničenje in pretvarjanje nespremenljivega ius naturale oziroma večnih
božjih zapovedi v merilih pravilnega in napačnega. Le v teh merilih, v korpusu
pozitivnih zakonov vsake države ius naturale oziroma božjih zapovedi, dosežejo svojo
politično realnost. V državi s totalitarno vladavino namesto pozitivnih zakonov nastopi
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popolni teror, ki naj bi v realnost prinesel zakon gibanja zgodovine oziroma narave.
Prav tako kot so pozitivni zakoni, čeprav ti opredeljujejo prestopke, od njih neodvisni –
z odsotnostjo zločinov v katerikoli družbi zakoni ne postanejo odvečni, temveč se
nasprotno potrdi njihova kar najpopolnejša vladavina ‒ je teror v totalitarni vladavini
prenehal biti zgolj sredstvo zatiranja nasprotnikov, čeprav se uporablja tudi v te
namene. Teror postane totalen, ko postane neodvisen od vsake opozicije; njegova
vladavina postane vrhovna, ko mu nihče ne stoji na poti. Če je zakonitost bistvo
netiranske vladavine, nezakonitost pa bistvo tiranije, potem je teror bistvo totalitarne
nadvlade.« (Arendt 2003, 560) Takšne okoliščine so zavladale v Nemčiji, ko so nacisti
prevzeli oblast. Dejstvu, da je celotno delovanje družbe Tretjega rajha temeljilo na ideji
nacionalsocializma, se ni moglo izogniti niti pravosodje. Pred podreditvijo pravosodja
je bilo treba podrediti tudi področje ustave in ustavnega prava, kar je potem lahko
tlakovalo pot podreditve pravosodnega sistema. Akta, ki sta de iure in de facto
spremenila vladavino nacionalsocialistične stranke in njenega kanclerja Hitlerja v
pravno diktaturo, sta:
 »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat«. 16
 »Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich«. 17
Takoj po prihodu nacistov na oblast leta 1933 so nacistični pravni teoretiki povezali
temelje prava z odločitvami vodje rajha, tj. Führerja (Shirer 1969, 395–401).
 Zakon o uslužbencih (1933) je pomenil izgon Judov iz javnih služb in »tistih, ki
bi pokazali, da niso vselej pripravljeni posredovati v prid nacionalno
socialistične države.«
 Zakon o javnih uslužbencih (1937) je dovoljeval odpuščanje vseh javnih
uslužbencev, ki niso politično zanesljivi.

16 Odlok predsednika Nemčije Paula von Hindenburga kot odgovor na požig Reichstaga, s katerim se
nemškim državljanom odvzemajo ključne temeljne pravice in svoboščine. Odlok je postal orodje v rokah
vladajoče nacionalsocialistične stranke v boju zoper politično opozicijo ter je tlakoval pot k
enostrankarski državni diktaturi.
17
Ustavni amandmaji iz leta 1933 k Weimarski ustavi, ki so kanclerju Nemčije dali pooblastilo, da
sprejema zakone brez soglasja parlamenta.
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 Vrhovnemu sodišču so leta 1934 odvzeli jurisdikcijo nad obtožbami za
izdajstvo, kar je bilo do tedaj njegova izključna pristojnost. Slednje so storili
tudi v znak protesta, saj je vrhovno sodišče izreklo oprostilno sodbo trem
komunistom, ki so bili obtoženi požiga Reichstaga.
 Pripravili so ustanovitev posebnih sodišč (Sondergericht), ki so rednim
sodiščem odvzela pristojnost sojenja političnih zločinov.
 Individualna pravna moč posameznih članov nacistične stranke se je kazala tudi
v tem, da sta Hitler, nekaj časa tudi Göring, imela pravico kazenske postopke
samovoljno ustaviti, Rudolf Hess pa je smel v primeru lastne presoje o preblagi
kazni v kazenskem postopku zoper državo, stranko ali Führerja slednjo osebno
spremeniti v strožjo kazen.
 Uvedli so posebna ljudska sodišča (Volksgerichthof), na katerih ni bilo mogoče
vložiti priziva, razprave so bile zaprte, odvetniki ter obtoženi so bili skoraj brez
pravic, pravico do zagovora je odobril član sodnega senata.
 Utrdili so zakonsko moč aktov tajne državne policije (Geheime Staatspolizei –
Gestapo). Z odločitvijo pruskega vrhovnega sodišča (1935) je bilo določeno, da
ukazi in dejanja Gestapa ne sodijo v območje sodišč. Temeljni zakon o Gestapu
(1936) je tajno policijo postavil nad pravo.
 Sledila je uvedba t. i. zaščitnega pripora (Schutzhaft), ki sloni na zakonu (1933),
s katerim razveljavijo ustavna določila glede zagotavljanja osebnih svoboščin.
Šlo naj bi za domnevno ščitenje osebe pred morebitno škodo, dejansko pa je
bila to uredba za kruto obliko odvzema prostosti.
 15. 9. 1935 je bil razglašen skupek t. i. Nürnberških zakonov, s katerimi je
nacistična Nemčija opredelila rasno politiko proti Judom, ki je med drugim
zajemala tudi odvzem nemškega državljanstva, prepoved porok z Judi,
prepoved spolnih odnosov Judov z Nemci.
Naslednji korak k popolnemu in učinkovitemu nadzoru družbe je bilo implementiranje
tako prilagojene zakonodaje v vsakdan nemške družbe. Božović (1963, 14) nam nakaže,
da so »se tvorci in izvajalci zatiranja usmerjali predvsem na vzpostavitev povezav s
politično policijo in aparatom vojaške obveščevalne službe, saj jim je lahko njihova
podpora prinesla znatne koristi predvsem v pogledu točnega in pravočasnega
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obveščanja o političnih nasprotnikih in njihovih namerah. Ob pripravah za prevzem
oblasti so si morali nacisti zagotoviti tudi pozicije v obveščevalnih službah, in sicer
tako, da so k sodelovanju privabili simpatizerje teh služb s ciljem ustvariti lastno jedro v
državnih ustanovah. Končnih cilj tega procesa je bil, da bodo obstoječe obveščevalne
organizacije in njihov kader jutri delale za svoj režim. /…/ Ker je nacistom postalo
jasno, kakšen pomen ima lahko za uspeh njihovega boja za oblast dobra obveščevalna
služba, so sami obveščevalnemu delu namenili izjemno pozornost. Aktivnosti nacistične
stranke so v tem pogledu vodile v tri smeri:
 v graditev lastne partijske obveščevalne organizacije,
 v sodelovanje z vojaško obveščevalno službo,
 v povezovanje s politično policijo«.

5.4.2 Državna tajna/politična policija (Geheime Staatspolizei)
Za popolno podreditev celotnega področja nemške družbe politična moč in aparat
ustrahovanja SS ter zlorabe obveščevalne dejavnosti SD nista zadostovala. SD, ki je kot
strankarska obveščevalna služba delovala v vsaki pori nacistične stranke, ni bila tako
uspešna glede celotne nemške družbe. Ker ni posedovala vse izvršilne oblasti, je bil
njen prodor v vsa področja družbe zelo otežen. Himmler in Heydrich sta SD razvila od
majhne, dokaj nepomembne organizacije do učinkovitega aparata v Tretjem rajhu in
pozneje tudi na zasedenih ozemljih. V boju za oblast in njeni krepitvi je totalitarističen
režim nacistične Nemčije že vzpostavil represivni totalitarističen aparat v obliki tajne
državne policije – Geheime Staatspolizei ali skrajšano Gestapo.
Tvorec ter prvi vodja kasneje močno osovražene in zloglasne organizacije Gestapo, je
bil Hitlerjev tesni sodelavec, letalski as iz časa prve svetovne vojne, Hermann Göring.
Že v

času

zatona

Weimarske republike

in

vztrajnega vzpona na oblast

nacionalsocialistične stranke pod vodstvom Hitlerja je v nacistični stranki med
Hitlerjevimi ožjimi sodelavci potekal trd in neizprosen karieristično motiviran boj za
prevzem pomembnih strankarskih in tudi partijskih položajev. Eden izmed bolj uspešnih
in prodornih je bil prav Göring. Göring je uspel zasesti mesto notranjega ministra
Prusije, ki je v tedanji Nemčiji predstavljala skoraj dve tretjini teritorija in tudi števila
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prebivalcev. Na mestu ministra za notranje zadeve Prusije je slepo sledil ciljem in
pogledom Hitlerja, po katerih je bilo potrebno državni aparat brezpogojno očistiti
nezaupanja vrednih uradnikov. Göring je v ta namen od tedanjega pruskega policijskega
aparata izločil oddelek 1a, ki je deloval kot politična policija. Zakon št. 29 iz leta 1933
je ustanovil Urad tajne državne policije, Zakon št. 30 iz istega leta pa je le-tega
neposredno podredil ministru za notranje zadeve Prusije, torej Göringu samemu.
Novoustanovljeni centrali politične policije oziroma tajne državne policije Gestapa je
Göring namenil nalogo uničenja političnih nasprotnikov nacističnega režima.
Pripadniki Gestapa so bili v svojem delovanju postavljeni nad sodni sistem in za nasilne
zlorabe in teror, ki so ga izvajali, niso bili kaznovani. Še več. Iz neposrednih
Göringovih direktiv glede dolžnosti ukrepanja pripadnikov Gestapa je mogoče zaključiti
tudi:
»Častniki policije, ki uporabljajo strelno orožje pri izvrševanju svojih dolžnosti, ga
bodo uporabljali brez obzira na posledice take uporabe, ob moji popolni zaščiti; tisti,
ki brez opravičenega razloga ne izpolnijo svoje dolžnosti, bodo kaznovani.«.
in
»Vsak naboj, izstreljen iz cevi policijske pištole, je sedaj moj naboj. Če nekoga
imenujete morilca, sem potem morilec jaz; jaz sem ukazal vse to. Jaz sem to
podpiral. Jaz prevzemam odgovornosti in se ne bojim tako postopati.«
oziroma
»Vsem vam mora biti to popolnoma jasno. Ko vi streljate, streljam jaz. Ko nek
človek obleži mrtev, sem tisti, ki ga je ustrelil, jaz, pa tudi v primeru, da sedim tam
zgoraj v moji pisarni na Ministrstvu. Ker je to moja osebna odgovornost.«
(Blandord 2000, 28; Božović 1963, 33).
Tak varnostno-politični razvoj, ki mu je sledilo delovanje pruske politične policije, sta
pozorno spremljala tudi Himmler in Heydrich. V usklajenem nastopu in delovanju sta si
oba postopoma podredila delovanje vseh ostalih pokrajinskih političnih policij, razen
pruske. Za dokončanje projekta izgradnje učinkovitega sistema totalitarnega aparata
nasilja in ustrahovanja sta Himmler in Heydrich nujno potrebovala podrediti prav
Gestapo. Vzpon in vse večja politična moč generala Ernsta Röhma in njegovih enot SA,
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ki sta postala realna in dejanska grožnja tako generalštabu kot tudi nemški armadi in ne
nazadnje tudi samemu Hermannu Göringu, je vodil do popolnega prevzema Gestapa, ki
je tako Heydrich, še posebno pa Himmler, nista marala izpustiti. Göringov bolesten
karierizem ter osebno rivalstvo z Röhmom tako za politični vpliv kot tudi osebni status
pri Hitlerju sta prisilila Göringa v sklepanje kompromisov in navezovanje političnih
zavezništev prav s Himmlerjem in Heydrichom. Göring se vodenju Gestapa uradno ni
odrekel, praktično pa je upravljanje z njim predal Himmlerju in ga imenoval na funkcijo
generalnega inšpektorja Gestapa.

Slika 3:

Uradni dopis vodje Urada tajne državne policije Reinharda Heydricha glede
dekreta ministrskega predsednika Prusije Hermanna Göringa o imenovanju
Heinricha Himmlerja za generalnega inšpektorja Tajne državne policije.
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5.4.3 Jurišni odredi (Sturmabteilung) – vpliv, moč ter propad
Takoj po prevzemu funkcije predsednika stranke leta 1921 je Hitler ustanovil t. i.
jurišne odrede – Sturmabteilung (SA) z nalogo, da zaščitijo vodje stranke ter vzdržujejo
red na strankinih zborovanjih.
Pripadniki SA, ki so nosili značilno rjavo uniformo, so postali nepogrešljivo orodje v
političnem boju nacionalsocialistične stranke. Enote SA so sodelovale v zatiranju
vsakega odpora proti nacističnemu režimu, izvajale nasilje ter zastraševale prebivalce.
Dejansko so prevzele vlogo pomožne policije, zapirale so politične nasprotnike, ki so
jih masovno in nasilno zlorabljale po zaporih in koncentracijskih taboriščih.
V skladu z versajsko mirovno pogodbo so bile nemške oborožene sile Wehrmacht
številčno omejene na 100.000 pripadnikov. V času vzpona nacistične stranke so se
pojavljale številne paravojaške in parapolicijske enote, a zgolj enote SA so pod
poveljstvom Röhma leta 1931 ustanovile 34 Gaustürmov18, skupno 400.000 mož
(Delarue 1966, 148). V strukturo SA so bile vključene razne organizacije in
posamezniki, npr. organizacija bivših delavcev in organizacija Stahlhelm19, ki je tedaj
štela več kot 1,5 milijona članov, kakor tudi politični ekstremisti, osebe iz družbenega
obrobja, kriminalci in avantur željni posamezniki. Iz 400.000 pripadnikov je SA leta
1933 dosegla skupno število 4,5 milijona članov. Privatna vojska nacionalsocialistične
stranke je torej prekašala moč redne nemške armade tudi za desetkrat.
V letih političnega uveljavljanja nacistične stranke so bile enote SA nepogrešljivo
orodje političnega vzpona, ki so z nasilnimi in kriminalnimi dejanji nemalokrat fizično
izločale politične nasprotnike nacionalsocialistične stranke. Medijska odmevnost dejanj
ustrahovanja, ki so jih enote SA storile, je v več primerih vzbudila negativen odziv tudi
v vrhu nacistične stranke, a je cilj, h kateremu je stranka stremela, tako delovanje

18
19

Gaustrürm – organizacijska enota SA v nacistični Nemčiji.
Stahlhelm – organizacija t. i. jeklenih čelad
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vseeno opravičeval. Enote SA je vodil Hitlerjev tovariš in soborec iz zgodnjih dni, sedaj
Stabchef20 SA Ernst Röhm.

Slika 4:

Vodja enot SA, Stabschef SA, Ernst Röhm

Za obstoj SA ni značilno le njeno nasilno politično in kriminalno delovanje, ampak so
organizacija SA in njeni člani postali sinonim za korupcijo, nenadzorovano in
nesmiselno zapravljanja državnih prispevkov ter prepotentnost in bahavost njenega
vodstva. Sestanki in zborovanja SA so nemalokrat prerasli v nesprejemljive in moralno
zavržne razvratne zabave, ki so se pogosto izrodile v nesprejemljive spolne prakse.
Homoseksualnost v SA je bila ustaljena ter skoraj zaželena praksa.
Obveščevalna dejavnost enotam in vodstvu SA ni bila tuja. Z vzponom nacistične
stranke na oblast se je v krogih komunistov zanimanje za slednjo zgolj povečevalo.
Pripadniki komunistične stranke so pri svojem političnem delovanju nemalokrat
20

Stabchef SA je bil paravojaški naziv v enotah SA, primerljiv s činom generalpolkovnika v
Wehrmachtu.
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posegali za prijemi klasične obveščevalne dejavnosti in žargonsko opredeljenimi prodiri
poizkušali prodreti v nacistično stranko, pri tem pa so uporabljali prebežnike iz
nacistične stranke kot orodje propagande. Da bi se zoperstavila temu pojavu, je SA
ustanovila prvo strankarsko centralizirano obveščevalno službo. Pred Röhmovo
vrnitvijo iz Bolivije je Herbert Riester spodbudil lokalne enote, da so poročale
regionalnemu poveljstvu SA v Monakovo. Röhmovim organizacijskim sposobnostim
gre verjetno pripisati dejstvo, da je do zime 1930/31 ta organizacija prerasla v centralno
obveščevalno in protiobveščevalno vejo vrhovnega poveljstva SA, bolj znano kot
oddelek Ic, kar je bila nemška vojaška poveljniška okrajšava za obveščevalno dejavnost.
(Browder 2004, 21)
Čeprav je bil Hitler teoretično vrhovni poveljnik enot SA, pa je glavni poveljnik SA
Röhm te odrede spremenil v svojo osebno armado. Takšna armada je bila nevarna, bila
je celo močnejša od Reichwehra, zato jo je Hitler ob pomoči vernih pažev Himmlerja,
Göringa in Heydricha pričel dojemati kot realno grožnjo njegovi vladavini. Z vsako,
tudi potencialno grožnjo pa je Hitler kruto obračunal.
Dokončen obračun z vodstvom SA in samim Ernstom Röhmom se je zgodil 30. 6. 1934,
ko je Hitler z izbranimi enotami SS v bliskoviti akciji Kolibri21 zajel večino pomembnih
članov vodstva SA. Le-to se je tedaj zbralo v mondenem zdraviliškem mestecu Bad
Wiessee na eni izmed konferenc SA, ki so si jih popestrili z amoralnim
homoseksualnimi zabavami in druženji. Nacistični represivni aparat je imel pred
izvedbo akcije sestavljen seznam sovražnih elementov, ki bi jih bilo treba odstraniti.
Aretirani so tako bili poleg Ernsta Röhma še vidnejši člani SA: Hans-Adam Otto von
Heydebreck, Edmund Heines, Peter von Heydebreck, Hans Hayn ter drugi. Poizkus
uveljavljanja lastnih interesov in nasprotovanje sistemu so plačali s svojimi življenji.
Idejne vodje te politične čistke (Himmler, Göring in Hydrich) so spretno izkoristili
priložnost in Hitlerju ponudili priložnost, da načrtovan obračun z SA izkoristijo tudi za
likvidacijo drugih političnih nasprotnikov iz vrst socialistov in komunistov ter
oporečnikov iz lastnih vrst. Med žrtvami tega izvensodnega poboja najdemo vidnejše
osebe tedanjega časa: Kurt von Schleicher, nekdanji nemški kancler; Gregor Strasser,
nekdanji visoki nacistični uradnik; Erich Klausener, vodja Katoliške akcije; Fritz
21

Kolibri – kodni ukaz za izvršitev odvzema prostosti in privedbe najvišjih funkcionarjev odredov SA.
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Gerlich, novinar in urednik katoliškega časopisa in član Katoliške akcije; Herbert von
Bose, zaupnik Franza von Papena; Emil Sembach, član Reichstaga in nekdanji SS
general; Gustav Ritter von Kahr, nekdanji bavarski komisar, ki je aktivno sodeloval pri
zatiranju »pivskega upora« v Monakovem; Avgust Schneidhuber, član Reichstaga in
policijski poveljnik Monakovega; Johann Konrad Schragmüller, član Reichstaga in
policijski poveljnik Magdeburga.
Med žrtvami izvensodnih pobojev gre posebno pozornost posvetiti pravniku ter
konservativnemu teoretiku Edgarju Juliusu Jungu, članu Katoliške akcije. V zadnjih
letih Weimarske republike, ko so se vihre burnih časov nacizma že občutile, je doživel
Jung v konservativnih nemških krogih izredno hiter vzpon. Jung ni bil zgolj
konservativen teoretik, ampak se je ob izdaji teoretičnega dela Die Herrshaft der
Minderwertigen, ki predstavlja sveto pismo nemškega neokonservativizma, udejstvoval
tudi na tedanji politični sceni. Predstavljal je eno izmed gonilnih sil procesa
konservativne regeneracije (Ernuerung) nemške države ter bil v letiu 1930 aktivist
Ljudske konservativne zveze (Volkskonservative Vereinigung ‒ VKV). (Jones 1988,
142) Kritičnost in smelost svojih političnih nazorov je Jung plačal z življenjem tudi
zaradi avtorstva in posledic znamenitega protinacističnega govora Franza von Papna 17.
7. 1934 na Univerzi v Marburgu. Papen se je v govoru kritično ozrl na naraščajoči
nacistični teror in zahteval ponovno uvedbo nekaterih temeljnih človekovih pravic.
Papen je pri tem imel v mislih prav nasilne izpade in teror enot SA. Govor je razbesnil
Hitlerja in nacistično kliko predvsem zato, ker so se kopije govora razdelile tako
domačim kot tujim časnikarjem. Po osebnem konfliktu z Goebbelsom je Papen
predsedniku Hinderburgu ponudil odstop, ta pa je od Hitlerja ultimativno zahteval
ureditev kaotičnih razmer v državi. Ura je tekla in zgolj v dveh tednih je sledil krvav
pohod Hitlerja in njegove SS zoper nasprotnike režima.
Prav to čistko v strukturah nacističnega režima je pod prisilo podprl tudi pravni red, saj
je tedanja vlada v nasprotju s splošno veljavnimi pravnimi standardi 3. 7. 1934, torej
retroaktivno, sprejela Zakon o ukrepih države za samozaščito (Gesetz über Maßnahmen
der Staatsnotwehr), s katerim je pravno-formalno legalizirala umore, storjene v času
krvave čistke.
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Slika 5:

Odredba nacistične vlade z dne 3. 7. 1934

Po čistki zoper vodilne v strukturah SA si je nacistični politično-represivni aparat, v
katerem dokončno prevlada SS, podredil vodstvo in enote SA in le-te do razpada rajha
niso več predstavljale grožnje za vladajočo nacistično kliko. Še več, SA je postala zopet
učinkovito orodje sistema, kar se je odražalo v dogodkih leta 1938, ko so prav enote SA
vodile pogrom proti Judom v t. i. Kristalni noči.
Hitler, ki je s poboji v enotah SA obračunal tudi s svojimi nekdanjimi političnimi
nasprotniki, pa je z likvidacijo vrha SA dokončno pridobil tudi podporo Wehrmachta22
pri dokončnem totalitarnem prevzemu oblasti in združitvi funkcije predsednika vlade in
predsednika države v funkciji Führerja.

22

Wehrmacht – nemška vojska v času nacionalsocialistične vladavine.
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5.4.4 Zaščitni

odredi

(Schutzstaffel)

ter

Varnostna

služba

(Sicherheitsdienst des Reichsführers)

5.4.4.1

Zaščitni odredi (Schutzstaffel – SS)

Aprila 1925 je Adolf Hitler ustanovil Zaščitni odred oziroma štabno stražo kot skupino
lastnih telesnih stražarjev. Od 300 članov v letu 1925 se je število povečalo na 50.000 v
letu 1933, ko Hitler zasede mesto kanclerja. »Leta 1929 jo je kot državni vodja SS
prevzel drobni in nekam plaho delujoči Heinrich Himmler, diplomirani agronom in
živinorejec, in jo oblikoval v nekakšno redovno organizacijo. Ta elitistična zamisel je
ustrezala predstavam ideologa rasno-biološke vzreje. Ustavitev elitnega reda, za
katerega je osebje izbiral ne po merilih lastnine, izobrazbe in izvora, temveč rase in
svetovnega nadzora, se je hkrati skladala z njegovo potrebo po kar najtesnejši
navezanosti na novo očetovsko figuro, Hitlerja. Medtem ko je hotel Göring z uradom
tajne državne policije osnovati politično-policijsko enoto, organizacijsko ločeno od
preostale policije, ki pa bi vendar ostala znotraj državne uprave, si je ideolog Himmler
od vsega začetka prizadeval za policijsko enoto, ki bi bila izločena iz splošnega
policijskega aparata in ne bi bila podrejena nobenemu politično-administrativnemu
nadzoru; bila bi središče celotnega političnega nadzora, v njej bi bili institucionalizirani
vsi ukrepi pregona.« (Thamer 2004, 131).
V letih med 1934 in 1936 je organizacija SS prevzemala pristojnost in nadzor nad vsemi
nemškimi policijskimi enotami. Njihovo število je leta 1939 doseglo skupaj 250.000
pripadnikov (spletni vir št. 7). Zaradi takšnega obsega pristojnosti je prišlo do delitve
organizacije na dve veji:
1. Splošne enote SS (Allgemeine ‒ SS). Glavna sestavina je bila Glavni
varnostni urad rajha (Reichssicherheitshauptamt ‒ RSHA). Slednjemu so
bili podrejeni naslednji uradi:
 Urad I. Kadrovski in organizacijski urad
 Urad II. Administracija, pravo in finance
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 Urad III. Notranja varnostna služba (Inland SD) – naloge obveščevalnega
dela na območju Nemčije in etničnih območjih predvojne Nemčije ter
naloge s področja kulture
 Urad IV. Državna politična policija (Gestapo) – naloge boja zoper oblike
političnega kriminala
 Urad V. Kriminalistična policija – naloge boja proti vsem oblikam
nepolitično motiviranega kriminala
 Urad VI. Zunanja varnostna služba (Ausland SD) ‒ naloge ofenzivnega
obveščevalnega delovanja v tujini
 Urad VII. Uradni zapisi – ideološke naloge, izdelava antisemitske
propagande, merjenje javnega mnenja ter naloge ideološke indoktrinacije
2. Bojne enote SS (Waffen ‒ SS), ki pa so se delile še na enote:
 Leibstandarte ‒ osebno stražo Adolfa Hitlerja,
 Totenkopfverbände – enote za varovanje in upravljanje taborišč,
 Verfügungstruppen – enote za posebne naloge.

Slika 6: Organizacijska shema SS
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Slika 7: Organizacijska shema 12 najpomembnejših uradov SS leta 1944.

Kot pri celotni nacistični ideologiji sta tudi pri nastanku in delovanju SS imeli
pomembno vlogo rasna teorija in pojem rase, podprti z zelo svojevoljnimi razlagami, ki
so jih nemški nacistični genetiki prikrojili po Thomasu Robertu Malthusu (1766‒1834)
in darvinističnih izpeljavah razvoja bitij in človeštva. V knjigi Mein Kampf je Adolf
Hitler razložil svoje rasne názore z besedami: »Ljudska filozofija (to je Hitlerjev
pogled) dobi človeško veljavo v temeljnih rasnih prvinah. V državi vidi le osnovni
način konca in razlago konca kot zaščite rasnega obstoja človeka. Tako na noben način
ne sprejema enakosti ras, ampak skupaj z njihovimi razlikami priznava njihove boljše
ali slabše lastnosti ter se čuti dolžna skozi to znanje zagovarjati zmago boljšega in
močnejšega ter zahtevati pokornost manjvrednega in šibkega v skladu z večno voljo, ki
dominira v tem vesolju. Na ta način, na splošno, pa služi osnovnim aristokratskim
idejam Narave in zaupa v veljavnost tega zakona prav do slehernega posameznika. Ni le
različna vrednost rase, ampak tudi različna vrednost posameznika.« (v Weikart 2009,
56)
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Z vzponom SS in njenim prevzemom vseh ključnih položajev v družbi so se oblike in
cilji nacionalsocialističnega režima organizacijsko najbolj jasno izrazili. »SS je tako
najčistejše utelešenje nacionalsocialistične zasnove svetovnonazorske organizacije, pa
tudi najbolj brezobzirno orodje Führerjeve oblasti.« (Thamer 2004, 131)

5.4.4.2

Varnostna služba (Sicherheitsdienst des Reichsführers ‒

SS)
»Navkljub temu, da je bilo v zadnjem času objavljenih kar nekaj dokumentov o obstoju
strukture nacistične obveščevalne službe, pa so ad hoc obveščevalne strukture, tako
stranke kot tudi enot SA, obstajale že sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja. Za
obveščevalne potrebe so uporabljali tudi strukturo vodstva organa propagande Reicha
pod vodstvom Gregorja Strasserja, ki je skupaj s Himmlerjem uporabljal to
infrastrukturo za zbiranje obveščevalnih informacij o članih stranke ter političnih
nasprotnikih. Podobno dejavnost je dodatno izvajal še sam Himmler preko strukture SS.
V zgodnjem obdobju Reicha, tj. do 1930, se v nacistični državi z obveščevalno
dejavnostjo in z njeno vsebinsko in organizacijsko strukturo načrtno še niso ukvarjali
strokovnjaki za to področje, pač pa je bila omejena zgolj na posamična okrožja (Gau).
Kot večji del nacističnega gibanja je bila tudi obveščevalna dejavnost pod močnim
vplivom lokalne politike in po Himmlerjevem prepričanju izjemno brezupna in
nezanesljiva. Že pred ustanovitvijo obveščevalne službe SS v letih 1930‒1931 sta se
Urad propagande in tudi enote SA tega problema lotila z ustanovijo prve resnično
centralizirane službe za obveščevalno dejavnost in protisabotažo enot SA. Volilna
zmaga je na več načinov vplivala na stranko in njene potrebe, pa tudi na obveščevalno
dejavnost. Ob povečanem prilivu članstva se je zmanjšala zanesljivost in zmožnost
nadzora članov, s tem pa so se povečale možnosti infiltracije vohunov in agentov
provokatorjev. Uspeh je nedvoumno privedel do povečanega varnostnega tveganja.«
(Browder 2004, 21). »Izjemna obveščevalna prodornost vodje Ic Herberta Reisterja
predvsem v pore državnega aparata in vojske pa je vodila tudi k njegovi odstavitvi in
obsodbi zaradi obtožbe državne izdaje ter posledično tudi do razpustitve enot in
izključitve ter onemogočenja pripadnikov SA Ic.« (22)
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Pomen obveščevalnih informacij in obveščevalne podpore nacističnim krogom je tako
rasel iz dneva v dan. Dualizem, zavist, prestiž so vodili v boj med posameznimi
strukturami ter celo osebno med nacističnimi veljaki zaradi želje vzpostaviti učinkovit
in lojalen obveščevalni aparat. Browder primerja pariteto med Reisterjem in
Goebbelsom tako: »Preden se je obveščevalna struktura enot SA ponovno postavila na
noge SA Ic, je Goebbelsov Urad za propagando (RPL) vzpostavil organizacijo, ki se je
nacistični stranki ponudila kot njena obveščevalna služba. V letih 1930–1931 je RPL že
vzpostavil propagandne izpostave na vseh partijskih nivojih ter razvil sistem mesečnega
poročanja od nižjih strankarskih okrožjih navzgor (od Bezirkov [okrožje] do Gau
[okraj]) do centrale RPL. Do maja 1931 je pomembnost obveščevalnega dela postala
tako izrazita, da je RPL poklicala pristojne, naj ustanovijo t. i. informativno službo
(Nachrichtendienst – ND), organizirano skozi strankarske strukture, paralelno z RPL.
Na začetku se je ND srečevala z izjemno velikimi težavami, kot so hierarhična izgradnja
strukture od spodaj navzgor, kadrovsko imenovanje pokrajinskih strankarskih
uradnikov, notranji strankarski boji in nezadovoljstvo z vodstvom ND.« (22)
Avgusta 1931 je Himmler imenoval upokojenega poročnika Reinharda Heydricha za
vodjo oddelka za obveščevalne zadeve pri Vrhovni komandi SS (Reichsführung SS). SD
kot obveščevalna struktura SS in Heydrich kot njen vodja sta bila tedanji nemški
javnosti prvič predstavljena novembra 1931 po izbruhu afere časopisa Muenchener
Post, ki je objavil celotno mrežo nacističnih obveščevalnih agencij, obenem pa
primerjal obveščevalne strukture SS z nacionalsocialistično Čeko v primeru, da nacisti
prevzamejo oblast. Kot glavnega stratega organizacije je časopis izpostavil prav
nekdanjega pomorskega poročnika Heydricha. V tedanjem času SS in SD še nista imeli
primata v nacističnih krogih, vendar pa sta med drugim prav zaradi tovrstne kampanje
pridobili tako pomembni vlogi kasneje (23). Z namenom in željo po odločilnem ter
učinkovitem in dejavnem posegu je Heydrich izgradil samostojno, centralistično
organizirano obveščevalno službo. Julija 1932 ga je Himmler imenoval za vodjo tedanje
varnostne službe (Sicherheistdienst ‒ SD) – dela SS, katere temelji so bili rasna in
biološka selekcija, politično-ideološki radikalizem ter vojaška usmerjenost. Naloga SD
je bila izločiti dejanske in namišljene nasprotnike nacionalnega socializma. Ob nastanku
je bila SD kot tajna policija dokaj nepomembna. Še največji zavezniki te službe so bili
namestnik Führerja Rudolf Hess, vodja štaba; Martin Borman in še nekaj višjih vodij
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NSDAP, ki so cenili Himmlerjeve obveščevalne informacije predvsem glede
strankarskih rivalstev in sporov na nivojih regionalnih strankarskih pozicij – regionalnih
vodij (Gauleiter).
Kriza režima leta 1934, katere delni generator je bilo tudi pereče nezadovoljstvo v SA,
je pripomogla k politični uveljavitvi SD. Hess je 9. 6.1934 imenoval SD za edino
strankarsko obveščevalno in protiobveščevalno službo ter ukazal vsem Gauleterjem
plačilo določenega zneska vodjem rajha za njeno delovanje (Feldman in Seibel 2005,
21).

Slika 8: Organizacijska shema SD leta 1938/1939.

Najbolj pereč problem SD je bil prav njen odnos do Gestapa. Sčasoma so se pridobljene
informacije o operacijah obeh organizacij pričele podvajati ter si tudi nasprotovati.
Delitev pristojnosti med obema organizacijama ni bila nikoli natančno dorečena. Z
dekretom iz leta 1937 je bil sprejet Heydrichov predlog razdelitve pristojnosti s ciljem
dopolnjevati delovanje in izogibati se podvajanju dejavnosti ter poročanj. Po tem
predlogu bi bilo v pristojnosti Gestapa področje marksizma, dejanja izdaje in področje
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emigracije. Pristojnosti SD pa bi bile znanost, germanizacija, narodna kultura, splošna
kultura in izobraževanje, državni in strankarski ustroj ter administracija, tuje države,
prostozidarske in druge združbe.
Težave pa so ostale na področjih, ki sta si jih lastili obe organizaciji, npr. vera in cerkev,
pacifisti, Judje, sovražne skupine, ekonomija, mediji itn. Kot rešitev se je ponujala
možnost, da bi SD obdržala pristojnost glede splošnih vprašanj, Gestapo pa bi bil
vključen v vse zadeve, kjer bi bila potrebna izvršna policijska pooblastila tajne policije.
»Medtem ko je hotel Göring z uradom tajne državne policije osnovati politično
policijsko enoto, organizacijsko ločeno od preostale policije, ki pa bi vendar ostala
znotraj državne uprave, si je ideolog Himmler od vsega začetka prizadeval za policijsko
enoto, ki bi bila izločena iz splošnega policijskega aparata in ne bi bila podrejena
nobenemu politično-administrativnemu nadzoru; bila bi središče celotnega političnega
nadzora, v njej bi bili institucionalizirani vsi ukrepi pregona.« (Thamer 2004, 131)
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5.5

ETIČNA PROTISLOVNOST DELA NACISTIČNEGA
OBVEŠČEVALNO-REPRESIVNEGA APARATA

»Nacisti so delili rasno prepričanje, da si živa bitja med seboj niso enakopravna in da so
nekatera med njimi bolj človeška od drugih. Po njihovi razlagi vsa človeška bitja po
naravnih zakonih ne posedujejo enake pravice do življenja. Ta vidik sicer ni edinstven
zgolj za nacistično etiko. Že stari Grki in Rimljani so menili, da vsa človeška bitja
nimajo enake pravice do življenja. Menili so, da kar vsako posamezno življenje dela
vrednega, je zbir določenih in včasih zelo njemu osebnih karakteristik ter da se vsaka
vrednost posameznega življenja mora ocenjevati skozi spekter statusa osebe (Grk ali
Barbar, rimski državljan ali tujec, svobodna oseba ali suženj, tujec ipd.). Življenje je
bilo cenjeno po prirojenih karakteristikah, kot so spol ali karakteristike, pridobljene s
civilnimi zaslugami. Pri tem pa niso obstajali nobeni moralni zadržki pri zatiranju manj
pomembnih življenj, če bi to vodilo k višji stopnji dobrega za ljudi višjih vrednosti.
Menili so, da je pravica do življenja na nek način priborjena, nekatera človeška bitja si
je niso priborila. Nacisti so vrednost življenja določenega človeka podobno razlagali,
skladno z njihovimi rasistično opredeljenimi teorijami in kategorijami.« (Mineau 1999,
131)
»Nacistični vidik pojmovanja življenja se najbolj odraža v njihovem pogledu na Jude in
odnosu do njih. Ti naj bi po nacističnem pojmovanju ne imeli nobene pravice do
življenja, saj naj bi bili po naravi oni sami uničevalci življenj. Judi naj bi bili po
pojmovanju nacistov neizogibno povezani s smrtjo. Pustiti Jude pri življenju je bilo za
naciste protislovno, saj bi bilo to dejanje povezano z rešitvijo življenja osebi, ki bi
morala umreti. Slovanom je bil s strani nemške vlade in v okviru rešitve priseljevanj na
vzhodu (Ostland) obstoj sicer zagotovljen, a zgolj zaradi sužnjelastniškega
ekonomskega interesa nemške ekonomije. Slovani torej niso bili za naciste nič drugega
kot sredstvo, ki za svoje gospodarje nimajo nobenega drugega razloga za obstoj.
Nasprotno pa naj bi imeli Nemci ter drugi arijci prima facie pravico do življenja, saj naj
bi ta izvirala iz njihove rasne nadčloveške kakovosti. Še več, ta njihova pravica naj bi
bila še bolj utemeljena z dokazano večvrednostjo, pridobljeno v boju zoper nearijce za
obstoj v zgodovini. Po prepričanju nacistov v takem boju za preživetje vrednot arijcem
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ni dovoljena nobena oblika popuščanja Judom, ker bi le-ta pomenila ne zgolj samomor,
ampak tudi nasprotovanje samemu sebi, saj bi potrjevala, da je nekaj nevrednega bolj
pomembno kot nekaj visoko vrednotenega. V tem kontekstu je za nacistično etiko
sprejemljivo vsakršno ubijanje, če:
 je usmerjeno proti ljudem, ki po njihovem naj ne bi imeli pravice do življenja iz
rasnih razlogov ali naj ne bi zaslužili živeti;
 je usmerjeno k promociji ponotranjenih vrednot idealne nemške družbe
(Volksgemeinschaft).« (131–132)
Nacistično videnje etike se predstavlja kot moralni izraz totalitarnih dejanj, ki kot takšna
v sebi nosijo pomen in izključen dostop do Resnice in Boga. Ta etika zase zatrjuje, da
temelji na normah in vrednotah, ki ne dopuščajo nobenih metafizičnih dvomov in
seveda prav tako ne dovoljuje kakršnih koli različic. Gre torej za totalitarne norme in
(ne)vrednote. Zato njihova ideologija predpostavlja in določa svet pobožanstvenih
(ne)vrednot oziroma ideologije, ki poskuša uničiti vrednote, ki bi lahko ščitile življenje
sovražnika in ki so izven okvirja njihovega svetovnega nazora (Weltanschauung) (131–
132). »Nacistični režim je s poizkusi in prijemi svojih znanstveno-teoretičnih pristopov
poizkušal izkrivljati ustaljene družbene norme. To je najbolj očitno v poskusih
utemeljevanja diktatorskega totalitarnega režima ne kot političnega sistema zatiranja
človekovih pravic in svoboščin, temveč kot nosilca ter garanta uveljavljanja slednjih.
Prav to filozofsko tezo je zagovarjal nacistični ideolog Ernst Krieck v svoji knjigi
Völkisch-politische Anthropologie, Die Wirklichkeit. Po njem naj bi bil politični
totalitarizem zagotovilo svoboščin, saj bi bila lahko v sistemu, v katerem politika
obvladuje vse pore življenja, v več ozirih oseba družbeno svobodna.« (Tal 2004, 3–7)
 Socialno življenje je po Krieckovem mnenju skupek razkolov in antitez:
prijatelj – sovražnik, vojna – mir, rešitev – razlog, zdrav naturalizem –
pokvarljiva religija, moč – slabost, hrabrost – bojazljivost. Moč diktatorskega
režima naj bi človeka varovala pred temi družbenimi bipolarnostmi, saj naj bi
posameznika osvobajala od stalnih pritiskov tovrstnega soočanja. Posebej naj bi
diktatorski režim osvobajal človeka od ekstremnih negativnih učinkov
sovražnikovih antitez, slabosti, bojazljivosti, izolacije, individualizma in
degeneracije. Politični totalitarizem naj bi bil torej pozitivna sila, ki rešuje
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posameznika pred konstantnimi strahovi nasprotnih sil, ki so njemu tuje ali
ogrožajo njegov obstoj.
 Družbo tvorijo množice posledično nasilnih sil, ki dominirajo in zatirajo
posameznika. Politični sistem, temelječ na diktatorski oblasti, naj bi zagotavljal
posamezniku, da na eni strani obdrži lastne svoboščine na način, da se ga ne
izloči iz družbe, ter na drugi strani, da se poistoveti s politično elito pod
vodstvom Führerja. V demokratičnih družbenih redih je človek predmet moči
javnosti, v totalitaristični državi pa naj bi Führer človeka osvobodil pritiska
javnosti in izrojene intelektualizacije resničnega življenja v parlamentarizmu.
 Družba nasprotuje državi in zasužnji posameznika v tem boju zoper državo ter,
kot je to primer v svobodnih družbah, ki povezujejo posameznika s
parlamentarno-strankarsko dinamiko, ga tako prikrajša za lastno odgovornost.
Ta odgovornost je prenesena na stranke v parlamentu, ki so nič več kot zgolj
mešanica sebičnih brezosebnih sil, ozko usmerjenih ter brez družbene
odgovornosti. To je torej množica, ki je brez obraza, brez značaja, nerealna in
brez cilja. Moč diktatorskega režima naj bi bila v zaščiti posameznika pred
leviatansko naravo tovrstne družbe, in sicer tako, da bi ustvaril identiteto med
družbo in državo s t. i. procesom totalne politizacije celotnega družbenega
življenja.
 V zahodnih demokracijah je posameznik prepuščen ekonomskim silam, ki so do
njega kot posameznika povsem arbitrarne, ker sam nad njimi nima nobene
kontrole. Diktatorski režim pa naj bi med drugim nadziral tudi ekonomijo ter s
tem posameznikovo identifikacijo z isto ekonomsko silo. Ko posameznik sebe
izroči državni avtoriteti, naj bi sam postal del ekonomskih sil, delujočih v
državi. Pomembni naj bi bili zakoni, ki krepijo položaj kapitalistov in težke
industrije. Ti zakoni obravnavajo tematiko delavskih odnosov in v svojem
bistvu zajemajo osvobajanje delavca od individualnih interesov t. i. mizernih
socialnih vplivnih skupin. (Tal 2004, 3–7).
Profesor George Browder (1996, 32‒34) ugotavlja, da je več socialnih psihologov
zatrjevalo, da so bili prav navadni ljudje tisti, ki so sodelovali v procesu
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sankcioniranega23 nasilja. Že kratek vpogled v te teorije nam nudi model, po katerem
lahko presojamo delovanje ljudi iz Gestapa. Nasilje in prisila kot kritična dejavnika
načina dela Gestapa sta v več medsebojno povezanih procesih prispevala k popuščanju
moralnih zavor zoper sankcionirano nasilje. Slednje se je izoblikovalo skozi proces
avtorizacije, proces spodbujanja pokorščine (Bauman 2006), proces rutine ter proces
razčlovečenja.
 »Avtorizacija je uradna sankcija, ki pri udeležencu sankcioniranega nasilja
vzbuja občutek, da obstoječa moralna načela ne veljajo. Avtoriteta lahko
izrecno ukaže, izrecno spodbuja, prikrito dovoljuje ali zgolj dopušča
nehumanost. S tem pa prevzema odgovornost za grozodejstva.
 Spodbujanje omogoča posamezniku, da se ob pomoči skupine uspešno sooči s
katerim koli moralnim ali etičnim neskladjem, ki bi se v njemu porodilo.
Skladnost skupine krepi prepričanje v pravičnost odločitve. Proces spodbujanja
lahko izvaja 'elitna' organizacija ali katera koli skupina, ki je ključna za
identiteto pripadnika, spodbuda pa je lahko sorazmerna odrekanju posameznika,
na kar ta pristane, da pripada skupini.
 Medtem ko proces spodbude pomaga izgladiti moralna neskladja, avtorizacija
preprečuje zgolj posnemanje, pa proces rutine zasenči potencialne moralne
krize. Visoko rutinski procesi pomembno znižujejo možnost tega, da se bo
posameznik moral soočiti z lastnimi dvomi, saj rutina zmanjša potrebo po
sprejemanju odločitev in omogoča posamezniku, da se osredotoči na delo, ne pa
na posledice. Posameznik ni pri tem odgovoren ne za začetek ne za zaključek
delovnega procesa, s tem pa se vsak posameznik zaveda: če svojega dela ne bo
opravil, bo to storil nekdo drug. Bolj kot je proces avtomatiziran, manj
odločitev je potrebno sprejeti, le-te pa so okvirno omejene zgolj na odločitve o
tem, kako nadaljevati s procesom, ne pa v kateri smeri naj proces teče«.
(Browder 1996, 32–34)
Proces rutine deluje »ko ima oseba distanco do zlih del, ko npr. kot uradnik deluje za
uradniško mizo. Ko pa ima oseba neposreden stik z žrtvijo, pride v poštev proces
razčlovečenja. Celoten proces bi lahko najbolje opisali kot zmes izločevanja,
23

Pojem sankcioniranja v tem obziru jemljemo kot ukrep, ki ga dovoljuje in mu pritrjuje politična
struktura na oblasti, ki obvladuje državne mehanizme.
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razčlovečenja ter okrutnosti. Ne glede na to je omenjeni proces dvorezni meč. Ob
postopku zanikanja humanosti žrtve ter posledično zanikanja žrtvine pravice do
moralnega pomisleka storilec z okrutnostjo trpinči tudi sebe, saj mu v tem procesu
popuščajo njegove moralne zavore. V vojni posplošujemo ter obenem razčlovečimo
sovražnike, nanje projiciramo lastne strahove, saj nam sovražnik kot tak predstavlja
resnično in neposredno grožnjo.« (32–34) Opredeliti primerno dejavnost zoper
sovražnika pa vključuje napetost med tradicionalnimi moralnimi omejitvami in
avtorizacijo. »Na to, do katere meje se bo storilec vzdržal izvajanja nasilja zoper
brezmočno žrtev, ne vpliva dejstvo, ali žrtev predstavlja objektivno grožnjo, temveč
dejstvo, do kolikšne mere je žrtev objekt trajajočega procesa izgradnje nasilnosti
storilca. Popolnoma abstrakten sovražnik kolektivno vsebuje vse oblike grožnje pošasti,
dočim ima individualni sovražnik zgolj status mrčesa. Njegov popolnoma degradiran
položaj dokazuje njegovo podčloveškost. Nacistična ideologija je ustvarjala
kategorizacijo sovražnikov, ki jih je sankcionirala skozi nadzorovane medije. Tako pa je
ustvarila psihološko okolje, ki je omogočalo razvoj tovrstnih procesov.« (34)

5.5.1 Friedrich Nietzsche in ideologija nacionalnega socializma
Ideologi nacistične ideologije so pri razvoju temeljnih točk nacističnega programa s
pridom izkoristili temelje tedaj aktualnih filozofskih teorij. Pri tem najbolj izstopajo
zlorabljene filozofske misli velikega nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja. V
središču Nietzschejeve filozofske zasnove je posameznik s svojo voljo, slo in potrebo
po razvijanju lastnega značaja in usode, ki naj bi se izražala v povsem novo ustvarjeni
človeški vrsti, to je nadčloveku. Politično izkrivljena ter moralno zavržna razlaga
Nietzschejevih nemalokrat ciničnih, sarkastičnih, človeško brutalnih ter filozofsko
zapletenih tém je vodila do poizkusa filozofske utemeljitve ideoloških temeljev
nacizma.
Preden opredelimo točke, v katerih se Nietzschejeva filozofija in njegovi pogledi
bistveno razhajajo s pogledi nacistične države in jih je zlorabil totalitarni režim Tretjega
rajha za svoje politične cilje, pa omenimo stične točke pogledov obeh strani, kot jih je
podal Hicks (2006, 87–101).

123

1) Antiindividualizem in kolektivizem
Znano je, da so bili nacionalsocialisti prežeti z idejo nasilnega družbenega totalitarizma,
ki jo je spremljalo izrazito nasprotovanje individualističnim čustvom. Za naciste so bili
najbolj pomembna skupina človeštva nemški arijci, ki so jim podrejali vse druge
skupine. Identiteto posameznika je torej oblikovala identiteta skupine, saj je bil
posameznik v očeh te skupine le orodje, s katerim skupina doseže svoje cilje. Nacisti so
tako zavračali zahodne liberalne ideje, da je posameznik končni cilj vsake dejavnosti.
Posamezniki so bili v nacističnih skupinah zgolj služabniki skupine, ki ji pripadajo.
Negativna čustva proti posamezniku so se v nacistični ideologiji in dejanjih najbolj
izrazito odražala v njihovem odnosu do Judov. Njih niso dojemali kot posameznikov z
moralnimi pravicami in krepostmi. Bili so jim zgolj skupina, ki so jo kot celoto
nameravali uničiti. To pa pomeni, da so bili nacisti v svojih političnih odločitvah
pripravljeni žrtvovati in ubiti toliko posameznikov, kot se jim je zdelo potrebno za
izpolnitev cilja. Tudi v lastni skupini nacisti niso videli arijcev oziroma Nemcev kot
posameznikov. Vse so dojemali kot celoto, kot narod ‒ Volk. Skupina jim je bila
dolžnost, ki ji morajo služiti, jo ubogati ter zanjo žrtvovati tudi svoja posamična
življenja.
Pri obravnavi Nietzschejevega filozofskega razmišljanja si oglejmo tri vidike,
pomembne za presojo individualizma:
 Ali posameznik oblikuje svojo lastno identiteto oziroma ali je njegova
identiteta ustvarjena na podlagi sil, nad katerimi posameznik nima vpliva?
Nietzsche je verjel, da posameznik sam oblikuje svoj značaj in usodo – v tem pogledu je
individualistični determinist, saj opira svoj pogled na tezo, da je posameznik proizvod
lastne biološke dediščine. Vse posameznikove misli, občutki ter dejanja so odraz skupka
pod površjem prikritih ter podedovanih značilnosti. Ne glede na to kaj je posameznik,
le-ta nima moči izbirati ali se izrazito oblikovati po svoje, zatorej ne more biti
odgovoren za to, kar je kot posameznik postal.
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 Ali so posamezniki sami končni cilj, z lastnimi življenji in lastnimi pomeni ali
posamezniki obstajajo zaradi višjega cilja, kateremu se pričakuje podreditev
interesov posameznika?
Nietzschejev pogled na posameznika temelji na preziru večine prebivalstva, saj jo
dojema kot ovce, ki so v sramoto celotni ljudski rasi. Individualno življenje samo po
sebi nima pomena. Nietzsche celo zagovarja stališče, da večina posameznikov sploh
nima pravice obstoja ter pri tem ocenjuje, da bi predstavljalo napredek človeštva, če bi
bila večina bodisi žrtvovana bodisi poklana. Izboljšava vrste je kolektivni cilj celotne
vrste, žrtvovanje tistih, ki ne dosežejo tega kriterija, pa je šolski primer totalitarne volje.
Nietzsche celotno filozofijo usmerja k razvoju in oblikovanju novega, višjega tipa
človeške vrste – nadčloveka. Za Nietzscheja tako nobeden od nas, ne glede na to, kako
močen ali slab je, ne obstaja zaradi lastnega obstoja. V nasprotju s prepričanji
individualistov, ki vidijo življenje v lasti in domeni posameznika, pa Nietzsche verjame,
da je vrednost naših življenj samo v izpolnitvi cilja, ki je nad našim življenjem –
ustvarjanje močnejše vrste. In ravno v teh pogledih se Nietzschejeva teorija dotika
pogledov nacistov.
 Ali se odločilni dogodki v življenju oziroma zgodovini posameznika pripetijo
zaradi posameznikov in jih izjemni posamezniki ustvarjajo ali pa so odločilni
dogodki v zgodovini posledica skupne dejavnosti večje sile?
Glede tega vprašanja nacistična teorija in praksa povzema oboje. Nacisti izrabljajo
politiko širokih množic, katerih politično gibanje dojemajo kot gonilo močne kulturne
sile nemškega naroda (Volk) za potrjevanje lastne zgodovinske usode. Ob tem nacisti
vseeno priznavajo, da močne zgodovinske sile izdvajajo posebne posameznike s
posebnimi cilji, skozi katere se odraža usoda skupine.
Za razliko od nacistov, ki svojo rasno teorijo utemeljujejo na nacionalno-rasni
ideologiji, pa Nietzschejevo prepričanje temelji na biološki podlagi, ki ustvarja duhovno
silo, ki dviga človeka. Njegovi silni možje, preroki, kot je Zaratustra, tisti, ki so med
nami, in tisti, ki bi lahko to postali, so izjemni posamezniki, v katere se je prelevila
močna evolucijska sila z namenom ustvariti nekaj izjemnega – nadčloveka. Taki
izjemni posamezniki se razvijejo in uporabljajo moči, ki jih nudi človeška narava. Te
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osebe so zgolj orodje teh globljih sil in slednje se izraža v Nietzschejevi misli, da živa
bitja cenijo mnogo stvari bolj kot življenje samo, kar dejansko pomeni – željo po moči.
To se še toliko bolj izraža v njegovi misli, da volja po moči deluje preko teh
posameznikov in ne da to moč razvijejo in uporabijo posamezniki.
2) Spor skupin
Pomembna skupna točka med pogledi nacistov in Nietzscheja je pomen spora/boja.
Slednjega oboji vidijo kot del človeške resničnosti in je zgolj posledica dejstva, da v
življenju posamezniki/izjeme in skupine uspevajo na račun drugih, tako da jih
premagajo in izločijo. Nacisti so bili glede teh teoretičnih stališč izjemno jasni
predvsem pri tem, da si skupnega življenja arijcev in Judov niso predstavljali. Prav tako
niso verjeli, da je v skupni harmoniji mogoče življenje Nemcev z liberalnimi
kapitalističnimi narodi Zahoda. Medtem ko so zahodni liberalci z namenom, da
povečajo ekonomsko soodvisnost in dosežejo visoke stopnje trgovinske izmenjave,
zavračali vojno kot odraz preteklosti, pa so nacisti zagovarjali tezo, da so prav Judje in
kapitalisti (liberalci) svojo preteklo uspešno ekonomsko zgodovino ustvarjali na račun
ogrožanja interesov Nemčije.
Nacistični pogled na neizbežnost spora se ujema z Nietzschejevim, ki pri tem poudarja,
da sta si koristi večine in koristi posameznika na nasprotnih straneh iste premice. Še
več, meni, da spor ni zgolj pojav zgodovinske in kulturne nesreče, ampak je obenem
tudi pogoj za življenje. Nietzsche zatrjuje, da se življenja vedno odvijajo na račun
drugih življenj in tisti, ki tega dejstva ne more sprejeti in razumeti, ni iskren do samega
sebe.
3) Nagon, sla ter protivzročnost
Tako nacisti kot Nietzsche se strinjajo, da se pomembni spori ne bodo rešili racionalno
v procesu diskusije, razlage, prepričevanja ali diplomacije. Oboji v smislu človeške
psihologije gradijo na nagonskih silah človeka (iracionalnem), kar pomembno vpliva
tudi na njihovo družbenopolitično odzivanje. Obe strani vidita demokracijo kot orodje
posameznikove volje. Niti Nietzsche niti nacisti niso bili zagovorniki demokracije ali
razuma, pač pa (slepih) sil volje in človeških potreb po uveljavljanju sebe ter izločanju
drugih.
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Hitler je menil, da je nadpovprečna intelektualnost slabost, preveliko opiranje na razum
bolezen. Tedanje probleme Nemčije je pripisoval prevelikemu razmišljanju. Rešitev je
videl v strasti ter nevihti čustev, ki izvirajo iz globoko zakoreninjenega nagona in
motivov človeškega uveljavljanja po moči. Tako je bil tudi proces izobraževanja in
usposabljanja v Nemčiji usmerjen bolj k spodbujanju strasti v ljudskih množicah, kot pa
da bi temeljil na prepričljivih razumnih dejstvih in razlogih. Ravno na tej točki lahko
Hitlerjevo mnenje povežemo z Nietzschejevim. Tudi on je videl obstoj nasprotja med
zavestnim razlogom in nezavestnim nagonom ter pri tem preziral tiste, ki poudarjajo
racionalnost, saj se vpletajo »v nesmiselno precenjevanje in nerazumevanje zavesti«. Po
njegovem prepričanju je tu nasprotje med racionalnostjo in nagonom. Nietzsche je
verjel, da je razum(nost) najmanj uporabna moč, ki jo človek poseduje. Človek je nastal
na podlagi dolgotrajnega evolucijskega razvoja, ki je temeljil na nagonu in vzgibih in
prav ti so nam odlično služili tisočletja. Nietzsche poudarja, da so naši nezavedni vzgibi
zmotljivi, če jih vedno znova tehtamo in razčlenjujemo. Ravno nezavedni nagoni bi
morali biti naši najbolj kritični vodiči v življenju. Zato je po njem nagon med vsemi
intelektualnimi sposobnostmi najbolj intelektualen. Tu se Nietzschejev in nacističen
pogled stikata: oboji so načelni iracionalisti in ne dajo mnogo na moč razuma; sebe in
druge pri(e)ganjajo, da naj za dejavnost v sebi sprostijo najmočnejše strasti ter nagone.
4) Vojna in osvajanja
Če združimo totalitarni korporativizem, spor/boj ter iracionalizem, se lahko zaskrbljeno
vprašamo, kakšen družbeni rezultat bo iz vsega tega nastal. Če namreč verjamemo, da je
naša identiteta potrjena z združevanjem v skupini, da se naša skupina vključuje v spore
z drugimi skupinami, še posebno če je vzrok za spor umetno spodbujen, če strast in
nagon postaneta gonilni sili sveta, se lahko vprašamo, kako vidimo sebe in kam bo vse
to peljalo. Zgodovina dvajsetega stoletja je dokazala, kakšne posledice je imel peklenski
načrt nacistov, da uporabijo vojno kot primarno orodje za dosego lastnih mednarodnih
ciljev. Pri tem so poveličevali temelj možatega duha in lepoto vojščakove duše. Znana
je njihova popolna preobrazba vzgoje otrok s ciljem, ki ga je Hitler želel doseči ‒
»brutalna, dominantna, neustrašna ter kruta« mladina. Mladino je hotel spremeniti v
»zver, ki lovi«. Navdih za to podobo prihaja od Nietzscheja. Glede pomembnosti in
namena boja/vojne so si nacisti in Nietzsche podobni. Nietzsche je poveličeval
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boj/vojno in k njej nagovarjal. Želel je, da se zgodi velika čistka, ki bi odplaknila večino
ljudi, za katere je mislil, da so njihova življenja nevredna in sramotilna za človeško
raso. Boj/vojno je želel tudi zato, da bi navdihnila tiste ljudi, ki imajo možnost
napredovati proti stopnji nadčloveka.
V zagovor očiščenja rase so nacisti povsem napletli ideje Nietzschejeve filozofije.
Namesto sprejemanja in priznavanja vzajemnosti medčloveških odnosov in interesov,
kot so to počeli večji del devetnajstega stoletja zahodni liberalci, ki so v mednarodnih
sporih iskali raje miroljubne diplomatske rešitve, pa so se nacisti popolnoma predali
boju in vojni kot prvotnemu načinu lastne preroditve in gospostva nad ostalimi narodi
sveta.
5) Avtoritarizem
Nacisti niso bili zagovorniki demokracije, bili pa so izvrstni izkoriščevalci demokracije
za izpeljavo svojih totalitarnih ciljev. Že leta 1920 so v ustanovnem načrtu stranke
najavili lastna avtoritarna načela. Ne glede na to so v zatečenem stanju Weimarske
republike večinoma sprejemali demokratično igro, da bi kolikor hitro mogoče
nadvladali ostale politične stranke. Nacisti so uporabili demokracijo za doseganje
nedemokratičnih ciljev.
Nietzschejevi politični pogledi so manj razviti in bolj nejasni, vendar iz njih lahko
sklepamo, da sam daje prednost določeni obliki aristokracije. Kljub temu da je
Nietzsche nedorečen, pri tem ne misli nujno na uradno politično aristokracijo, bolj
verjetno misli de facto na to, da je v državi upravljanje v rokah tistih nekaj
pomembnežev, ki jih ima on za najodličnejše, ne glede na to ali izhajajo iz formalne
politične ali druge strukture. Kljub temu da Nietzsche prezira pobude, ki spodbujajo
demokracijo, pa sam ni preveč zaskrbljen glede aktualne politične prevlade
demokratičnih oblik vladavine. Te oblike vladavine bodo po njegovem prepričanju
postale le orodje, s katerim bodo izjemni posamezniki, verjetno takšni izza scene,
uresničili svoje cilje. Nietzsche ne opredeli natančno, katera od novih oblik aristokracije
bo prevzela opisane cilje in jim sledila. Cilje si bodo določili nadljudje sami – ustvarili
si bodo vrednote in orodja za doseganje svojih ciljev. Nietzsche sebe ni imel za
nadčloveka, ampak zgolj za glasnika njegovega prihoda. Je pa poudarjal, da je katera
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koli še tako brutalna družbena metoda opravičljiva, če bi jo nova aristokracija hotela
uveljavljati za dosego teh ciljev.
Pogledi Nietzscheja in nacistov se razhajajo v petih pomembnih vidikih. Povzemamo
jih po Hicksu (2006, 85).
 Nacisti so verjeli, da so nemški arijci rasno superiorni ‒ Nietzsche pa je verjel,
da se da superiorni tip osebe oblikovati iz katere koli rase.
V predstavitvi superiornosti ras Nietzsche za nemško raso uporabi primer zveri (leva) in
mu priznava staro slavo mogočnega ter zmagoslavnega naroda. Nietzsche to lastnost
priznava tudi drugim narodom in rasam, kot so Rimljani, Arabci, Nemci, Japonci,
Homerci ter Vikingi. Podobo leva uporablja v analogiji in primerja njegove plenilske
sposobnosti, ki so jih izkazali tudi mnogi drugi pripadniki človeških ras. Navkljub temu,
da Nietzsche posebej poudarja biološko zasnovo kulture, ne podpre rasizma kot oblike
biološkega poveličevanja in superiornosti ene izmed ras. Tu pa prihaja do razkoraka
med Nietzschejem in nacisti, ki so menili in zagovarjali tezo, da je nemški narod rasno
vzvišen nad drugimi narodi.
 Nacisti so verjeli, da je klasična nemška kultura višek kulture in kot taka edino
upanje za svet – Nietzsche vidi nemško kulturo kot degenerirano, ki kot taka
predstavlja smet za svetovno kulturo.
V primerjavi z nacisti, ki so nemško-arijski tip človeka postavili daleč v ospredje, se
Nietzsche do lastnega ljudstva skoraj nikoli ni izrazil pohvalno. Po njegovem mnenju je
nemški narod zdrsnil v mehkužnost in cmeravost. Sam je prepričan, da je, zgodovinsko
gledano, bila Nemčija nekdaj spoštovanja vredna in je kot mogočna država vzbujala
strah. Nemčija devetnajstega stoletja pa je postala država verskega obujanja, socializma
ter vzpona gibanj za demokracijo in enakost. Karkoli je nemški narod v zgodovini
posedoval, je sedaj izgubil. Nietzsche tako pravi: »Med starimi nemškimi plemeni in
nami Nemci komaj najdemo konceptualno povezavo, kaj šele eno kri.« Ne da bi morali
biti ponosni na staro zgodovino in dosežke nemške države, Nietzsche verjame, da bi se
morali Nemci te primerjave sramovati.
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 Nacisti so bili zapriseženi antisemiti – Nietzsche vidi antisemitizem kot moralno
bolezen.
Na prvi pogled je presenetljivo dejstvo, da je Nietzsche odločno in kritično pisal o
najpomembnejšem znaku nemškega zatona, to je bolezenskem in skoraj iracionalnem
antisemitizmu, ki pa je bil glavni dejavnik nacistov. Kljub temu da je bil Nietzsche
javno oster kritik judovstva, kar so nacisti zlorabili, pa njegovi pogledi najodločneje in
ostro kritizirajo prav Nemce, ki tako močno sovražijo Judje. Nietzsche Nemce označuje
kot lažnivce, bedake, motene osebe ter samooklicane patološke primere avtogenega
sovraštva.
 Nacisti sovražijo vse, kar je judovsko – Nietzsche poje hvalnico Judom za
njihovo trdoživost, inteligenco ter zmožnost preživetja.
Navkljub ostrim kritikam torej Nietzsche ne skopari s pohvalami na račun Judov. Pri
tem izpostavlja, da:


so Judi brez dvoma ena največjih, najmočnejših in najčistejših trenutno
živečih ras v Evropi;



so s psihološkega vidika Judi najčvrstejša rasa z življenjsko energijo, ki,
če jih postavimo v nemogočo situacijo /…/, poseduje božansko moč in
nagon, ki jim omogočata prevlado svetu;



bi Judje lahko takoj uresničili prevlado v Evropi, če bi to želeli oziroma
bili v to prisiljeni, očitno pa do sedaj tega niso želeli;



so v primerjavi z Nemci intelektualno nad njimi in drugimi narodi, saj
gre prav Judom zahvala, da so evropski narodi zrasli tudi na
intelektualnem nivoju.

 Nacisti imajo zamisel korenito spremenjenega krščanstva, ki je nad judovsko
vero – Nietzsche verjame, da sta v bistvu tako krščanstvo kot judovstvo ena
vera, s tem, da je krščanstvo zgolj hujša in bolj nevarna oblika judovstva.
Nietzsche dosledno navaja, da sta judovstvo in krščanstvo zavezniški veri, saj obe
izvirata iz istega vira, obe pa imata versko etiko, ki v ospredje postavlja slabotnega,
bolnega in ponižnega. Tako kot za judovstvo je tudi za krščanstvo značilna suženjska
morala.
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5.5.2 Moralno-etična filozofija Zaščitnega odreda (Schutzstaffel)
Kot smo že omenili, je bila v sklopu nacističnega represivnega aparata najpomembnejša
vloga dodeljena enotam Hitlerjeve osebne straže, to je enotam SS (Schutzstaffel). SS je
v času vladavine nacistov doživela močan vzpon in razcvet. Razvoj SS je potekal
dvotirno: po eni strani od klasične enote za varovanje oseb, ki je prerasla v mogočen
varnostni in skrajno brutalen represivni aparat, na drugi strani pa so bojne enote SS
(Waffen SS) sčasoma prerasle v vzporedno klasično vojaško silo z več kot milijon
vojaki, ki je bojno delovala praktično na vsakem bojišču Tretjega rajha. Ne glede na to
pa je SS prvenstveno ostala orodje sistema za nadzor in odstranitev notranjih
nasprotnikov nacionalsocialističnega režima.
Enote in pripadniki SS so se v zgodovino človeštva zapisali kot sinonim za grozote,
nečloveško ravnanje in sadistično kršenje prav vseh temeljnih človekovih pravic in
svoboščin. Skoraj nesmiselno in paradoksalno je dejstvo, da je tudi tovrstna organizacija
ustvarjala in gojila etične standarde, ki so bili vrednostna podlaga za njeno delovanje.
Enote SS so bile glavno orodje nacionalsocialističnega totalitarizma in so bile povsem
logična vez med dejanji ideologije in njenimi etičnimi temelji. Za to delovanje je
nacistična ideologija vzpostavila sistem vrednot, ki jih je sama imenovala SS-etika. Med
najpomembnejšimi ideologi in zagovorniki SS-etike je bil nedvomno poveljnik enot SS,
Heinrich Himmler. »Himmler je bil mračnež, okultist, obsedenec z rasnimi doktrinami
in željo po brezkompromisnem sledenju in izpolnjevanju idealov nacističnega režima.
Kot poveljnik SS je bil Himmler aktivni ustvarjalec politik SS-etike in se nemalokrat
sam ponujal kot razlagalec zastavljenih SS-etičnih okvirjev. Sam je tako opredelil
dolžnosti v okviru SS-etike, ki je trdila, da je moralno sprejemljivo tisto dejanje, ki ne le
da je bilo izvedeno v skladu z dolžnostjo, ampak je predvsem izviralo iz dolžnosti in
katerega namen je doseči višje dobro. To dobro je bilo nad individualnim in je
izključevalo osebna čustva in občutke, bilo pa je opredeljeno z dejanjem.« (Bialas,
Fritze 2014, 310) Po Himmlerju je vsak pripadnik SS opredeljen z dolžnostjo in deluje v
skladu z njo; moralnost zahteva psihološko zahtevno izključitev človeških čustev, ki
lahko ovirajo izvrševanje dolžnosti. (311) V tem pogledu je zanimiv znamenit
Himmlerjev govor na temo holokavsta, namenjen visokim častnikom nacistične stranke
4. 10. 1943 v Poznanju.
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Slika 9:

Prepis govora Heinricha Himmlerja na temo holokavsta 4. 10. 1943 visokim nacističnim
častnikom v Poznanju.

Etiko SS skušata avtorja Bialas in Fritze (307‒321) prikazati v okviru deontološke,
utilitaristične/konsekvencialistične in perfekcionistične etike. Njune ugotovitve
povzemamo v nadaljevanju.


Dentološki vidik SS-etike
Dolžnost kot pojem je imela izredno velik pomen v okviru SS-etike, saj ta
primerja vse moralne značaje z vsemi dejanji, storjenimi v službi, skladno z
izdanimi ukazi pristojnih avtoritet. Glede na to je dolžnost moralno ustrezno
dejanje, ki ima pred seboj doseganje cilja, ki je tako pomemben, da ga
resničnost in praksa ne moreta ignorirati. V tem pogledu je znotraj SS

132

prevladovalo splošno dojemanje, da nacistična ideologija zajema resnico in
dobro. Zatorej je bil vsak ukaz kompetentne avtoritete z vrst SS ali osebno
Hitlerja sprejet kot zaukazana resnica in dobro ter je kot tak postal dolžnostno
dejanje, posledično tudi moralno dejanje. Moralna karakteristika ter vrednost
dejanja pa je bila podkrepljena še z dejstvom, da so se možje v vrstah SS
odločali za izvajanje dolžnosti tudi zoper svoja čustva in čustvovanja.


Konsenkvencialistični vidik SS-etike
V sklopu SS-etike je bila dolžnost usmerjena k doseganju nacističnega
pojmovanja splošnega dobrega. V tem pogledu so nacisti dejanja ocenjevali z
vidika njihovih potencialnih posledic za splošno dobro. Bolj podrobno,
moralno sprejemljiva so bila tista dejanja, ki so ustvarjala maksimalno korist
za narod (Volk) kot celoto ter pri tem zatirala kakršnokoli upravičenost
interesov posameznika. V svoji rasni opredelitvi je narod (Volk) predstavljal
skrajni ontološki zbir vrednot kot tudi skrajni okvir s področja morale. Za SS
so bila moralno sprejemljiva tista dejanja dolžnosti, ki so bila namenjena
poveličevanju dobrega kot celote in ki se jih je dalo razumeti v okviru
ohranjevanja narodove rasne podstati.
Zasnova SS-etike dobrega ni priključevala človečnosti, katere ontološka
vrednost je bila premajhna, da bi lahko bila del področja moralnih dolžnosti.
Na podlagi tega izključevanja je bil holokavst, ki je bil opravičljiv v skladu z
zakoni narave ter dosežki rasne znanosti, zbir moralno sprejemljivih dejanj, ki
naj bi kot taka prispevala v sedanjosti in v prihodnosti k pozitivnim dosežkom
za večino v narodu.



SS-etika kot višek perfekcionizma
Perfekcionizem je etika enot SS. Vrline opredeljujejo posameznega pripadnika
SS z odličnostjo, ko le-ta sledi narodovemu (Volk) dobremu v luči
izpolnjevanja svojih dolžnosti. Proces izobraževanja SS enot je bil usmerjen in
je stremel k samoperfekcionizmu mož v SS ter s tem povezano moralno
odličnostjo s ciljem spodbujanja zanikanja sebe na račun naroda. Po
Himmlerjevi zamisli lahko moralno odličnost dosežemo na način, da
presežemo neizbežne razlike med različnimi ljudmi, a pri tem obdržimo

133

minimalen kriterij, ki pa se ga brezpogojno zahteva od vsakega pripadnika SS,
to je korektnost in spodobnost. Slednje se nanaša na zmožnost izvajanja
praktičnih vrlin, v izvajanju lastnih dolžnosti ter življenju, kot to pritiče
moralni osebi.

5.5.3 Moralno-etična presoja nacističnega nasilja
V skladu z našima temeljnima hipotezama (H I, da mora biti etičnost temelj OVD, in H
II, da so totalitarni sistemi prek represivnih organov, ki predstavljajo ključno sredstvo
zatiranja z obveščevalno-varnostnimi strukturami primer grobe kršitve temeljnih etičnih
načel ter posledično teptanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic) bomo
izkrivljenost etičnih vidikov režima in tudi morale nacističnega obveščevalnovarnostnega aparata ter posledično strahotnih zločinov, storjenih v imenu nacistične
ideologije, presojali skozi prizmo znanstvenih dognanj Stanleya Milgrama (Bauman
2001). Milgram je rezultate kontroverznega psihološkega preizkusa ubogljivosti oseb
postavljeni avtoriteti apliciral na spoznanja glede presoje neetične in zločinske
dejavnosti režima Tretjega rajha.
Kot smo v nalogi predstavili že prej, je bil varnostni sistem Tretjega rajha do potankosti
urejen in birokratsko organiziran pod okriljem Varnostnega urada Tretjega rajha
(RSHA). Vsi nivoji organizacije so bili brezpogojno in avtoritativno podrejeni volji in
ukazom Führerja, ta avtoritativnost in organiziranost pa se je do potankosti odražala
tudi v organizaciji vseh segmentov obveščevalno-varnostne dejavnosti, še posebej v
Gestapu, SS in SD. Prvina brezpogojne avtoritete ter pikolovska birokratizacija in
sistemizacija postopkov v pokorščini sta glavna krivca nehumanosti in neetičnosti
delovanja celotnega morilskega sistema. Za tedanje razmere moderen birokratski
pristop je značilno to, da uvaja funkcionalno in fizično distanco med posameznimi
nivoji izvrševanja posameznih sklopov odrejene naloge, s tem pa neposredno uvaja tudi
psihološko distanco med storilcem in žrtvijo. Večji del morilskega aparata tudi ni imel
neposrednega fizičnega stika z žrtvami totalitarnega terorja in prav zaradi tega ni bilo
močnejših etičnih in moralnih pomislekov glede storjenih dejanj. Praviloma velja, da
večja, kot je osebna bližina med žrtvijo in storilcem, manjša je verjetnost neposredne
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krutosti. Storilec se ne more izogniti vzročni povezavi med trpljenjem žrtve in lastnim
dejanjem, če je sam žrtvi prizadejal neposredno krutost. (Bauman 2001, 245).
Večji del varnostne strukture so sestavljali t. i. pisarniški morilci, ki so s svojo
birokratsko natančnostjo in z majhnimi rutinskimi administrativnimi koraki v veliki
meri pripomogli k zlovešči učinkovitosti celotnega morilskega režima. V večini gre za
navadne ljudi in posameznike, ki v svojem osebnem socialnem prostoru in po svojih
osebnih značilnostih niso ne kruti ne nasilni, ampak so zgolj del administrativnega
aparata sistema. Kot del tega sistema so izjemno podvrženi avtoriteti in želijo biti pri
svojem delu in na svojem delovnem mestu kar se da marljivi ter vestno izpolnjevati
naloge. Kruta racionalnost in birokratsko-tehnološka izpopolnjenost družbenih odnosov
tedanjega časa se izraža ravno v učinkovitosti te zločinske produkcije. »Znotraj
birokratskega sistema avtoritete dobi jezik morale nov besednjak. Poln je konceptov,
kot so lojalnost, dolžnost in disciplina – vsi pa nadrejene prikazujejo kot najvišji objekt
moralnih skrbi in hkrati kot vrhovno moralno avtoriteto. Pravzaprav se vsi ti koncepti
stekajo v enega: lojalnost pomeni izvajanje dolžnosti. Kot jo določa koda discipline. Ko
se stekajo v enega in drug drugega krepijo, se njihova moč kot moč moralnih navodil
povečuje do točke, ko lahko izničijo in odpravijo vse druge moralne pomisleke –
predvsem etična vprašanja, tuja skrbem avtoritarnega sistema, ki se ukvarja predvsem z
reproduciranjem sebe. Prilastijo si vsa običajna socio-psihološka sredstva moralnega
samoreguliranja.« (245).
Birokratska razčlenjenost totalitarnega nasilja je lahko zajemala tudi sledeče faze:
 faza ovajanja,
 faza nadzora,
 faza prijetja,
 faza administrativnega evidentiranja,
 faza zaslišanja,
 faza sojenja,
 faza transporta,
 faza internacije,
 faza tetoviranja žrtev,
 faza odvzema lastnine,
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 faza umora.
Za uvedbo ter izvedbo kar se da učinkovitih ukrepov nasilja pa je totalitarni sistem
izvrševanje posameznih faz tega procesa zaupal področnim ekspertom. Tako je bilo v
celotnem sistemu zaposlenih veliko ljudi s popolnoma normalnih področij življenja kot
npr. transportni eksperti, energetiki, gradbeni inženirji, kemijski inženirji, strojni
inženirji ipd. Vse to je imelo za posledico dejstvo, da je celoten morilski postopek dobil
pridih racionalnosti. To pa je dejansko omogočilo osebam v posameznih fazah procesa
obdržati lasten duševni mir ter tako prispevati k učinkovitosti izvrševanja nečloveških in
krutih dejanj sistema. Bolj ko je žrtev fizično in psihološko oddaljena, lažje je biti krut.
Izkrivljen pomen etike lahko dokažemo tudi v pomenu že omenjenega Himmlerjevega
govora na temo holokavsta v Poznanju 4. 10. 1943. Slednjega lahko z vidika
Miligramovega eksperimenta ocenimo kot element utrjevanja skupne sokrivde akterjev
holokavsta. V govoru Himmler poudarja »težke korake«, za katere se je gibanje moralo
odločiti, in »osebne izzive«, ki so se pripadnikom SS pri tem pojavili. Navkljub teži
storjenih dejanj pa posameznikovi notranjosti, duši in karakterju ni bilo prizadejano
nobeno osebno zlo. Himmler na ta način spreobrne moralno zlo v vrlino.
Himmlerjev govor pripomore tudi k ustvarjanju lastne družbene podskupine SS s
specifično subkulturo. Za pripadnika te subkulture veljajo naslednji predpogoji:
 da doseže izjemno močno stopnjo notranje skladnosti in povezanosti ter
razumevanja in videnja skupne pretekle zgodovinske vizije ter enotne želje
po doseganju skupnega cilja;
 da se izloči oziroma ne poenoti z značilnostmi drugih skupin ter s tem
vzpostavi in začrta jasne ločnice med 'nami' in 'njimi'. Ta proces se zgodi v
trenutku, ko se izolira od večine manjše nezaželene skupine bodisi fizično,
psihično ali simbolično;
 identifikacija s skupino preko vzpostavljenega skupnega mističnega okvirja,
zgodovine, ponotranjenja razlik med to skupino in ostalo družbo.
Prav dejstvo, da tovrstna organizacija oseb ustvari več skupnih in zaporednih dejanj
(zločinov), organizacijo še bolj poveže. »Nič ne povezuje ljudi med sabo močneje kot
skupna odgovornost za dejanja, za katerega priznavajo, da je kriminalno. Z zdravim
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razumom takšno solidarnost pojasnjujemo z naravno željo po tem, da bi se izognili
kazni. Vendar pa se lahko vprašamo, koliko je solidarnost sokrivcev posledica dejstva,
da samo člani moštva, ki so prvotno privolili v zaporedno akcijo, združijo sile pri
odganjanju protislovja in s skupnim soglasjem podeljujejo nekaj verodostojnosti
prepričanju, da je pretekla akcija zakonita, čeprav je vse več dokazov o nasprotnem.
Situacijska obveznost je v precejšnji meri izpeljana iz prvega protislovja zaporedne
akcije. (Bauman 2001, 243) /.../ Občutek pripadnosti skupini ustvari skupna akcija, še
posebej če se posamezna dejanja dopolnjujejo – ko je rezultat očitno posledica skupnih
naporov. Učinek fizične in popolne psihične razdalje torej še poveča kolektivna narava
delanja škode. Stopnja, do katere se akter čuti prisiljenega nadaljevati dejanje in mu je
težko odreči sodelovanje, se po navadi z vsakim dejanjem viša. Prvi koraki so lahki in
zahtevajo malo moralnih muk, če sploh kaj. Naslednji koraki so vedno bolj zastrašujoči.
Na koncu se zdijo neznosni. Vendar sčasoma raste tudi cena umika. Potreba po
prekinitvi sodelovanja je šibka takrat, ko so tudi ovire, na katere bi lahko trčil umik,
šibke ali pa jih sploh ni. Ko se potreba poveča, so tudi ovire, na katere ta potreba trči, na
vsaki stopnji dovolj velike, da jo obvladujejo. Zaporedna dejanja so poglavitni
dejavniki, ki zavezujejo. Moč tega zavezujočega dejavnika je zanesljivo pripisati
odločilnemu vplivu subjektovih lastnosti preteklih dejanj. Med poskusom zaporedne
akcije akter postane suženj lastnih preteklih dejanj.« (239)
Če se ozremo torej na banalnost zla, ki ga je povzročil birokratski nacizem ob izdatni
pomoči in udeležbi obveščevalno-varnostnega aparata, vidimo, da je predvsem naloga
intelektualcev režima in medijev, da nepojmljivim dejanjem pred širšo javnostjo
nadenejo masko normalnosti.
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6.

OBVEŠČEVALNO-REPRESIVNI APARAT V
KOMUNIZMU IN SOCIALIZMU

Za razumevanje in dojemanje družbe totalitarnega tipa pod taktirko komunistične ideje
in delovanje represivnega aparata države s poudarkom na zlorabah bo treba nekoliko
bolj podrobno razumeti teoretične zasnove komunizma, ki je izviral iz misli in tez
nemškega filozofa in političnega teoretika Karla Marxa ter njegovega prijatelja,
političnega teoretika Friedricha Engelsa. Treba bo osvetliti pomen pojmov, kot so
družbena nasprotja, lastništvo delavnih sredstev, pojem odnosa kapitala do družbe in
družbe do kapitala, pojem človekovih pravic, posebno v povezavi s pojmom razrednega
boja nasprotujočih si družbenih razredov. Predvsem se bomo morali posvetiti problemu
totalitarnega partijskega državnega aparata prisile za ohranjanje obstoja novega, bolj
»pravičnega« političnega sistema.

Vlado Sruk (1995, 160‒161) v Leksikonu politike po Marijani Kasapovič opredeljuje
komunizem takole: »Komunizem obsega različne teorije, utopije, gibanja, organizacije
in ureditve: prvo(bi)tni komunizem, zgodnji komunizem, anarhokomunizem, boljševiški
komunizem, komunizem svetov itd. V novejšem času se ta pojem povezuje s teoretično
politično zapuščino Karla Marxa. Po njegovi razlagi je komunizem znanost o zgodovini
in družbi, ki je ugotovila zakonitosti historičnega razvoja, vključno z nujnostjo propada
kapitalistične družbe zaradi notranjih nepremostljivih ovir, je družbeno gibanje, ki bo
razrešilo te ovire z udejanjenjem nove človeške skupnosti ter vizijo nove, komunistične
skupnosti. Komunizem je opredeljen kot druga ali kot višja faza enotne komunistične
organiziranosti (družbe) ali kot brezrazredna družbena ureditev; socializem je po
pozneje nastalih pojmovanjih prva ali prehodna faza nove družbene formacije. V
komunizmu so proizvajalna sredstva skupna lastnina ljudi. Delo je izvor družbenega
življenja in resnična človeška potreba. Produkte družbenega dela si ljudje prilaščajo
neposredno, na temelju individualnih potreb, ne pa na osnovi privatnih interesov
posameznikov v procesu tržne menjave. Vsi ljudje so socialno enaki in vsi svobodno
razvijajo svoje telesne in duhovne sposobnosti. Izginjajo delitve na telesno in umsko
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delo, na reveže in bogatine, na upravljanje in upravljavce. Z izginjanjem razrednih
razlik odmira tudi država. Komunizem je asociacija svobodnih in enakih
posameznikov.«
Ključno za ta sklop naloge bo poizkus prikazati vpliv političnega sistema in njegove
ideološke zasnove na neetičnost delovanja aparata državne prisile, s poudarkom na delu
obveščevalnih služb ter ideološko-politični zlorabi, ki je vodila v kričeča kršenja
človekovih pravic in svoboščin.
Za razumevanje pojma in ideje komunizma, ki jo nosi v svojih ideoloških temeljih, se
moramo povrniti daleč v zgodovino. Čeprav Platonu in njegovi Državi ne gre pripisati
izvora komunizma, pa lahko pri njem vseeno zasledimo želje po idealni socialistični
družbi. Platon (1976) namreč predlaga, da bi naj bila bodoča družba takšna, kjer bi bilo
marsikaj skupnega in ki bi bila družba t. i. zlate dobe. Ta družba bi temeljila na
celostnem,

urejenem

in

usmerjenem

družbenem

delovanju

(vključno

s

sužnjelastništvom) in družbeni delitvi v stroge hierarhične družbene razrede:
filozofe/vladarje,

branilce/vojake,

trgovce/obrtnike,

ostale

meščane,

tj.

poljedelce/delavce ter brezpravne zunajsistemske sužnje. Kljub temu da je bil to
hierarhični sistem, bi lahko podal osnovo skladni družbi, v kateri bi vsaka oseba zasedla
družbeno mesto glede na lastni interes. V Državi Platon prav tako zagovarja potrebo po
ukinitvi zasebne lastnine kot znanilca družbe skupne vzajemnosti. Zgodnje krščanstvo v
prvem stoletju po Kristusu z idejo bratstva in sestrstva, vseh ljudi na novo oživi idejo
družbene socialne skupnosti in souprave (Apd 1). Ta zgodnja doba krščanstva je
nedvoumno vplivala prav na Marxa in Engelsa. V prvem stoletju je Cerkev sprejela
načela skupne posesti zemlje, nepremičnin, imetja, zato da bi lahko po načelu, da je Bog
oče vseh ljudi, imeli vsi ljudje delež pri zemeljskem bogastvu. Zgodnje krščanstvo je
zavračalo družbo, temelječo na sebičnosti, pohlepu ter siromaštvu. Namesto tega so si
želeli ustvariti model alternativne civilizacije na temelju radikalne bratovščine, delitvi
bogastva in dobrin ter ukinitvi siromaštva med soverniki. Ta želja ni neposredno
temeljila na njihovem prepričanju, da bi bila zasebna lastnina sama notranje
skorumpirana ali zla. Nasprotno, strastno so verjeli, da vse, kar posedujejo, pripada
Bogu in da so sami zgolj upravitelji te lastnine. Še več, njihovo prepričanje o neizbežni
vrnitvi Jezusa Kristusa je dejansko pomenilo, da kažejo izrazito omalovaževanje do
lastništva. Kaj jim bo lastnina v onstranstvu? (Sadle 2004, 63) Za nastanek in razvoj
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klasične marksistične ideje je pomembna prvina množica. Marksizem in iz njega
izhajajoč komunizem, ki je bil vodilna ideologija mnogih evropskih držav, je totalitarno
vladavino utemeljil prav na množicah. Arendtova (2003, 393‒394) trdi, da so totalitarna
gibanja mogoča povsod, kjer obstajajo množice, ki iz tega ali onega vzroka dobijo
vzgon za politično organizacijo. »Množic ne združuje zavest o skupnem interesu in
manjka jim specifična razredna miselnost, ki se izraža v določenih in dosegljivih ciljih.
Izraz 'množice' je primeren le, kadar imamo opravke z ljudmi, ki se zaradi same
številčnosti, brezbrižnosti ali kombinacije obojega ne morejo vključiti v nobeno
organizacijo, ki bi temeljila na skupnem (političnem) interesu. To se pa lahko zgodi
prek organizacije politične stranke ali občinske oblasti oziroma poklicne organizacije
oziroma sindikatov. Potencialno te obstajajo v vsaki državi in predstavljajo večino
ogromnega števila nevtralnih, politično indiferentnih ljudi, ki se nikoli ne vključujejo v
stranke in le redko volijo.« (Arendt 2003, 393‒394)
Za Marxa in Engelsa je bila revolucija potrebna zaradi več razlogov (Levin v Cowling
1998, 42):
 »Delavci so bili v zgodovini vedno podjarmljeni in izkoriščani.
 Nova okoliščina je bila, da je industrializacija nakopičila delavce v tovarne,
posledično v mesta, to pa je imelo za posledico nenamensko in nenačrtno
lažje združevanje.
 Delavci so bili homogenizirani z izgubljanjem spretnosti in izginjanjem
vmesnih slojev.
 Delavci postajajo večina.
 Delavci nimajo pravice voliti, politične ustanove tako še vedno ostajajo
orodje vladajočega razreda.
 Sindikati so bili bodisi prepovedani bodisi strogo nadzorovani.
 Delavci zasedejo ključne pozicije v delovnem procesu.
 Vladajoči razred bo vedno branil lastno materialno korist ne glede na
sredstva, ki jih bo pri tem uporabil.
 Delavci imajo tako potrebo, sredstvo, a nobene poti naprej.«
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6.1

TEORETIČNI TEMELJI MARKSIZMA

6.1.1 Marksizem in ideologija
V želji pomensko zajeti pojem ideologije v Marxovih razmišljanjih nedvoumno
naletimo na več pogledov, razlag videnj tega pojma. »Za Marxa je ideologija uporaba
idej, s katerimi se opraviči in pojasni posebni razredni interes, katerega izvor je po
njegovem prepričanju vedno v materialnih pogojih življenja, torej v človeški
proizvodnji in razdelitvi dobrin. Po njegovem prepričanju je znane liberalne ideje – kot
svetost pogodb, parlamentarno demokracijo, naravne pravice (življenja, svobode,
lastnine), sledenje osebnim interesom na svobodnem trgu – uporabil evropski srednji
razred (buržoazija) za zaščito lastnega stila življenja, temelječega na trgovini, industriji,
denarju ter individualnem podjetništvu. V času francoske revolucije je bil ta način
življenja socialno in družbeno podrejen tradicionalnemu aristokratskemu načinu
življenja, ki je temeljil na kmetijstvu, podedovanem nasledstvu ter monopolu socialnega
prestiža in politične moči aristokracije.« (Stunkel in Salsar 1994, 27) Berrett (1991) v
svoji knjigi The Politics of Truth opisuje Marxovo materialistično ideologijo in
verjame, da pojav ideologije predpostavlja materialne družbeno-ekonomske vzroke.
Berret na podlagi Marxove knjige Nemška ideologija zaključuje: »V neposrednem
nasprotju z nemško filozofijo, ki je sestopila iz neba na zemljo, smo se mi povzpeli iz
zemlje v raj /…/ Izhajamo iz realnega, marljivega človeka ter na temelju dejanskih
življenjskih procesov prikažemo razvoj ideoloških refleksov in odzivov tega
življenjskega procesa. V človeških možganih ustvarjene prikazni so neizogibno prav
tako preusmeritve njihovih življenjskih procesov, kar pa je obenem empirično
dokazljivo ter obvezujoče do materialnih trditev. Morala, religija, metafizika ter vse
druge ideologije in njihove pripadajoče oblike zavesti zatorej ne ohranjajo več videza
samostojnosti. Le-te nimajo ne zgodovine ne razvoja; vendar pa človek, ki razvija
njihovo materialno proizvodnjo ter njihov materialni stik, spreminja skupaj z njihovim
dejanskim obstojem njihov način razmišljanja ter plodove njihovega razmišljanja.
Življenje ne odreja zavest ‒ zavest odreja življenje.« (Berrett 1991, 6) V svojih delih
Marx in njegovi nasledniki pojem ideologije uporabljajo predvsem v dveh pomenih.
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»Prvič: pojem ideologije se nanaša na t. i. družbeno zavest oziroma na duševno
produkcijo. Kot pojav družbene zavesti je ideologija po Marxu izkrivljena, sprevržena,
odtujena zavest. Izkrivljena, sprevržena in odtujena je zaradi realnih družbenoekonomskih vzrokov. Drugič: pojem ideologije je predvsem Lenin zasnoval kot
teoretično in praktično nazorsko osmislitev družbeno-zgodovinskih in političnih
smotrov določenega razreda gibanja, stranke /…/ Tako je razglabljal predvsem o
spopadu socialistične, proletarske ideologije na eni in buržoazne, kapitalistične
ideologije na drugi strani.« (Sruk 1995, 129) Parel (1981, 139) v Ideology, Philosophy,
and Politics predstavlja svoj pogled na marksistično ideologijo »kot sistem idej, teorij,
prepričanj, vedenj, norm in družbenih praks, ki so: (a.) značilne za razredno družbo,
razred ali drugo primarno socialno skupino v razredni družbi ter (b.) prvotno zlasti služi
interesom razreda oziroma tipično razreda v družbi ali drugi primarni skupini, medtem
ko značilno postavlja sebe v ospredje kot odgovor na interese celotne družbe. Ljudje, ki
so bili socializirani v določeno ideologijo, na določen pomemben način, vidijo lasten
položaj v celotnem socialnem okolju v sklopu tega sistema (skupine), idej, prepričanj
ter vrednot in le-te razlagajo, ocenjujejo ter zagovarjajo njihov način življenja in pogoje
tega sistema. Včasih proces socializacije v določeno ideologijo zajame spekter večine
ljudi, ki obsegajo različne razrede v družbi. Včasih, ko postane družbeni spor očiten in
se razširi ter ga dojamejo vsi kot protislovje razrednih interesov, pa bo socializacija v
ideologijo zgolj značilna socializacija člana določenega razreda v ideologijo tega
razreda.«
Pri proučevanju idej marksizma se moramo nedvomno vprašati, kakšno vlogo ima v
marksizmu ideologija. Howard in King (1985, 35) verjameta, da je ta vloga dvojna.
»Ideologija opredeljuje bolezenska stanja (sindrome) in posledično kvaliteto idej, kar pa
se uporablja za spoznavanje narave človeških dejanj. Z drugimi besedami, ideologija ni
le grožnja pristnemu znanju, ampak je tudi lastnost zavesti zgodovinskih ustvarjalcev.«
V svoji znameniti izjavi je Engels uporabil frazo »zmotna zavest« z namenom, da bi
opredelil ideologijo v splošnem aplikativnem pomenu. Pri tem je Engels poudaril:
»Ideologija je proces, ki ga res zaključi mislec zavestno, vendar z zmotno zavestjo.
Pravi motivi, ki ga k temu pripeljejo, ostajajo njemu neznani, saj drugače to sploh ne bi
bil ideološki proces.« (Selinger 1977, 30) Učbeniki oziroma ideološka literatura v SFRJ
in SRS je videla pomen komunistične ideologije v tem, da je trdila, »da Zveza
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komunistov ne bi mogla naravnati svoje akcije uspešno, če ne bi imela izdelane jasne
ideologije. Ta pa ne nastaja v forumih in kabinetih, marveč je proizvod tako teorije
marksizma kot neposredne družbene dejavnosti delavskega razreda. Še več, razumeti je
treba, da ideologija Zveze komunistov ne izvira spontano in samodejno iz družbenega
gibanja in da se ne utemeljuje slučajno (stihijsko) na podlagi neposrednega interesa
delavskega razreda oziroma njegovih posameznih delov. Ideologija mora biti zasnovana
na znanstvenem socializmu. Odkrivati in ubesediti mora povezanost konkretnih
interesov posameznih delov delavskega razreda s celoto; povezovati mora neposredne
interese z zgodovinskimi interesi delavskega razreda; domišljati mora najbolj prvinske
vsakodnevne interese in praktično družbeno in politično akcijo razreda. Samo zavest, ki
bo sposobna razviti ideologijo, ki je zasnovana na znanstvenem marksističnem pogledu
na svet, in ki izhaja iz konkretnih problemov in vprašanj, lahko delavci dvignejo nad
svoj ozki krog in vsakodnevno obzorje, samo taka ideologija prispeva k razredni
socialistični samoupravljavski zavesti delovnih ljudi.« (Janžič 1978, 20–21)

6.1.2 Izkoriščanje delavskega razreda po Marxu
Ključno vprašanje marksistične teorije predstavlja izkoriščanje delavcev. Na tej formuli
gradijo marksisti svoj revolucionarni poseg v zgodovino. »Marx zatrjuje, da kapitalizem
izkorišča delavca. Vendar pa, preden ocenimo njegova spoznanja, naletimo na
predhodno vprašanje ‒ kaj je Marx razumel pod pojmom izkoriščanje? V običajnem
jeziku pomen besed nakaže, da v kolikor kapitalist izkorišča delavce, kapitalist deluje
proti delavcu na moralno sporen način in torej uporablja tistega, ki ga izkorišča. Marx
pa je pri pojmu izkoriščanja mislil popolnoma nekaj drugega. Uporabil je ta pojem in z
njim opredelil položaj, v katerem delavci ne prejemajo polnega plačila za izdelke
svojega dela. Nastajajoči višek je vir za najemnine, obresti in dobiček. Po Marxovem
prepričanju je družbeno potreben delovni čas temelj lastne menjalne vrednosti za
proizvodnjo dobrine. Marx ne zatrjuje, da je cena na kapitalističnem tržišču enaka
vrednosti dela. Prej na zapleten in sporen način vrednost dela podaja temelj tržne cene.
Teorija vrednosti dela se nanaša na delo. Tako kot drugo blago se cena dela, npr. plače,
ki jih prejemajo delavci, določa z delovno vrednostjo dela. Po Marxovem prepričanju
lahko določimo vrednost dela za delavca; to je delovni čas, potreben za proizvodnjo.
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Preprosto povedano, vrednost dela je skupek delavčevih stroškov življenja, opredeljenih
s tem, kar družba pojmuje potrebno za življenje. Ravno v tem Marx vidi ključ dobička.
Kapitalistični delodajalec plačuje ceno dela, tj. delovno vrednost po zgoraj omenjeni
formuli. Za to ceno dobi kar koli lahko delavec proizvede med delovnim časom. Po
Marxovi formuli kapitalist kupuje delovno silo, a plačuje le delo. Razlika med tema
dvema dejavnikoma je presežna vrednost, ki je vir najemnin, obresti in dobička.
Razmerje presežne vrednosti Marx določi kot razmerje izkoriščanja. Gonilna sila
kapitalistične ekonomije je torej dobiček; brez tega bi ekonomija zastala. Kako pa bi bil
dobiček sploh možen, če bi vsa izmenjava temeljila na resnični delovni vrednosti? Po
Marxu ravno v nakupu dela. Kapitalist ne plačuje delavcu manj kot njegovo vrednost.
Delavčeve plače so določene z vrednostjo uslug, potrebnih za njegovo proizvodnjo, ter
v ravnovesju, da ne prejema manj kot to. Zaradi presežne vrednosti lahko kapitalist še
vedno zagotovi dobiček. V skladu z Marxovo analizo tako temelji celoten kapitalistični
sistem na izkoriščanju dela. Brez izkoriščanja ni presežne vrednosti, brez presežne
vrednosti ni dobička in brez dobička ni kapitalizma.«(Maltsev 1993, 34–35)
Izkoriščanje pa je tudi uspešna ideološka podlaga za mobilizacijo ljudi. Treba jih je
poučiti o izkoriščanju in usposobiti za revolucionarno dejavnost. Izkoriščanje ni le
zadeva delavcev, pač pa je problem družbene porazdelitve. »Izvor kapitalističnega
izkoriščanja ne moremo torej povzeti v zgolj preprosti formuli. Po Marxu le-to nastane
zaradi ekonomske prisile nad delavci, ki so prisiljeni prodati svojo delovno silo. Delavci
nimajo tako neobdelovalnih površin, kapitala, potrebnega za lastni zagon dejavnosti.
Prav tako nimajo uradno potrjenih podjetniških veščin, ki bi lahko prepričale banke v
odobritev kreditov. Vse ostale različice – lakota, prosjačenje ali hišno delo – so tako
neprivlačne, da se noben zdravorazumski človek zanje ne bi odločil. Odločitev glede
mezdnega dela je vsiljena, a ne prisiljena.« (Elster 1986, 82)

6.1.3 Odtujitev delavskega razreda
Tesno povezan z vprašanjem izkoriščanja je problem odtujitve. Človek ne živi svojega
pristnega življenja, pač pa je le kolesje v sistemu. Odtujitev ima idejno-sociološko
zgodovino. »Korenine ideje odtujitve lahko zaznamo v vseh verstvih. Ne glede na
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dejstvo, da v politeističnih in panteističnih verstvih ta ideja nikoli ni izrecno
opredeljena, je pa kot taka domnevana. Ne glede na katero verstvo se nanaša, vernik
vedno občuti, kot pripominja Durkheim, da je udeležen v božanski sili, ki mu vlada, ga
povzdiguje nad njega samega ter mu daje moč, da se sooči s preizkušnjami svojega
obstoja. Z razvojem etične zavesti molitev postane izraz želje po višjih vrednotah,
človek prične spoznavati, da bo brez božje pomoči ostal nemočen v svojih tuzemskih
prizadevanjih.« (Churchich 1990, 25)
»Za Marxa je odtujitev zgodovinski, nementalni proces in razlaga, da so do takšnega
privedle zgodovinske oziroma družbeno-ekonomske okoliščine. Ob zatrjevanju, da je
človeška narava zgodovinsko pogojena, je Marx brezpogojno zavračal zamisel, da bi
bila človeška zavest ali misel temelj človekovega resničnega življenja. Ko ločimo
zavest in ideje od resničnega življenja posameznika, so le-te brez vrednosti. Abstrakcije
in ideje 'lahko zgolj pospešijo urejanje zgodovinske materije, ne morejo pa nam podati
recepta ali matrice za kakršenkoli realističen pristop k zgodovini.' Marx je zato kritiziral
Hegla, češ da je preobrnil celotno človeško zgodovino v zgodovino idej. Zato je
zavračal Heglovo teorijo, po kateri je zgodovina človeštva nič drugega kot le zgodovina
Absolutnega duha. Zgodovino je treba dojemati kot resnično naravno zgodovino
človeštva. Zgolj v tem pogledu zgodovine lahko pojem odtujitve postane razumljiv in
ima svoj pomen.« (Churchich 1990, 36) »V Pariških manuskriptih iz leta 1844 Marx
razlaga dvoje vrst odtujitve – esencialistično ter ekonomsko-sociološko –, ki nikoli nista
bili usklajeni. Marx prične kot Hegel z analizo odtujitve kot psihološkega pojava ter
nato razpravlja o odtujitvi delavca od dela. Pravoverni marksisti prezrejo ta dualizem in
se osredotočijo (zgolj) na odtujitev delavca. Prezrejo, da v svojih zgodnjih delih Marx
uporablja pojem odtujitve tako v psihološkem kot ekonomsko-sociološkem kontekstu.
Poudarjajo, da je ključna težava v Marxovi teoriji odtujitve odtujitev dela v kapitalizmu,
v katerem je delo prisiljeno in ne spontano. Navkljub temu, da ta trditev le deloma drži,
ne gre prezreti, da se Marx v Pariških manuskriptih zanima za človekov notranji spor,
tj. odtujitev od lastnega bistva, vsaj tako močno, kot se zanima za družbeno-ekonomski
spor, tj. nezmožnost človeka, da uresničuje sebe skozi delo. Ideje iz hegeljanskega
idealizma in te iz materializma marksisti nikoli niso poenotili v organsko celoto.« (38)
Tako se marksisti osredotočajo predvsem na pojem ekonomske odtujitve. »Delavci so
po Marxovem prepričanju prikrajšani in posledično odtujeni od lastnih izdelkov;
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pristanejo v nasprotujočem (sovražnem) odnosu do okolja, v katerem delajo, delo, ki ga
opravljajo, pa občutijo kot njim tuje. So indiferentni in sovražni do lastnih človeških
želja in pričakovanj. Delitev dela odtujuje, ker razdvaja ljudi v toge kategorije ter
postavlja ljudske odnose v odtujene odnose drug do drugega s tem, ko razvija le takšne
odnose, potrebne za posamezno delovno specializacijo, ki škodujejo človeški
individualnosti in celotnemu človeštvu. Ekonomski sistem po Marxu še nadalje razdvaja
oziroma odtujuje ljudi med sabo s tem, ko le-ti postanejo neobčutljivi za potrebe
sočloveka in zanemarjajo lastne interese v primerjavi z interesi vseh drugih. Nadalje
nam Marx razlaga, da je v moderni državi pojem zavestnega družbenega sodelovanja
posameznika kot državljana ločen od vsakodnevnega življenja, ki ga občuti kot
odtujenega ali z lažno prevzeto identiteto, ki je v čudnih nihajih za obredne potrebe.
Sama politična država je odtujena od kraljestva materialne proizvodnje in menjave, kjer
ljudje dejansko trpijo lastno vsakodnevnost. V skladu s Feuerbachom Marx vidi
prevladujočo krščansko vero kot dejavnik, ki ločuje vse, kar je dragoceno in vredno
truda, od človeštva in narave, s tem pa bitje postavlja (v domišljiji) odtujeno izven tega
sveta.« (Wood 2004, 3‒4)

6.1.4 Baza in nadstavba
Temeljna stavba ali baza ter nadstavba ali nadgradnja oziroma superstruktura, kot jo
poimenuje Marx, sta dva teoretična pojma, ki jih je v svojih znanstvenih delih razvil
Karl Marx. Preprosto povedano, temeljna stavba (baza) se nanaša na sile in povezave
proizvodnje vseh ljudi, njihovih medsebojnih interakcij, vlog v družbi, materialov in
virov, ki so potrebni za proizvodnjo družbeno želenih dobrin. Nadstavba pa preprosto in
razširjeno pomeni vse druge vidike družbe. Pod tem pojmom lahko zajamemo kulturo,
ideologijo (svetovni nazor, ideje, poglede, prepričanja), norme in pričakovanja,
identiteto ljudi v družbi, socialne ustanove (izobraževanje, religijo, medije, družino
ipd.), politično strukturo ter državo (politični aparat, ki državo vodi). Marx je zatrjeval,
da je superstruktura nadgradnja baze (temeljne strukture), ki odseva interese
vladajočega razreda, ki nadzira temeljno strukturo. Kot taka opravičuje delovanje baze
(temeljne strukture) ter daje moč vladajoči strukturi. Iz sociološkega vidika je treba
poudariti, da ne baza ne nadstavba ne nastajata, prav tako pa nista negibni oziroma
mirujoči. Obe sta družbeni tvorbi, ki sta ju oblikovala človek in družba, ker kopičita
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socialne procese ter interakcije nenehno menjajočih in spreminjajočih se ljudi. Baza
oziroma ekonomska struktura je tako resnični temelj, iz katerega se vzpenja nadstavba.
Baza (ekonomska struktura) je celotni zbir proizvodnih odnosov, le-ti pa so
provizorična skovanka pravic ljudi nad delovnimi silami. Marx sam ne postavlja
določne ločnice, kaj je nadstavba. Ali ta vključuje tudi ideologijo? Nadstavbo lahko
dojamemo kot zbir neekonomskih ustanov, npr. pravni sistem in država. Dve izraziti
opredelitvi nadstavbe sta poznani v klasičnih in poznejših marksističnih delih:
 »nadstavba – vse neekonomske ustanove,
 nadstavba – tiste neekonomske ustanove, katerih značilnost je opredeljena z
naravo baze (ekonomske strukture).« (Cohen 1978, 216)

6.1.5 Delavska razredna zavest
Razredna zavest je teoretičen pojem, po katerem Marx zajema idejo zavedanja, da
razred pripada samemu sebi in razredni družbi, v kateri ta razred živi. Teorija razredne
zavesti zajema zmožnost družbenega razreda, da ukrepa v lastnem interesu takrat, ko
člani tega družbenega razreda dosežejo stopnjo lastnega zavedanja. Družbeni razred
mora po Marxu doseči stopnjo svoje ozaveščenosti, če želi uspešno izvesti revolucijo.
Navkljub temu, da Marx sam ni jasno oblikoval teorije delavskega razreda, je vseeno
nakazal okvirne pojme za razumevanje stanja delavskega razreda v marksistični teoriji.
Po njej se morajo delavci skupaj najprej zavedati krivic, ki jim jih povzročajo kapitalisti
(s tem pa tvorijo lasten delavski razred) ter obenem razvijejo zavedanje, da kot družbeni
razred v nastajanju, se pravi proletariat, spodbujajo proces družbenega boja. Marx ne
opredeljuje razredne zavesti le kot del ideologije. Z zavračanjem delitve na teorijo in
prakso sam uporabi skovanko »zavestna ljudska dejavnost«, s katero poudarja
sovpadanje osebkovnih in predmetnih dejstev zgodovine.
»Razredna zavest prehaja iz 'razreda v sebi' (kategorija ljudi, ki se povezujejo za
delovna sredstva) v 'razred vase' (sloj, ki organizirano sledi lastnim interesom). Marx
izpostavlja razvoj revolucionarne razredne zavesti med delavci. Temelj, ki opredeljuje
ta razred, vsebuje vrsto okoljskih spremenljivk (koncentracija v tovarnah, komunikacija,
mehanizacija), svojevrsten način življenja ter svojevrstne kulturne dejavnosti, ki
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privedejo delavski razred do spora z drugimi družbenimi razredi kot razred proti
kapitalu. Ne glede na to pa lahko o pojmu razredne zavesti v marksističnem smislu
govorimo šele takrat, kadar te posebnosti ustvarjajo zavest skupnih interesov, ki izvirajo
iz procesa proizvodnje in vodijo k praktičnim ukrepom z uporabo političnega
predstavništva.« (Scott in Marshall 2009, 84) Da pa je opredelitev razredne zavesti
daleč od jasnega sociološkega pojma, nam dokazuje Lukács (1968, 46), ki poudarja, da
je po marksizmu »delitev družbe opredeljena glede na položaj ljudi v procesu
proizvodnje. Tu pa se potem pojavi vprašanje, kaj je družbena zavest. To vprašanje se v
trenutku prelevi v vrsto zelo povezanih problemov. Prvič, kako naj v teoriji razumemo
družbeno zavest? Drugič, kaj je tako razumljena (praktična) funkcija družbene zavesti v
kontekstu razrednega boja? Ti izzivi nas vodijo v nadaljnja vprašanja, ali je problem
družbene zavesti splošen sociološki problem ali pa je to zgolj en pomen za proletariat in
drug pomen za vse druge družbene razrede, ki so pozneje nastali. Na koncu ostaja še
vprašanje, ali je družbena zavest v svoji naravi homogena ter kot taka deluje ali pa je v
tem pojmu zaznati (še) druge premike in ravni. Če da, kakšen je potem praktični pomen
družbenega boja za proletariat?«

6.1.6 Marx in politična ekonomija
Pomemben sestavni del Marksove teorije je politično-ekonomska plat družbe, ki je
vpeta v celoto njegove teorije. »Marxovo politično ekonomijo lahko ocenjujemo
podobno kot druge ekonomske sisteme. Obstaja tudi več stičnih točk z drugimi tipi
ekonomij. Eden izmed razlogov tiči v tem, da je Marx postavil svojo politično
ekonomijo na temelju kritike tedanjih klasičnih predhodnikov, posebno Smitha in
Ricarda. V svojih delih je Marx osvežil njihove pojme, popravljal je, kot si je sam
zamišljal njihove logične napake, razlagal rezultate ter razširjal njihove analize.
Posledično lahko opazimo, da obstajajo oprijemljive podobnosti med marksistično in
klasično politično ekonomijo. Ker sta enorazredna ekonomija ter keynesianska
ekonomija deloma izvirali iz kritike klasičnih ekonomistov, obstajajo tudi tu določene
skupne točke, npr. pri uporabi metode ravnovesja oziroma ekvilibrija. Bolj kot skupne
točke so pomembne razlike med omenjenima tipoma ekonomije in Marxovo teorijo
politične ekonomije. To je še posebej pomembno za neoklasično gospodarstvo, katerega
ustanovitelji so kritizirali klasično politično gospodarstvo predvsem na temelju, za
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katerega je Marx menil, da je prednost gospodarstva, in sicer ko gre za analitično
razvrednotenje konkurence, ponudbe in povpraševanja ter individualnih posebnosti.
Tudi ko obstajajo podobnosti, z uporabo metode ravnovesja opazimo pomembne razlike
v vsebini njegovih analiz.« (Howard in King 1985, 40)
»Marx je zgradil politično ekonomijo na podlagi različnih virov, ki so imeli dve tipični
sestavini: splošno teorijo ekonomskih sistemov ter posebni model kapitalizma. Njegova
splošna teorija zgradbe in razvoja modelov proizvodnje je poudarjala ustvarjanje viška
dela nelastniških družbenih razredov ter različne metode, s katerimi so si lastniški
družbeni razredi prisvajali sadove tega dela. Napetosti med ti. i. silami proizvodnje ter t.
i. družbenimi proizvodnimi povezavami so bile gonilna sila vseh stopenj zgodovinskega
razvoja. Od vseh najbolj razvit družbeni razred do tedaj je poznal kapitalistične oblike
proizvodnje, za katere je bil značilen odnos med mezdnim delom in kapitalom. Marx je
verjel, da je kapitalizem izključno dinamična, nekontrolirana in rušilna sila
predkapitalističnih družb. Njegove analize dela in viškov dela v kapitalistični
proizvodnji ter prikrivanje njihove prave narave pod plaščem malikovalske vrednostne
forme je Marxa usmerjalo k posebnim predlogom glede izkoriščanja, ekonomske krize
in neizogibne zamenjave kapitalizma s socialistično obliko proizvodnje. Ta se je po
njem že odražala v bistvu tedanjega družbenega reda. Marxov pojem ekonomije je bil
dovolj širok, da je lahko preprečeval kakršno koli ostro ločitev med ekonomskimi in
neekonomskimi razmišljanji, razvoj njegovih idej pa je zadostoval za diskreditiranje
namigov o ostrem epistemološkem razkolu v njegovem razmišljanju.« (O'Hara 2001,
707‒708)

6.1.7 Marx in etika
Pri kakršnem koli poizkusu obnove marksistične etike trčimo na problem, saj Marx ni
nikjer pisal ničesar, kar bi bilo primerljivo s klasičnimi deli etičnih teorij pri
Aristototelu, Millu ali Kantu. Kamenka (1962) zatrjuje, da v hipotetičnem delu z
naslovom Marx in etika ne bi našli odstavka, v katerem bi se trije ali štirje stavki
jasno/neposredno nanašali na etiko. Kljub temu da Marx del o etiki ni pisal, pa se je
problemov etike in etičnih tem dotikal ali celo vanje bistveno posegal v svojih drugih
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delih. Dela ali vsaj njihov večji del, med njimi Ekonomski in filozofski rokopisi,
Komunistični manifest ter celo Kapital in Predgovor h kritiki politične ekonomije,
zvenijo kot moralni traktati. Slednje je lahko posledica raztresene in nesistematične
narave Marxovih pripomb glede etičnih vsebin v akademskih razpravah glede na njegov
pristop do zadev s področja socialistične morale. Te razprave so ciljno usmerjene v
posamezne stavke, ki pa jih, izvzete iz konteksta, lahko hitro napačno razumemo.
Kamenka (1962) meni, da je za Marxovo kritiko moralne teorije in moraliziranja, ki ga
lahko postavimo ob bok njegovi moralni obsodbi kapitalizma, tipična nagnjenost, ki
napeljuje na brezupno neskladje njegovih idej. Ne glede na to, da gre le za lahek
retoričen podvig, je kot tak brezobziren in zastira več, kot pojasnjuje. Brenkert (1983,
132–133) pa v nasprotju s tem izpostavlja, »da je pri razpravi o Marxovih pogledih na
moralnost najbolj pomembno razumeti, da so njegove navidezno nasprotujoče si
tematske pripombe v bistvu zasnova njegove širše družbene teorije.« Prav pod površjem
navideznega protislovja Marxovih pripomb glede etične tvarine pa najdemo globoko
doslednost njegovega pristopa k politiki. Da bi to razumeli, se moramo znebiti
pozitivističnega domnevanja, ki krepi podobo obeh tako Marxove politične ekonomije
kot njegove zgodovinske teorije.« (Blackledge 2012, 47‒48)
Kamenka (1962, 191) glede Marxove etike meni, »da je najbolj pomembno to, da je
Marx pokazal na despotsko zasnovo in posledično na protislovje tedanje družbe. Ni
skladnosti nesoglasij v ubranosti, ni načina prisiliti človeka v svobodo. Ne morejo
obstajati nobena usklajena načela moralnih ali političnih dolžnosti. Vir moralne
dolžnosti, pravna in politična suverenost se ne more povzdigovati nad zgodovinske
spore in delitve. Dokler bodo obstajala gibanja in spori, kateri koli poizkus povezave teh
sporov ne more biti več kot le poizkus gospodovanja določenih gibanj in interesov nad
drugimi. Če bi bili interesi, ki jih razglasi vladar, resnični, potem tovrstne objave
interesov ne bi imele smisla, pa tudi potrebe po uveljavljanju suverenosti ne bi bilo.«
Marxovo zavračanje moralnih načel, abstraktnih pravic normativnega zakona, je
značilno povezano z njegovim determinizmom. Za to obstaja določen temelj, pri
katerem upravičeno vztraja, in sicer da moralna načela, ustavne pravice in pravna
zakonodaja niso racionalne in večne norme, ki so logični predhodnik družb in na
splošno določajo njene značilnosti. Pravilno ugotavlja, da načela, zakoni in pravice
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izhajajo iz načina življenja, družbene dejavnosti ter prizadevanja in ne obratno, da
določena dejavnost in pravice pripadajo posebni dejavnosti ali gibanju. Zaradi
porazdelitve družbenih vlog prihaja do sprememb razredov in gibanj, ki spreminjajo že
sprejeta moralna načela, ustavne pravice, prav tako se spreminja tudi pravni sistem.
Marxa je v mladih letih še bolj skrbela temeljna kritika moralnih načel, utemeljitev
pravic in dolžnosti ter obvezno implementiranje moralnega zakona. To je njegova
moralna kritika. Moralna načela, ki so postulat pravic in dolžnosti ter uveljavljanja
zakonskih sankcij, človeka vpenjajo v zunanje spone. Zatorej je to oblika suženjstva in
ne svobode. Kot takšne tudi ne morejo proizvajati svobode. To je bila tudi Marxova
kritika Heglovega pojma državne prisile, ki je ne glede na vse »racionalna oblika
svobode«. Stvari, za katere je značilna prisila, so zle in kot take ne morejo tvoriti
dobrega. (Kamenka 1962, 106)
Komunistično etika je po Engelsu (1876, 108) »zbirek moralnih teorij v zadnji fazi
analize ekonomske razvojne stopnje, ki jo je družba dosegla v dotični družbeni epohi.«
Z drugimi besedami, v družbi, ki je razdeljena na razrede, postane etika etika družbenih
razredov, kjer vladajoči družbeni razred teži k podjarmljanju vladajočega razreda.
Njihova temeljna teza je tako, da etika ne oblikuje sveta, ampak svet oblikuje lastno
etiko. Sami tudi zavračajo zunanje etične teze, saj te teze »postavljajo človeka v okove
in šele nato poizkušajo opravičiti obstoječe stanje.« (108)

6.1.8 Kritika marksizma
Očitna napaka marksističnega gibanja je bila nepravilnost Marxovih predvidevanj. Ta je
izvirala tudi iz njegovega precenjenega odnosa do pomembnosti zasebne lastnine.
Marxu ni uspelo dojeti koristi, ki bi jih delavski razred pridobil v kapitalizmu, saj je
videl razkorak delavca od lastnine kot razkorak od vseh oblik podjetnosti, kontrole in
politične moči. Prav tako mu ni uspelo prepoznati pogubnosti centralistične totalitarne
oblasti v državi, očitno ni razumel pomena politične, lastniške ustanove in pomembnosti
pridobitve ali zadržanja moči v družbi, v kateri naj bi prevladovala lastnina. Marx je do
skrajnosti podcenjeval družbeni pomen nacionalizma, saj je videl le spor med lastniško
premožnimi in reveži brez lastnine kot edini temeljni in pomemben spor. Njegovi
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privrženci so bili tako popolnoma nezmožni napovedi fašizma. Iz enakih razlogov niso
upoštevali pomembnosti nacizma, ko se je ta pojavil. (Kamenka 1962, 197)
Marxov in Engelsov dialektični materializem se pomembno razlikujeta od ideje
klasičnega materializma. Dialektični materializem povzema človeške misli, izbor ter
dejavnost, ki jo določajo materialne proizvodne sile – orodja in stroji. Marx in Engels
nista uvidela tega, da so tudi orodja in stroji sami zase rezultat človeškega umskega in
delovnega napora. Navkljub njunemu sofisticiranemu poizkusu opisa vseh duhovnih in
intelektualnih pojavov (nadstavba), ki so jih uspešno zgradile materialne proizvodne
sile, pa sta oba raziskovala te pojave le kot duhovne in intelektualne. Njuno
dokazovanje tako poteka v začaranem krogu. Njun domnevni dialektični materializem v
bistvu sploh ni materializem. Podaja nam zgolj besedne rešitve obstoječih problemov.
Občasno sta se tako Marx kot tudi Engels zavedala neustreznega temelja svojih naukov.
Dialektični materializem je dajal vtis neomajne teorije ravno zaradi splošno znanih
dejstev. Ob kritikah na njihov račun so se marksisti sami sklicevali na to, da ni mogoče
oporekati osnovnim človeškim potrebam po prehranjevanju ter materialnim pogojem za
človekov obstoj. Marksisti so tako napačno sklepali, da neobstoj kritike splošno znanih
dejstev potrjuje verodostojnost dialektičnega materializma. (Mises 2007, 148–150)
Kar nekaj kritikov dialektičnega materializma je ost svoje kritike zastavilo napačno. Kot
razumsko dvomljive bi lahko povzeli pomisleke tistih, ki so marksistični materializem
primerjali z zgodovinskimi dogodki ter zmagovito ocenjevali, da ni mogoča nobena
materialistična razlaga. Vsaka sprememba stanu vpliva na strukturo povpraševanja in
ponudbe različnih tvarnih dobrin in zatorej na kratki rok tudi na interes posameznih
skupin ljudi. Iz tega je mogoče domnevati, da so obstajale določene skupine, ki so
kratkoročno kovale dobiček, ter skupine, ki so bile na kratek rok oškodovane.
Posledično so zagovorniki marksizma vedno v položaju, v katerem lahko trdijo, da so
povsod vpleteni razredni interesi, ter so zato sposobni ovreči omenjene pomisleke.
Seveda je prikazovanje pravilnosti tovrstne razlage zgodovine popolnoma zgrešeno. Ne
obstaja vprašanje, ali so interesi skupin prizadeti; le-ti so vedno prizadeti, vsaj na kratek
rok. Bistveno vprašanje je, ali je pohlep po denarju teh skupin vzrok okoliščin, ki so
predmet razprave. Kot primer bi lahko navedli vprašanje, ali je kratkoročni interes
orožarske industrije pripomogel k bojevitosti ter vojnam našega časa. Pri obravnavi
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tovrstnih tem marksisti nikoli niso izpostavljali, da obstajajo tako razlogi za kot tudi
razlogi proti. Pri tem bi morali nedvomno utemeljevati, zakaj eno ni prevladalo nad
drugim. Dojeli niso celo, da se je marksizem zatekal le k razlagam razrednega interesa v
odnosu do tega pojava, ki je na splošno imel slabšalno konotacijo, nikoli pa niso
obravnavali istega pojava na način, ki ga je ljudstvo odobravalo. Pomembno dejstvo pri
vsem tem pa je, da nauk marksističnih zgodovinskih sprememb ni bil nikoli razumsko
ocenjen. Uspel je zgolj zato, ker njegovi nasprotniki niso nikoli razkrili njegove
pomanjkljivosti ter naravnih nasprotij. (148–152)
Kako je ljudstvo na splošno napačno razumelo marksistični materializem, je razvidno iz
poizkusa povezovanja marksizma in Freudove psihoanalize. Pravzaprav je težko najti
dvoje bolj ostro nasprotujočih si naukov. Marksizem teži k omejevanju mentalnega
pojava zgolj na materialni vzrok. Psihoanaliza pa nasprotno obravnava mentalni pojav
kot lastno avtonomno področje. Medtem ko se je klasična psihologija in nevrologija
ukvarjala z opredeljevanjem patoloških pojavov v posameznih organih, je psihoanaliza
uspela nazorno pokazati, da je nenormalno stanje telesa včasih rezultat mentalnih
dejavnikov. Psihoanalitični pristop je v svojem bistvu neprimerljiv s spoznavno teorijo
materializma. Razlog, zakaj so mnogi avtorji povezovali ti področji, je bil v tem, da sta
si bili obe v nasprotju s teološkimi idejami. (148–152)
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6.2

ZNANSTVENI SOCIALIZEM

Socializem (fr. socialisme) opredeljujejo kot izraz za zelo različne družbenopolitične
ureditve, predvsem za raznovrstna pojmovanja, ki določajo nazore o družbi, ime pa se
pojavlja tudi v vrsti političnih gibanj in strank. Pri socializmu naj bi šlo predvsem za
podružabljanje temeljnih možnosti človekovega življenja oziroma obstoja. Najprej je
beseda pomenila skupnost oziroma kolektivnost – kot nasprotje individualizma; v
skupnosti naj bi našli oporo in moč revni, prikrajšani ljudje, ki so ogroženi, tlačijo in
izkoriščajo jih bogatini, buržuji, ki poznajo samo svoje koristi, nimajo pa sočutja do
sočloveka. Karl Marx in Friedrich Engels sta leta 1848 s Komunističnim manifestom
razglasila in pojasnila poslanstvo t. i. znanstvenega socializma. Najbolj izkoriščani in
odtujeni razred buržoazne družbe – proletariat naj bi pod vodstvom revolucionarne
avantgarde – komunistov z revolucijo odpravil izkoriščevalsko kapitalistično družbo in
utemeljil brezrazredno družbo – skupnost osvobojenih, neodtujenih proizvajalcev. »Iz
teh in drugih virov so različni socialisti povzemali marsikaj, pa vendar so, četudi
nekateri samo izrečno, pojmovano poudarjali družbeno-ekonomsko, ne torej zgolj
politično in pravno enakost. Iz tega izhajata stališči, zapisani v mnogih programih
socialističnih ali drugače usmerjenih gibanj in strank: 1. da je potrebno zasebno lastnino
vsaj budno nadzirati, če že ne odpraviti, podržaviti ali podružbiti; 2. da je delo temelj
človekovega obstoja in da je najvišja družbena vrednota.« (Sruk 1995, 303)
Marx in Engels sta oblikovala nauk t. i. znanstvenega socializma, ki zagovarja, da
idealna brezlastniška družba ni zgolj nekaj, kar bi se lahko zgodilo, ampak se bo ta
proces zaradi kreposti naravne evolucije ekonomije moral zgoditi. Navdih za znanstveni
socializem je Marx dobil tudi iz evolucijskega nauka in drugih filozofskih naukov
svojega časa, posebno Heglove dialektike. Darwin razlaga nastanek bioloških vrst kot
pričakovan proces naravnega izbora, ki sposobnejšim omogoča preživetje v sovražnem
okolju. Gre za dinamičen proces od nižjih do višje razvitih vrst. Evolucijske prvine
dobijo v marksistično-komunistični teoriji prvine neizogibnosti. Skladno s teorijo
znanstvenega socializma lahko človekova dejavnost zavira ali pospešuje človeško
evolucijo, ne more pa spremeniti smeri razvoja, ki je odvisna od objektivnih dejavnikov.
Ravno zaradi tega se mora kapitalizem ukloniti socializmu. Čustven pridih tega
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prepričanja se v bistvu ne razlikuje znatno od vere v božjo voljo, ki z navdihom vernim
utrjuje prepričanje, da je, ne glede na to, da se na njihovi poti pojavijo kakršne koli
težave ali ovire, končna zmaga vedno zagotovljena. Teorija znanstvenega socializma je
bila predvsem privlačna za intelektualce, saj je obljubljala, da nadomesti spontano in
neurejeno življenje z razumnim redom, ki bi ga usmerjali in mu stali ob strani kot
mentorji prav intelektualci. Ob vsej privrženosti in obsedenosti z znanstvenimi
metodami je Marx oskrunil temeljno načelo, in sicer dovzetnost in pripravljenost
prilagoditi teorijo novim spoznanjem. Znanstveni socializem je bil okoren nauk, ki je
zavračal drugačne poglede. Marx ni skrival svojih nazorov tistim, ki se z njim niso
strinjali. Kritiko je ocenil ne le kot skalpel, ampak kot orožje, katerega namen ni
sovražnika odbiti, ampak uničiti. Marksizem je bil potemtakem le v znanost zakrinkana
dogma. (Pipes 2003, 9‒10)

V ustavno-pravni praksi socialistične Jugoslavije in socialistične Slovenije so politični
sistem t. i. znanstvenega socializma oblikovali iz teoretskih in praktičnih spoznanj
Marxa in Engelsa, predvsem pa Lenina in Stalina. Kot tak je izhajal iz sledečih
temeljev:
 Proletariat kot avantgarda družbe je uvedel t. i. diktaturo proletariata, totalitarno
vladavino Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije.
 To je pomenilo monopol komunistične partije nad vsemi vejami oblasti, od
zakonodajne do izvršilne in sodne.
 Uvedli so protipravno in nemalokrat nasilno nacionalizacijo zasebne lastnine.
 Uvedli so politično vodeno in plansko zastavljeno gospodarstvo, ki je temeljilo
na nacionaliziranih podjetjih pod vodstvom predstavnikov delavskega razreda
in pod ideološko taktirko komunistične stranke.

6.2.1 Diktatura proletariata kot temelj marksizma in znanstvenega
socializma
Prvi korak k delavski revoluciji je vzpon proletariata na raven vladajočega razreda
izbojevane demokracije. Proletariat svojo politično oblast uporablja zato, da t. i.
buržoaziji korak za korakom iztrga ves kapital, centralizira vsa proizvodna orodja v
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rokah države, tj. proletariata, organiziranega kot vladajoči razred, da bi tako čim prej
povečal množico proizvodnih sil. To se lahko zgodi sprva le s prisilnimi posegi v
lastninsko pravico in meščanska proizvodna razmerja, torej z ukrepi, ki se zdijo sicer
ekonomsko nezadostni in nevzdržni, ki pa med gibanjem prerastejo sami sebe, a so
neogibni kot sredstvo za dosego novega načina proizvodnje oziroma vladanja (Đilas
2014). Ti ukrepi so od dežele do dežele različni. Za najrazvitejše dežele pa Marxu in
Engelsu (2009, 122) pridejo v poštev v glavnem tile ukrepi:
 Razlastitev zemljiške lastnine in uporaba zemljiške rente za državne izdatke.
 Močno progresivni davek.
 Odprava dedne pravice.
 Zaplemba lastnine vseh emigrantov in upornikov.
 Centralizacija kredita v državnih rokah s pomočjo narodne banke z državnim
kapitalom in izključnim državnopartijskim monopolom.
 Centralizacija vsega transportnega sistema v rokah države.
 Po centralno vodenem skupnostnem načrtu naj bi sledilo povečanje števila
nacionalnih tovarn, proizvodnih orodij ter krčenja in izboljšanja zemljišč.
 Uvede se enaka delovna obveznost za vse, ustanovitev industrijskih armad,
zlasti za poljedelstvo.
V sklopu vseobsežne jugoslovanske politične ideje marksizma in socializma se je
Kardelj (1977, 78) kot vodilni slovenski marksistični teoretik opredelil do pojma
diktature proletariata bolj iz »teoretskega in družbeno-zgodovinskega pomena kot pa
glede na konkretne oblike političnega sistema. Z drugimi besedami, diktatura
proletariata ni oziroma ni nujno diktatura državnega aparata, državnega despotizma,
ampak pojem za takšno oblast v družbi, v kateri ima delavsko gibanje, se pravi njegovi
neposredni in dolgoročni zgodovinski interesi, nesporno vodilno vlogo v družbi. Za nas
torej diktatura proletariata ni oblika političnega sistema, ki preprečuje demokratizacijo
družbe, nasprotno, je oblast, ki naj varuje proces demokratizacije družbe in široko
odpira poti demokratizaciji na tleh socialističnega samoupravljanja.« Nadalje pa Kardelj
poizkuša opravičiti diktaturo proletariata in s tem tudi nujno uporabo represivnega
aparata države in pravi, da je »vsaka oblast oblika prisile in to je tudi diktatura
proletariata. Toda v našem sistemu je ta prisila omejena samo na področje boja proti
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poskusom ostankov preživelih razredov ter protisocialističnih in protisamoupravnih sil,
da bi naši družbi ponovno vsilile stari sistem in ukinili tiste svoboščine delavskega
razreda in delovnih ljudi, ki jim omogočajo, da se bojujejo za uresničevanje svojih
interesov. Seveda obstajajo tudi druga področja državne prisile, kot na primer področje
materialnih in drugih tokov družbenega življenja, toda ta področja nimajo nikakršne
zveze z diktaturo proletariata, ker izhajajo iz objektivne potrebe po urejanju materialnih
tokov družbenega življenja in so zato lastna vsem družbam.« (78–79)

6.2.2 Revolucionarni teror v službi komunizma in socializma
Nekateri revolucionarji so našli opravičilo za izvajanje terorja v izkušnjah francoske
revolucije ter drugih revolucij, ki so sledile. Marx in Engels sta bila sicer do terorja
kritična. V ruski revoluciji in po njej pa je teror zasedal izjemno pomembno mesto in je
izrazito izstopal od drugih revolucionarnih ukrepov. Ruski revolucionar Vladimir Iljič
Uljanov – Lenin je videl teror kot legitimno in potrebno orodje političnega boja. Med
državljansko vojno so boljševiki sistematično izvajali t. i. rdeči teror zoper posestnike,
buržoazijo, bele oficirje, kulake in kozake. Izstopa množičen poboj kronštatskih
upornikov leta 1921. Rdeče armada je uporabila bojne strupe zoper kmečke upornike na
Volgi. To pa je le eden od primerov množičnega terorja. Lenin in Trocki sta v svojih
političnih polemikah s Karlom Kautskym navajala razloge oziroma sta opravičevala
revolucionarni teror. Ta je privedel tudi do idejno-političnega in etičnega razkola med
komunisti in socialnimi demokrati. K podobnemu političnemu terorju kot boljševiki so
se pozneje zatekli tudi privrženci madžarske revolucije leta 1919, prav tako pristaši
nemške revolucije leta 1918 (Harris 2013, 50). Lenin je pri opravičevanju uporabe
terorja prisegal na machiavelistično-utilitaristični svetovni nazor, po katerem cilj
opravičuje uporabo vseh sredstev. Pri tem zanj ni obstajala univerzalna etika, obstajajo
le razredne norme. Po Leninu t. i. diktat(ura) proletariata temelji zgolj na moči.
»Diktatura je vladavina, ki temelji neposredno na sili in ni omejena z zakoni.
Revolucionarna diktatura proletariata je vladavina, ki jo izbojuje in ohranja proletariat
zoper buržoazijo z uporabo sile, je vladavina, ki ni omejena z zakoni. Diktatura
proletariata je odprla vrata politizaciji sodstva s tem, da je proletariat povlekel jasno
ločnico med tistimi, ki jih je opredelil kot proletariat, in tistimi neproletarskimi deli
družbe ter kazensko opredelil dejanja državnih sovražnikov.« (51)
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Pojem terorja oziroma totalnega terorja ni enoznačen in ga je treba postaviti v širši
kontekst – glede na njegovo vlogo in pomen, v prikazu dejanskih učinkov na družbo in
vsakega njenega posameznika. »Totalni teror tako zlahka zamenjamo za simptom
tiranske vladavine zato, ker totalitarna vladavina v svojih začetnih stopnjah praviloma
deluje kot tiranija in ruši meje zakona, ki jih je ustvaril človek. Vendar pa nepredušni
teror za sabo ne pušča nobene arbitrarne nezakonitosti in ne divja zavoljo nekakšne
arbitrarne volje ali zavoljo despotske oblasti enega človeka proti vsem, sploh pa ne
zavoljo vojne vseh proti vsem. Meje in komunikacijske kanale med posamezniki
zamenja z železnim oklepom, ki jih povezuje tako tesno, da je videti, kot da se je
njihova pluralnost skrčila na enega samega človeka orjaških razsežnosti. Odpraviti
ograde zakona med ljudmi – kar počne tiranija – pomeni odvzeti človeku svoboščine in
uničiti svobodo kot živo politično resničnost. Kajti nadziran prostor med ljudmi, ki ga
omejujejo zakoni, postane moč tiranje, hkrati pa uniči tudi nezakonito, brezmejno
divjost strahu in sumov, ki jih tiranja pusti za seboj. Ta puščava prav gotovo ni več
življenjski prostor svobode, še vedno pa pušča nekaj prostora gibanjem, ki jih vodi strah
in dejanjem njegovih prebivalcev, ki jih grize sum. /.../ Totalni teror uniči prostor med
ljudmi s tem, da jih stisne enega ob drugega; v primerjavi z razmerami v njegovem
železnem oklepu se celo puščava tiranije, dokler še vedno predstavlja nekakšen prostor,
zdi, kot bi zagotavljala svobodo. Totalitarna vladavina ne le omeji svoboščine ali ukine
osnovno svobodo; prav tako ne uspe, vsaj kolikor vemo s svojim omejenim
poznavanjem, ki ga imamo, izbrisati ljubezni do svobode iz človeških src. Uniči pa
edini nujni predpogoj vse svobode, ki je preprosto svoboda gibanja, ki pa ne more
obstajati brez prostora.« (Arendt 2009, 561–562)
»Totalitarizem je politična kategorija za opis sistema oblasti ene same stranke, ki
temelji na ideološki osnovi in ne vključuje le diktatorske oblike vladanja s pomočjo
terorja, temveč ima ta oblika vladanja v sebi tudi zahtevo, da ustvari t. i. novega
človeka, ko sledi svoji svetovnonazorski ideologiji. V ta namen skuša totalitarna država
s propagando in vzgojo ter indoktrinacijo ustvariti novega človeka, ki ne bo samo
formalno pokoren, temveč bo tudi internaliziral, torej prevzel novo ideologijo. Tako se
ustvari tudi politizacija zasebnega življenja. Da bi se ob tem vsako drugačno mišljenje
že v kali zadušilo, sistem obda ljudstvo z ovaduhi in tajnimi obveščevalnimi službami,
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in sicer nevidno in pod strogim nadzorom. Ta shema je torej statična in zanemarja
prispevke socialne zgodovine, podcenjuje pa tudi odzive družbe. Njeni zagovorniki se
zanimajo predvsem za oblike kontrole, spregledajo pa sposobnost odpora v družbi. /…/
Totalitarizem kot statična oblika odgovarja politologom, ki poudarjajo stalnice.
Zgodovinar pa raziskuje dinamični pristop. Kljub temu lahko s teorijo totalitarizma še
najbolj dojamemo in razložimo stalinizem, kajti ta ima teoretično oporo, ki je druge
teorije nimajo.« (Eiletz 2010, 62) Ne gre le za novega človeka, pač pa za t. i. novi
razred, kot je dal naslov svoji knjigi Milovan Đilas, da bi pokazal, kako je ta novi
človek predvsem človek privilegirane družbene kaste vladajočih marksistov.
Lenin in njegovi boljševistični tovariši kot Lev Trotski, Nikolaj Bukharin ter ne
nazadnje Stalin so korenito uveljavljali pomen, globalni vpliv in usodo marksizma kot
intelektualne inovacije oziroma revolucionarnega gibanja. Ne glede na to, da uporaba
sile ni bila tuja samemu marksizmu, je bil prav Lenin prvi ter najpomembnejši
marksistični teoretik in praktik, ki je dramatično povzdignil vlogo nasilja kot
revolucionarnega orodja in vlogo protislovne marksistične zasnove diktature
proletariata (delavskega razreda). (Ryan 2012, 2–3). Leninova marksistična prepričanja
in razlage so se leta 1905 razkrile kot posebno napadalne in borbene. Kot marksist je
pokazal posebno nagnjenje k stalnemu in nasilnemu razrednemu boju, imel v mislih
razredni boj kot civilno bojevanje in je zavračal kompromisne oziroma postopne
možnosti revolucionarne poti. Pojem bojevitega marksizma se nanaša na razvoj teh idej
na vojaškem področju in na primatu nasilnega razrednega boja, v sklopu zgodovinskega
razvoja. Ta pojem je postal Leninova teorija in praksa, nedvomno nasilna in resnično
diktatorska, ki je vodila k žolčnim polemikam med boljševiki in evropskimi ter ruskimi
marksističnimi kritiki, ki so obsodili teror in diktaturo boljševikov. Prav tako so si
prizadevali, da diskreditirajo njihove namere, da bi ta pojem bil mednarodno priznan
kot marksistična pravovernost. (3) Lenin ni omejil svojih pogledov in razumevanj
pojma terorja (rus. nasilje) na obstoj ali fizično silo, ki ima za posledico telesno
poškodbo. Že sam obstoj države je Lenin razumel kot orodje nasilja, usmerjenega zoper
določeni razred, ter zagovarjal zmožnost, da ima na razpolago določene oborožene sile.
Njegovo razumevanje nasilja proletarske države zoper razrednega sovražnika ni nujno
vključevalo ali pomenilo zgolj zadati fizično nasilje; pod tem pojmom je razumel tudi
odvzem političnih, socialnih in ekonomskih privilegijev in pravic. Na kratko, ta pojem
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je zajemal uporabo državne moči, revolucionarne sile proletariata zoper buržuje in
njihove pomagače (10). Seveda pa je to postalo odločilno orodje za vzdrževanje in
delovanja celotnega sistema, kakor ga je uvedla oktobrska revolucija.
Zapuščina Marxovih in Engelsovih del ni sistematično urejena misel, pač pa je skup
nejasnih in dvomljivih idej. Ob koncu devetnajstega stoletja je postal marksizem vodeča
filozofija mnogim evropskim političnim gibanjem, njegove ideje pa so se ob nastopu
marksističnega revizionizma preoblikovale v bojno ost posameznim političnim
strankam v doktrinarnem oziroma dogmatskem smislu. Revizionisti kot Eduard
Bernsein iz nemške Socialno-demokratske stranke (SPD) so verjeli, da se bodo razvite
kapitalistične države preprosto prelevile v socializem, razredni boj pa bi tako postal
nepomemben. Ortodoksni marksist Karl Kautsky, vodilni teoretik SPD ter najbolj
vpliven marksistični teoretik po Engelsovi smrti, je imel revizionizem za bogokleten.
Razlagal je, da revizionisti v svojih trditvah ne upoštevajo dejstva, da ob sprotnem
naraščanju moči in pravic proletariata raste prav tako moč buržoaznega razreda ter se
povečuje moč prisilni sposobnosti buržoazne države. Kautsky je zato verjel, da se
družbena revolucija ne more doseči v procesu, po njegovem, miroljubne evolucije,
ampak zgolj skozi razredni boj, ter da je proletarski in revolucionarni prevzem moči
potreben za dosego socializma. Proletariat na oblasti pa se bo tako soočil z močnim
nasprotovanjem opozicije in bo moral uporabiti državo za razgradnjo kapitalističnega
sistema (17‒18). Ob prelomu stoletja je Kautsky verjel, da celo v Angliji mirna
revolucija brez intenzivnega razrednega boja, ki naj vodi k proletarskemu
revolucionarnemu prevzemu moči, ne bo mogoča. Kakor koli, evropskim marksistom se
je v večji meri zdelo, da se revolucionarni proces lahko izvede relativno mirno v okviru
obstoječega sistema ali s prisilo reform (z izvedbo množičnih stavk) obstoječih
političnih struktur, ki bi dovolile takšno revolucionarno družbeno preoblikovanje.
Kautsky je verjel, da bi bila družbena revolucija »manj nenadni upor zoper avtoriteto,
kot pa dolgo trajajoča državljanska vojna, če seveda ne bi povezali teh besed z
aktualnimi morijami in (u)boji. Sam ni uspel podati dokončnega odgovora na vlogo
fizičnega nasilja v proletarski revoluciji, ne glede na to da je bil prepričan, da bodo
miroljubne metode – ekonomska zakonodaja in moralni pritisk ‒ v veliki meri
prevladale v primerjavi s predhodno veliko buržoazno revolucijo. Lenin ter ruski
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marksisti so v delih Marxa in Engelsa našli razloge, ki so podpirali bolj nasilen pristop k
revoluciji. V letu 1948 je tako Marx pod vplivom revolucionarnega vala v Evropi
zapisal, da »bo kanibalizem kontrarevolucije prepričal narode, da obstaja zgolj ena pot,
po kateri se lahko skrajša smrtni krč stare družbe ter krvave porodne bolečine, /…/ in to
je revolucionarni teror.« (Ryan 2012, 18)
»Totalitarna vladavina v svoji zamisli vladanja nenehno in dodobra izkorišča tudi pojav
kriminala kot deviantnega družbenega pojava. V tem pomenu je državna prisila
izkoriščala kriminal za lastne potrebe, torej za izpolnitev političnih ciljev ter kratko
malo lastnega obstoja na oblasti. Privlačnost zla in kriminala v psihologiji množic ni
nova. Vedno je držalo, da bo množica pozdravila dejanja nasilja z občudovanjem:
lahko je zlo, je pa zelo prebrisano. Moteč dejavnik pri uspehu totalitarizma je prej
resnična nesebičnost njegovih privržencev. Lahko razumemo, da se nacist ali boljševik
ne bo omajal v svojem prepričanju zaradi zločinov proti ljudem, ki ne pripadajo gibanju
ali mu celo nasprotujejo; osupljivo dejstvo pa je, da verjetno ne bo niti začel omahovati,
ko začne pošast žreti lastne otroke, niti če sam postane žrtev preganjanja, če bi mu
podtaknili zločine in bi ga obsojali, če bi bil izključen iz stranke in poslan na prisilno
delo ali v koncentracijsko taborišče. Nasprotno, na začudenje vsega civiliziranega sveta
bo nemara celo pripravljen pomagati pri lastnem pregonu in si podpisati lastno smrtno
kazen, če le njegov status člana gibanja ostane nedotaknjen. Naivno bi bilo obravnavati
to trmasto prepričanje, ki ostane kljub dejanskim izkušnjam in izključi ves neposredni
lastni interes, kot preprost izraz zagrizenega idealizma. Idealizem, nori ali junaški,
vedno izhaja iz posamične odločitve in prepričanja ter je podvržen izkušnjam in
dokazom. Fanatizem totalitarnih gibanj se v nasprotju z vsemi oblikami idealizma zlomi
v trenutku, ko gibanje svoje fanatične privržence pusti na cedilu ter v njih ubije vsa
preostala prepričanja, ki bi lahko preživela razpad samega gibanja. Vendar pa v sami
organizacijski mreži gibanja, dokler pač obstane, utvare predanim članom ne pridejo do
živega niti izkušnje niti dokazi; zdi se, da sta istovetenje z gibanjem in popolni
konformizem uničila samo dovzetnost za izkušnje, pa čeprav so bile te tako ekstremne
kot mučenje ali strah pred smrtjo.« (Arendt 2009, 389‒90)
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6.3

OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA DEJAVNOST

TOTALITARNIH SISTEMOV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

6.3.1 Obveščevalno-varnostni aparat Sovjetske zveze
Če želimo razumeti spremembe varnostnega okolja po drugi svetovni vojni in delovanje
obveščevalnih služb v sistemu socialistično-komunističnih diktatur, je treba vsaj v
grobem orisati vzorčni model in modus operandi prvotne varnostne službe sovjetskega
proletarskega gibanja Vseruske izredne komisije (Vserossijskaja Črezvičajnaja
Komisija – V.Č.K) ali bolj znane kot Čeka, ki je bila ustanovljena leta 1917. Prav Čeka
je tlakovala pot politični tiranji v imenu t. i. brezrazredne družbe, zlorabi zakonov in
famoznega boja zoper t. i. kontrarevolucijo. Mreža službe Čeka oziroma izrednih
komisij se je hitro razpredla čez celotno sovjetsko državo, komisije so obstajale v vseh
mestih in drugih naseljih, v vojaških strukturah, v lukah in železniških centrih. Čeka je
delovala z enim namenom, in sicer izvedbe povračilnih ukrepov zoper kogarkoli, ki se
je upiral novemu režimu. V domeni Čeke so bile vse oblike zatiranja: od odvzema
prostosti, zaslišanj, razsodb, do izvrševanja osebnih obsodb. Kot dve pomembni novi
obliki zatiranja, ki pa nista bili znani v predrevolucionarni Rusiji, sta zajetje talcev in
njihova usmrtitev ter ustanovitev koncentracijskih taborišč v letu 1918. Pri svoji
dejavnosti se Čeka ni kdo ve kako ozirala na revolucionarni duh tistega časa. Navkljub
temu, da je revolucionarna vlada ukinila smrtno kazen, pa je Čeka sama odločila, da je
pri njenem boju zoper kontrarevolucijo ne bodo ovirale nobene takšne odločitve. Še
več, v skladu z uradnimi podatki je bilo samo v prvem letu obstoja Čeke v njenih
celicah za mučenje izvensodno pobitih več kot 6000 ljudi. Čeka je bila agencija
sovjetske države, ki je zavrgla in poteptala že nastavljene zanke socialistične
zakonitosti. Pristojnost nad njenim delovanjem nista imela ne Komisariat za pravosodje
in ne Ljudski komisariat, delovala pa je neposredno pod vodstvom Lenina oziroma
kasneje Stalina. Kot orodje terorja in zatiranja je uživala popolno imuniteto pred
kakršnokoli kritiko. Oblast je izdala posebno vladno resolucijo (dekret), s katero je
prepovedala vsakršno kritiko njene dejavnosti. Svobodno je odločala o stopnji krivice
kogarkoli: delavcev, ki so zavračali zahtevana opravila, kmetov, ki niso pristajali na
dostavo odrejenih kvot žita, krogov inteligence, ki so nekdaj vzdrževali stike s t. i.
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izkoriščevalskim razredom ter redkih predstavnikov tega razreda, ki so uspeli preživeti
revolucijo. Čeka pa se ni le zadovoljila z nalogo boja zoper kontrarevolucijo, če se pod
slednjim pojmom razume le boj zoper oborožen upor zoper revolucionarni režim.
Postopoma so med kontrarevolucionarje vključili tudi vse tiste, ki so delovali zoper
sovjetsko vladavino, četudi ne namenoma. Posledično je imela Čeka neomejene
priložnosti izvedbe arbitrarnih represivnih ukrepov, odvisno od trenutne politike ali
diktatorjeve samovoljnosti. Ne zaradi notranje reorganizacije, ampak z namenom, da
prikrije lastno dejavnost v bolj mirnodobnem času, se je Čeka leta 1922 preimenovala v
Državni politični direktorat (Gosudarstvennoe Politicčeskoe Upravlenie – GPU). To ni
bilo zadnjič, da si je sovjetski varnostni aparat spremenil ime. Z ustanovitvijo Sovjetske
zveze (od 1922 do 1934) GPU postane Združeni GPU (Ob'edinennoe GPU ‒ OGPU). V
letu 1934 pride do ponovnega preimenovanja v Ljudski komisariat za notranje zadeve
(Narodny Komissariat Vnutrennikh Del – NKVD). V letu 1946 služba dobi status
ministrstva in prevzame ime Ministrstvo za državno varnost (Ministerstvo
Gosudarstvennoy Bezopasnosti – MGB). Ob Stalinovi smrti in razkritju grozljivih
kaznivih dejanj pravovernih čekistov služba teži k neizpostavljenosti in se preimenuje v
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstvo Vnutrennikh Del – MVD) samo, da bi po
letu dni prevzela naziv – Komite za državno varnost (Komitet Gosudarstvennoj
Bezopasnosti – KGB). (Zemtso 2001, 45‒46)

Kljub temu da je v ideoloških pogledih temelje sovjetskega zatiranja zastavil Lenin, pa
je tragičen in neizbrisen pečat in madež sovjetskim narodom zadal prav Leninov
učenec, Gruzijec Josif Visarijonovič – Stalin. V Stalinovi Sovjetski zvezi je bilo
masovno državno nasilje, ki ga je izvajal režim, usmerjeno zoper notranjo sovjetsko
družbo. Nasilje je bilo prvotno – kritične epizode so bile kolektivizacija oziroma
dekulakizacija – usmerjeno proti večjemu delu naroda: proti kmetstvu, ki ga je sistem
imel za sovražno, mračnjaško in reakcionarno maso. Izvedba nasilja je bila v imenu
volunterskega projekta korenitega preoblikovanja državnih družbenih in ekonomskih
struktur. S tem projektom je želel Stalin posiliti zgodovino z namenom, da državi
omogoči stoletni napredek v le enem desetletju, ter preobraziti državo v veliko
industrijsko silo, ki naj bi bila sine-qua-non zmage Stalinove politike socializma v eni
državi. Rezultat takšne ofenzive je bila nenavadna krutost odnosov med državo in
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družbo. Revolucijo »od zgoraj« je izvršila Stalinova skupina konec leta 1929, vsebovala
je kolektivizacijo, dekulakizacijo, vzpostavila je administrativni sistem ukazov nad
ekonomijo, pospešila je industrializacijo. To je privedlo do čudežne zmesi
modernizacije (če le-to lahko merimo po številu ton proizvedenega jekla) ter političnega
in družbenega nazadovanja, saj npr. vojaško-fevdalno izkoriščanje razlaščenih kmetov
postane nova oblika suženjstva. Sledijo vzpostavitev sistema prisilnega dela, deportacije
tisoč družin, lakota, sojenja za politične čarovnije ter kvote umorov, ki jih je od regije
do regije odobraval politični biro. Ta socialno-politična regresija je zastavila proces in
vplivala na »porast števila domačih sovražnikov.« (Rousso in Golsan 2004, 73)
Za stalinistično zatiranje je značilna različna pojavna oblika, in sicer hitra minljivost ter
nepredvidljivost. Zatiranje je najbolj prizadelo različne skupine družb od vrhovnih
strankarskih uradnikov ter političnih in ekonomskih kadrov do najbolj skromnih prvin
družbe – kolhoških kmetov ter kolektivno kaznovanih etničnih skupin. Na delu tega
zatiranja t. i. sovražnikov je bil tip politične logike, ki je bil po svoji naravi zelo
raznovrsten. Razločimo lahko vsaj štiri različne strategije, kljub temu da so bile pogosto
združene (74‒75):
 Izvor strategije terorja je bila, prvič, paranoja diktatorja, da izgradi lastni kult
v primerjavi z »vojnimi soborci«, ki bi lahko poizkušali »izdajo Leninovega
najboljšega učenca«.
 Drugič, strateško se teror usmerja najprej zoper strankarske in ekonomske
kadre na koncu leta 1930. Dojemamo ga lahko kot primitiven način
oblikovanja centralistične in despotske države pod drobnogledom lokalnih
»malih Stalinov« in njihovih želja po neodvisnosti. Ta strategija je lahko
nastala kot rezultat soočenja dveh strategij: ene, ki je poskušala zadržati
svojo obliko operativnosti, profesionalizma, avtonomije ter mesta v državi,
ki ga zaseda »klan« na podlagi popolne predanosti Stalinu. Ali ni bila
tovrstna strategija tudi del populistične strategije dobrega carja ob
kaznovanju slabe buržoazije in nasilnimi dejanji kaznovanja navadnih ljudi?
 Dalje, tretjič je teror uperjen na navadne ljudi in je temeljil predvsem na
dejanski kriminalizaciji vsakdanjega obnašanja državljanov, ki so zavračali
npr. nove oblike državne lastnine ter si dnevno prizadevali za lastno
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preživetje s tatvinami ščepcev žita ali orodja iz tovarn (po Stalinovih trditvah
je bila cela država narod tatov).
 Četrtič, teror je namenjen neruskim etničnim skupinam. Njegovi izvori so
bili zakoreninjeni v starih ruskih šovinističnih, ksenofobnih in protisemitskih
čustvih. Teh čustev sicer prihajajoče generacije boljševikov niso imele, so ga
pa v t. i. obdobju drugega stalinizma iz potreb obudile.
»Bistvo totalne stalinistične oblasti je teror, ki naj bi bil 'skladen' z zgodovinskimi
procesi; teror torej naj ne bi bil arbitraren kot v tiraniji, temveč determinističen.
Zgodovinski procesi se izražajo politično v podjarmljenju in naj bi se uresničevali le z
nadčloveško močjo. Oblast opravičuje stalni teror s sklicevanjem na zakone
zgodovine.« (Eiletz 2010, 62) Bistvo totalitarne oblasti obstaja v tem, da ljudi nasilno
vključi v železno spono terorja. S tem številni ljudje postanejo sostorilci vseh zločinov,
ki jih je totalitarna oblast zagrešila, narodu pa je s tem onemogočen svoboden prostor
delovanja. Strnjeno zajeti vse oblike terorja, ki ga je v imenu ideologije komunizma ter
pod okriljem komunistične partije in Stalinovega kulta osebnosti izvajal obveščevalnovarnostni aparat Sovjetske zveze, bi bilo skoraj nemogoče. Vseeno pa bomo na tem
mestu prikazali zbir dejanj, ki ga je za potrebe konference Zločini komunističnih
režimov v Pragi leta 2010 v strokovnem prispevku Zločini sovjetskega režima, Pravna
ocena in kazen storilcev podal raziskovalec novejše sovjetske zgodovine in raziskovalec
zločinov komunističnih obveščevalno-varnostnih struktur Nikolai Petrov. Petrov (2010,
1–3) navaja sledeče ukrepe:
 Dekret sovjetske vlade z dne 5. 9. 1918 je uvedel ukrep zajetja talcev in
izvrševanja izvensodnih kazni. Država za družbeno odtujene posameznike
organizira koncentracijska taborišča. To obdobje imenujemo tudi obdobje
rdečega terorja.
 V letih 1930–1931 je OGPU na podlagi sodb t. i. trojk izvedla vrsto nasilnih
ukrepov deportacij, odvzemov prostosti, ubojev kmetov v t. i. procesu
dekulakizacije.
 Politbiro Centralnega komiteja Komunistične stranke Sovjetske zveze (CK
KPSS) ter Stalin osebno odredita organizacijo in izvedbo ukrepov množične
zaplembe žita za potrebe državnega izvoza in državnih rezerv. To povzroči
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pojav drastične lakote med prebivalstvom, ki v letih 1932–1933 pomori med
7 in 12 milijonov ljudi.
 Med julijem 1937 in novembrom 1938 je bil čas t. i. kulaške operacije, v
kateri je NKVD po nalogu vrste odlokov CK KPSS, izvršilnem odloku
NKVD št. 0047 z dne 30. 6. 1937 ter v vnaprej zapovedanih kvotah sodb
trojk in ubojev odvzel prostost 767.397 osebam, 386.789 oseb pa je bilo
umorjenih.
 Med julijem 1937 in novembrom 1938 je bilo 350.000 osebam odvzeta
prostost, 250.000 oseb pa je bilo ubitih. To je bil čas t. i. etnične operacije
NKVD, ki je etnično nasilje usmerila zoper Nemce, Poljake, Latvijce in
druge.
 V letih 1937–1938 NKVD izvede cca. 20.000 pobojev mongolskih
državljanov.
 V letih 1929, 1934 in 1937 Sovjetska zveza sprejme vrsto zakonov in
podzakonskih aktov, ki legalizirajo nasilne ukrepe vseobsežne državne
represije zoper družinske člane oseb, obsojenih dejanj izdaje domovine.
Slednji so bili za ta dejanja obsojeni, ker so zapustili Sovjetsko zvezo brez
poprejšnje odobritve državnih organov. Po nalogu NKVD je tako obsojenih
18.000 žena domnevnih storilcev, 25.000 otrok pa je bilo poslanih v
sirotišnice.
 Stalin in njegovi ožji sodelavci CK KPSS Molotov, Vorošin, Kagonovič,
Ždanov ter Mikojan so med februarjem 1937 in oktobrom 1938 pripravili
383 posebnih seznamov ljudi, ki jih je bilo potrebno umoriti ali obsoditi.
Tako je bilo iz teh seznamov procesirano 44.000 ljudi, 39.000 pa umorjenih.
 Stalin leta 1937 izda navodila, da se ob zaslišanju potencialnih osumljencev
lahko uporabljajo psihološki prijemi prisile in mučenja. To navodilo je
dobilo legitimnost s Stalinovim telegramom 10. 2. 1939. V letih, ki so
sledila, Stalin nadaljuje z enakimi usmeritvami, kar se še posebno (iz)kaže v
času t. i zdravniške zarote v letih 1952–1953.
 23. 8. 1939 zunanji minister Tretjega rajha Joachim von Ribbentrop ter
sovjetski zunanji minister Vjačeslav Molotov podpišeta sporazum med
državama o nenapadanju. S slednjim si tudi obe strani razdelita interesna ter
vplivna območja v Evropi. Sovjetska zveza kot zaveznica Tretjega rajha tako
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od avgusta 1939 do poletja 1940 pristopi k ekspanzionistični zunanji politiki
in odvzame suverenost Poljski ter priključi Litvo, Latvijo in Estonijo. Zaradi
te politike je Sovjetska zveza izključena iz Lige narodov.
 Stalin osebno ter CK KPSS odobrita ukrepe množičnih deportacij civilnega
prebivalstva na podlagi klasne (premoženjsko-stanovske) pripadnosti ter
etničnega izvora:
 v obdobju 1939–1940 sledijo deportacije Poljakov iz Zahodne
Ukrajine in Belorusije,
 maja in junija 1941 poteka deportacija neruskega življa iz baltskih
republik in Moldavije,
 v obdobju 1941–1945 so znane deportacije Nemcev, Čečenov,
Ingušetov, krimskih Tatarov ter drugih etničnih skupin,.
 Leta 1949 se izvede deportacija kulakov iz baltskih republik in
Moldavije.
 Spomladi leta 1940 poteka poboj v Katinskem gozdu. NKVD po odločitvi
CK KPSS z dne 5. 3. 1940 umori 21.857 poljskih častnikov in civilistov.
 Jeseni 1941 Stalin osebno odobri izvensodne poboje zapornikov v zaporih
Orel, Moskva in Kubiševo.
 Stalin osebno odobri posamezna dejanja terorja in nasilja, predvsem pa tajne
umore, ki jih izvrši tajna služba v Sovjetski zvezi in v tujini:
 1940 se zgodi umor Trotskega v Mehiki,
 1944 umorijo poljskega inženirja Semeta v Uljanovsku,
 1948 umorijo ljudskega umetnika Solomona Mischulelsa,
direktorja judovskega gledališča v Minsku.
 V letih 1949–1952 po ukazu Stalina MGB organizira in izvede prirejena
sojenja nasprotnikom komunističnih režimov na Madžarskem, v Bolgariji ter
na Češkoslovaškem.

6.3.2 Obveščevalno-varnostni aparat Nemške demokratične republike
Obveščevalno-varnostni sistem Sovjetske zveze (SZ) je postal model za vse ostale
komunistične države. Nacistični in komunistični režim sta si metode terorja in zatiranja
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narodov izmenjavala posebno v času njunega pakta o sodelovanju. »Vzor pri
vzpostavitvi nemške tajne politične policije Ministrstva za državno varnost
(Ministerium für Staatssicherheit – MfS) je bila sovjetska Čeka. Kljub temu pa je Stasi
(Staatssicherheit) za svoj izvor videla v tajnem aparatu Nemške komunistične stranke
(KPD), ki je v času nastanka pred letom 1945 gradil na izročilih, ki so pomagala pri
oblikovanju varnostne doktrine ter delovnih metod Stasija. Vzpostavitev tajnega
strankinega aparata je bila obvezen pogoj za članstvo v Komunistični internacionali –
Kominterni, tako kot je bilo to opredeljeno v 21 pogojih za vstop, ki ga je Drugi
svetovni kongres Kominterne sprejel leta 1920. Podtalne tajne strukture so v začetku
opravičevali s pričakovanji, da se bo obdobje zakonitosti, ki so ga uživale tuje
komunistične službe, končalo s prihodom revolucije v razvitem zahodnem svetu. Tako
vzpostavljen tajni aparat je izvor iskal v komunističnem prepričanju, da njegovi
pripadniki pripadajo tajni bratovščini, pri tem pa so gojili odnos, ki je bil podkrepljen z
izkušnjami iz obdobja nacizma. Tajni aparat je bil v razdeljen na dva oddelka:
Obveščevalni oddelek ali N-skupina (Nachrichtendienst) ter Vojaška služba ali Mskupina (Militardienst). Ciljno področje delovanja prve so bile posebne politične
naloge, cilj druge pa dejavnost oboroženih uporniških skupin. Kljub temu da sta bila
oddelka formalno podrejena vodstvu nemške KPD, pa ju je v praksi vodil ter finančno
podpiral Izvršni komite Kominterne (ECCI) s sedežem v Moskvi. /.../ Takoj po porazu
nacistične Nemčije je ruska okupacijska armada vzpostavila lastni varnostni in
obveščevalni sistem. Razpoloženje sovjetskih zmagovalcev je bilo neizprosno na vseh
nemških ozemljih, ki jih je prečkala Rdeča armada. Temu razpoloženju gre pripisati
grozodejstva, ki sta jih na vzhodni fronti storili obe vojskujoči se strani. Ob zasedbi
nemških ozemelj sta si ruski NKVD ter leteče skupine protiobveščevalcev Smersh
najprej zadale nalogo poiskati bežeče naciste ter izkoreniniti eventualne komandose v
lastnem zaledju.« (Schmeidel 2008, 4) Rdeča armada je imela popoln nadzor in je
uvajala enake metode in mehanizme, kot so bili običajni v SZ. »Ob prihodu Rdeče
armade v Berlin je bila vzpostavljena Sovjetska vojaška administracija (SMAD) s
ciljem nadzora praktičnih vidikov okupacije. Tako SMAD kot druge sovjetske agencije
so neodvisno opravljale varnostne operacije v svoji coni odgovornosti. SMAD je
izvajala tudi striktno kontrolo nad delovanjem nemške politične policije. Eden od
najvplivnejših uradnikov je bil generalpolkovnik Ivan Serov, ki je bil, ne glede na to, da
je bil eden od vodilnih uradnikov v SMAD, dejansko pripadnik struktur NKVD/MVD z
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njemu nadrejenimi v Moskvi. Cilj Serova je bila ustanovitev neodvisnega sistema
operativnih skupin, ki bi združevale sovjetske vojake, častnike in prevajalce, s pomočjo
katerih bi pridobivali Nemce kot vir informacij ter kot t. i. agente provokatorje. Glavni
sovjetski agenciji, prisotni v vseh mestih in nemških deželah, sta bili NKVD (Ljudski
komisariat za notranje zadeve) ter NKGB (Ljudski komisariat državne varnosti) in sta
se v letu 1946 preimenovali v MVD ter MGB. V januarju 1946 je bilo tako 2.230
NKVD-jevskih častnikov ter 399 NKGB-jevskih častnikov v sovjetski coni
odgovornosti in 2.304 Nemcev, ki so izvajali vohunsko dejavnost za Sovjete.« (Dennis
in Laporte 2003, 15–21)
Pomemben mejnik pri razvoju vzhodnonemških varnostnih sil je bila ustanovitev
Nemške administracije za notranje zadeve (DVdl) avgusta 1946. Da bi dosegli široko
zastavljene cilje konsolidacije komunistične kontrole, so se lokalne strukture specialne
kriminalistične policije za politične zadeve reorganizirale ter podredile centralnemu
nadzoru. Obenem so združile politične oddelke pod DVdl komisariatom – 5 (K-5)
Kriminalistične policije (Kripo). Kmalu so bile po vseh administrativnih enotah
ustanovljene enote K-5. Naloga slednjih je bila zaščita novega ekonomskega reda, boj
proti fašističnim skupinam, odkritje nekdanjih nacističnih funkcionarjev, nadzor osebja
Ministrstva za notranje zadeve ter posredovanje pomoči pri delovanju ZSSN/SED. Leta
1948 so se oddelki K-5 ločili od ostale kriminalistične policije ter postali temelj
centralizirane politične policije z dodatnimi pooblastili v boju zoper politične
nasprotnike. Struktura K-5 je bila prepredena s sovjetskimi inštruktorji ter je bila v
bistvu organizacija komunističnega kadra bolj kot pa del državnega aparata ter je
delovala kot pomožna enota ruskim enotam MGB (Dennis in Laporte 2003, 23). Prav
ob pomoči Sovjetov pa so enote K-5 vse bolj dobivale obrise klasičnega političnega
represivnega organa. Primer tega je ukaz sovjetske vojaške administracije SMAD o
denacifikaciji št. 201/47, s katerim so enote K-5 pridobile pravico proceduralnega
vodenja postopkov v domeni državnega tožilca vse od vložitve obtožnice, odvzema
prostosti osebam brez zapornega naloga ter zadržanja pravice izvajati kazenske sankcije
nad obsojenimi nacisti. (Gieseke 2014, 27)
Stalin je na uradnem obisku v Moskvi decembra 1948 obvestil delegacijo ESSN, da je
sovjetski politbiro sklenil organizirati vzhodnonemški varnostni aparat ločeno od
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vzhodnonemške ljudske policije zaradi širokega obsega nalog, ki jih le-ta mora izvajati.
Temu ukrepu je nasprotoval sovjetski minister za državno varnost Viktor Abakumov, ki
vzhodnim Nemcem ni zaupal, in je želel obdržati varnostno dejavnost v sovjetskih
rokah. Leta 1949 je prišlo do vrste organizacijskih sprememb, ki so februarja 1950
privedle do transformacije Glavne administracije za zaščito nacionalnega gospodarstva
(Hauptverwaltzung zum Schutz der Volkswirtschaft) v Ministrstvu za notranje zadeve v
državno varnostno službo v Ministrstvo za državno varnost (Ministerium für
Staatssicherheit – MfS) ali skrajšano ter bolj znano Stasi. Na čelo ministrstva je
postavljen politik Wilhelm Zaisser, sekretar ministrstva državne varnosti pa postane
Erich Mielke. Slednji je poudaril, da teror in zahodna obveščevalna dejavnost, ki jo
vodijo nekdanji nacisti, poskušajo uničiti temelje gospodarskega razvoja Vzhodne
Nemčije (Dennis in Laporte 2003, 21‒25). V nasprotju s poznejšim obdobjem je
državna varnostna služba ne samo prevzela monopol nad političnim preganjanjem v
Vzhodni Nemčiji, ampak tudi številna druga opravila ter razširila lastne pristojnosti na
mnoga druga področja družbe. Tako je v prvih letih komunistične vladavine in
vzpostavitve ESSN poleg enot K-5 vzpostavila zmedeno mrežo javnih in prikritih
organov za nadzor, preganjanja ter obveščevalno dejavnost. Še vedno ni popolnoma
jasno, ali je bila vzpostavitev tolikšnega števila organov načrtovana strategija, ki je
služila tako prekrivanju ter želji po ohranjanju možnosti čim večjega vpliva na
notranjenemško politiko ali pa je bil to zgolj rezultat tekmovalnih interesov vodečih
aparatčikov. (Gieseke 2014, 27)
V prvih letih po nastanku Vzhodne Nemčije lahko med pomembnimi institucionalnimi
mehanizmi zatiranja označimo sledeče (28‒40):
 Centralna kontrolna komisija (ZKK) Nemške ekonomske komisije dobi
pristojnost razlaščanja zasebne lastnine, načrtna kriminalizacija podjetnikov,
boj proti buržoaziji in socialno-demokratičnim silam v ekonomski
birokraciji.
 ESSN oziroma njeno komunistično krilo je organiziralo notranjo
protiobveščevalno službo z namenom varnostnega preverjanja lastnih članov
in njihove dejavnosti v obdobju pred letom 1945.
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 Zunanje ministrstvo je ustanovilo v letih 1951–1952 Zunanjo politično
obveščevalno službo (Aussenpolitischer Nachrichtendienst) z namenom
infiltriranja agentov v zahodne uradniške aparate.
 Medijski uradi regionalnih vlad so bili ob posredovanju prirejenih medijskih
projektov zadolženi za zbiranje poročil o razpoloženju prebivalstva
(Stimmungsberichte).
V zgodnjih letih pred februarjem 1956 se je državna varnost vzpostavila kot orodje t. i.
birokratskega terorja v smislu socialne politike stranke ESSN na polju notranjega
nemško-nemškega spora in konkurenčnih si ideoloških sistemov. V tem obdobju se je v
tej polnemški oziroma polovični nemški državi izvajala celotna paleta sovjetskih
stalinističnih metod pod vodstvom državnega sekretarja Ericha Mielkeja. S tem so
zanetili atmosfero hladne državljanske vojne, ki je podžigala spor med obema
Nemčijama, kar pa je vplivalo na aparat in značaj državne varnosti. Korak za korakom
je tako Stasi zakoličil in razširil polje delovanja ter s tem omogočil vzpostavitev
neusmiljene

logike

t.

i.

vseobsežnega

boja

zoper

sovražnika

(allseitige

Feindbekämpfung). Kot prednostna naloga delovanja Stasija je bil boj zoper politične
nasprotnike ESSN na lastnem teritoriju, med njimi so bili:
 vzhodni uradi zahodnonemških političnih strank SPD, CDU, FDP,
 sindikati: Deutscher Gewerkschaftsbund ‒ zveza krščanskih in nacionalno
usmerjenih sindikatov ZRN (DGB),
 raziskovalni odbor svobodnih juristov (UFJ),
 bojna skupina zoper nehumanost (KgU).
Dejavnost pa so širili tudi izven meja Vzhodne Nemčije, pri tem pa so jih zanimali
predvsem:
 Ghalenova organizacija24 kot predhodnica kasnejše obveščevalne službe
BND (Bundesnachrichtendienst) Zahodne Nemčije,
 gospodarske družbe iz Zahodne Nemčije, ki jim je bilo premoženje na
vzhodu razlaščeno ter preneseno na državno premoženje.

24

Ghalenova organizacija – zahodnonemška obveščevalna struktura, ki jo je pod ameriškim patronatom
vodil Reinchard Ghalen, obveščevalec v vojski nacističnega Tretjega rajha.
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Pri svojem delovanju je Stasi sledila napačni logiki, saj so načelno vsakega z
odklonilnim mnenjem do komunistične države ali vsakega, ki je postal tarča zaradi
svobodnih oziroma režimsko kritičnih misli, ne glede na to, ali je bil dejansko kriv ali
ne, imeli za tajnega agenta, saboterja ali bandita v službi sovražnika. Zatorej je ESSN,
ne glede na lastne namene in cilje, vodila hladno državljansko vojno na dveh ločenih
frontah: zoper domačega sovražnika ter zoper zahodne sovražnike. Pri praktičnem
preiskovalnem delu je to pomenilo zgolj dokazati ‒ po vzorcu sovjetskih čekističnih
metod od oseb, ki jim je bila odvzeta prostost – izsiliti priznanja z metodo odtegovanja
spanca, osamitve ter neposrednega nasilja. Osnovni cilj te politike je bil uničiti vse sile,
ki bi lahko predstavljali potencialno grožnjo vladavini ESSN in njeni poti politične in
družbene preobrazbe.
V boj zoper razrednega sovražnika je Stasi pristopila tudi na višjem družbenem nivoju,
in sicer s spreminjanjem družbene klime v vzhodnonemški družbi. Obvladovanje
širokih ljudskih množic in obsedena potreba po popolnem nadzoru družbe je vodila k
indoktriniranju in poizkusom podjarmljenja vzhodnonemškega prebivalstva. Adams
(1988, 490) nam to razvidno prikaže iz izjave tretjega kongresa ESSN, ki si je za cilj
zastavil »pridobitev podpore širših ljudskih množic za potrebe organov državne
varnosti. Pri tem ni bila nobena družbena skupina tako pomembna kot mladinska
organizacija Svobodna nemška mladina (SNM), ustanovljena leta 1950. SNM je bila
prvotno organizirana kot 'unitarna, antifašistična, demokratična, neodvisna, nepolitična
ter nesektaška mladinska organizacija'. Na kongresu FDJ maja 1952 je vodstvo ESSN
sprejelo neposredne korake za angažiranje članov SNM za potrebe državne varnosti.«
To je razvidno tudi iz zaključne izjave kongresa:
»Neizogibno je treba povišati stopnjo budnosti Svobodne nemške mladine in zato naj leta posreduje vso svojo pomoč nemški Ljudski milici ter organom državne varnosti pri
odkrivanju saboterjev, vohunov, plenilcev in drugih sovražnikov ljudstva. Pomembno je,
da vsi mladi delovni ljudje spoznajo, da je aktivna služba v vojaških enotah plemenita
misija vsakega mladega državljana naše republike.« (Adams 1988, 490)

172

Stasi in vodstvo SNM pa nista ostala zgolj pri teoretični podpori obveščevalnemu delu,
pač je četrti kongres SNM za potrebe nadzora odobril ustanavljanje t. i. kontrolnih točk
(Kontrollposten). V sklopu te zasnove je bil vsak član SNM dolžan voditi popolno
evidenco delovnega učinka svojih kolegov vključno z uporabo materialov ter tempom
izdelave proizvodov. Slednje je bilo potem javno razposlano znotraj delovnega okolja.
Dolžnost pripadnika SNM je bila prav tako dokumentiranje političnih nazorov svojih
kolegov v neformalnih pogovorih, za kar pa so le-ti prejemali bistvene materialne
ugodnosti v obliki plačila celotnega prihodka za opravljeno zgolj četrtinsko delo. Ne
glede na te ugodnosti je ta sistem večini članov SNM vzbujal preveliko asociacijo na
metode nacionalsocialistov. (491)
»Med nalogami državnega varnostnega aparata pa ni bila nobena naloga tako
pomembna kot je bila jasna opredelitev odnosa slednjega do partije. Temeljno orodje
propagiranja ESSN v okviru državnega varnostnega aparata je bila ustanovitev
partijskih organizacij (Parteiorganisation). Deloma je to temeljilo na želji, da se
pripadnikom MfS omogoči sodelovanje v partijskih dejavnostih brez formalnega
pristopa regijski ESSN skupini ter v izogib tveganja pri izpostavljanju njihovega dela.
Namen teh celic je bil obdržati visok nivo ideološke indoktrinacije s prijemi, kot so
obvezna

predavanja,

branja

marksistično-leninističnega

gradiva,

preučevanju

partijskega statuta in govorov ter implementacije kritike in lastne kritike. Že po nekaj
letih so bile partijske celice vzpostavljene v štirih administrativnih enotah, v poveljstvih,
glavnih operativnih oddelkih državnega varnostnega aparata in ne samo na nivoju
vodstva v Vzhodnem Berlinu, ampak tudi v izpostavah tako na regionalnem nivoju
(Bezirksverwaltungen) kot na okrožnem nivoju (Kreisdienststellen). Kljub temu da
partija ni nikoli priznala dejstva, da je polnopravno članstvo v ESSN obvezno, pa je
igrala pomembno vlogo pri razvoju in karieri pripadnikov MfS. Periodične izvolitve na
vseh nivojih partijske organizacije so bile del tega obreda. Namen izvoljene osebe ni
bilo predstavljanje volilne baze, ampak zgolj služiti vodstvu, ki mu je podarilo partijsko
pozicijo in pričakovanje napredovanja v činu. V tem pogledu je bilo napredovanje v
strukturah MfS vse bolj in bolj pod vplivom ideološke obveze in lojalnosti partiji. /…/
Stasi je v letu 1960 prešla z ustanovitvijo Nacionalnega obrambnega sveta (NOS,
Nationaler Verteidigungsrat, NVR) še bolj pod strogo strankarsko kontrolo. S ciljem
preprečiti »agresivne imperialistične plane vodilnih zahodnonemških krogov« je bil
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namen poltajnega NOS opredeljen kot »pomoč pri večji enotnosti vodjam varnostnih
zadev v Nemški demokratični republiki«. Ob predsedniku ESSN je bilo v NOS
imenovanih še dvanajst tajnih častnikov, ki jih je imenoval predsednik republike
(pozneje pa državni svet). Moč NOS, še posebej nad Stasi, pa se je izražala še posebej
ob uveljavitvi obrambnega zakona 20. 9. 1961, ki je zapovedoval, da »so vsi državni
organi dolžni implementirati ukrepe, ki jih je odredil Nacionalni obrambni svet.« (500–
501)
Tako kot sovjetska represija je tudi represija vzhodnonemškega obveščevalnega aparata
pustila globoke posledice v celotnem nemškem narodu. Posledic niso čutili samo ljudje,
ki so živeli onstran berlinskega zidu, ampak so tudi ljudje v Zahodni Nemčiji. Celotni
represivni sistem obveščevalnega aparata Vzhodne Nemčije je ob razkroju
komunističnega sistema in procesu ponovnega združevanja obeh Nemčij štel približno
100.000 pripadnikov. Operativno je delovalo na terenu več kot 20.000 pripadnikov.
Proces tranzicije in združitev Nemčije predstavljata poseben izziv vključevanja
pripadnikov bivše Stasi v že obstoječe varnostne strukture Zahodne Nemčije. V tem
procesu varnostnega preverjanja je bilo približno 2350 pripadnikov nekdanje Stasi
zaposlenih v različnih varnostnih strukturah. S svojim specifičnim znanjem in preteklim
delovanjem so dobili izjemno zahtevne naloge, in sicer pomoč pri odkrivanju vrinjenih
in spečih vohunov tujih varnostnih in obveščevalnih služb v Nemčiji ter odkrivanju in
pojasnjevanju neraziskanih, obenem nerazjasnjenih obveščevalno-političnih afer. Vpliv,
moč ter prodornost vzhodnonemške tajne službe se je izražala tudi v pomembnih
obveščevalnih dosežkih, in sicer v več t. i. obveščevalnih prodorih v sam vrh
zahodnonemške vlade. Afera Brandt z vohunom Güterjem Guillaumom, osebnim
tajnikom kanclerja Willija Brandta, ter lobistom in članom zahodnonemške Krščanskodemokratske unije (CDU) Hansom-Adolfom Kanterjem (kodno ime Fichtel) sta zgolj
dva od mnogih tovrstnih uspehov. Nič manj kot v boju zoper sovražnika države pa je bil
Stasi in njegov aparat nasilja krut in brutalen tudi do pripadnikov lastne službe, ki
nepravičnega ter nečloveškega nasilja in represije sistema niso več želeli trpeti. Po
uspelem prebegu (19. 1. 1979) Wernerja Stillerja ter prijetju Gerta Trebeljahra (nauspeli
prebeg ter usmrtitev 10. 12. 1979) je minister Erich Mielke 10. 1. 1980 izdal navodilo o
strogih ukrepih boja zoper izdajalce iz lastnih vrst. Mogoče je zaradi tega navodila bil v
prirejenem sodnem procesu obsojen in 26. 6. 1980 tudi umorjen pripadnik Stasi Werner
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Teske. Taske je bil obsojen zločina, da je posedoval uradne dokumente Stasi in da je o
prebegu na Zahod zgolj razmišljal, a tega še ni uresničil.

Slika 10:

Uvodne strani navodila ministra za državno varnost Ericha Mielkega z dne 10. 1. 1980
glede izvedbe strogih ukrepov zoper izdajalce v lastnih vrstah.

Val demokratičnih sprememb pljuskne leta 1989 tudi ob zidove Stasi. Služba je
navkljub tajnemu načrtu (tajni dokument št. 0008‒6/86 z dne 17. 3. 1986), s katerim bi
tajni agentje Stasi prevzeli vodenje države in jo preuredili v kapitalistično družbo, pri
tem pa sami iz ozadja še vedno vodili državo.
Kot nemo pričevanje totalitarnega nadzora Stasi nad celotno družbo Vzhodne Nemčije
lahko zgolj omenimo statistične podatke dela arhivov službe, ki jih je ob razpadu
komunističnega sistema v Vzhodni Nemčiji in dezintegracijo Stasi odkrila
zahodnonemška obveščevalna služba. Totalitarni vzhodnonemški režim in tajna policija
ob kolapsu režima nista uspela uničiti vseh sledov grozodejstev in zatiranja. Javnosti in
zgodovinarjem ter človeštvu v poduk je ostalo gradivo vzhodnonemške tajne policije, in
sicer:
 111 kilometrov polic z dokumenti (približno 887 milijonov strani);
 1,7 milijona fotografij, negativov in prezentacij;
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 30.100 filmov, videoposnetkov ter zvokovnih posnetkov;
 približno 4.500 indeksnih map s približno 41 milijonov kartic;
 filmsko posneto gradivo v približni dolžini 47 kilometrov polic;
 kosovni material, približno 15.000 vreč;
 diski, trdi diski ter magnetni trakovi, več kot 10.000 kosov.

6.3.3 Slovensko-jugoslovanski obveščevalno-varnostni aparat v času
druge svetovne vojne
Pod mentorstvom Josifa Visarijonoviča – Stalina, KP SZ ter njenega represivnega
aparata so se oblikovali vzorci neetičnosti ter iztočnice in temelji obveščevalnovarnostnega aparata Komunistične partije Jugoslavije, s katerim je ta nadzirala svoje
državljane. Kritično pomembnost obveščevalnih informacij je Stalin dojel že v zgodnjih
letih svoje diktature. Ideološko in politično podjarmljenje ter obveščevalno-varnostno
kontrolo nad vodenjem komunističnega gibanja celotne Evrope je Stalin vzpostavil s
tem, da je (Eiletz 2006, 42 ):
a.) organizacijsko in politično podredil in izenačil vse ustroje komunističnih partij
članic Kominterne in Kominterne s sovjetsko partijo ter je z izgradnjo t. i.
vzporednih struktur s t. i. odločujočimi instancami povezal in izenačil notranjeorganizacijske instance KP SZ ter instance Kominterne in organizacijske
instance komunističnih partij držav članic Kominterne. Te instance so tako bile:
 Izvršilni komite Kominterne z dvema organoma: Prezidij Kominterne,
Sekretariat Kominterne.
Na nivoju komunističnih partij članic Kominterne pa naslednje instance:
 Centralni komite, ki igra izvršno vlogo,
 Politbiro in
 Sekretariat.
b.) Uvedel je prvine t. i. kontrolnega aparata, ki so dejansko prvine sovjetskega
obveščevalno-varnostnega nadzora, ki jih je Stalin vgradil v Kominterno in v
nacionalne komunistične partije kot članice Kominterne:
 Sekcija mednarodne zveze postane »živčni del« Kominterne. Z njo se
kontrolirajo partije po svetu, saj se je s tem vzvodom omogočila
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izgradnja agenturne mreže sovjetskih agentov v narodnih komunističnih
partijah. Neposredno pod kontrolo in upravljanjem OGPU ter zatem
NKVD.
 Mednarodna komisija za kontrolo je zbirala podatke o vseh komunistih
na svetu, kontrolirala politično moralo svojih članov ter izključila vse
labilne staliniste iz komunistične partije. Delovala je po vzorcu notranje
obveščevalne službe.
 Oddelek kadrov kot najpomembnejši organ Kominterne deluje kot
policijski center, preko katerega Stalinovi vohuni delujejo po narodnih
partijah. Naloge so zajemale: kontrolo voditeljev in članstva partij,
denunciacijske čistke, organizacija posvetovanj v centru Kominterne ipd.
Oddelek deluje kot t. i. komisija čistk. (42 – 48)
Skozi zgoraj navedene vzvode Kominterne je Stalin obračunaval z vodstvi
komunističnih partij Nemčije, Francije, Bolgarije, KPJ in drugimi evropskimi
komunističnimi sateliti. Pojav sporov v KPJ je kot drugod orkestrirala in vodila
sovjetska tajna služba NKVD. To je bil čas, ko je Stalin v Sovjetski zvezi izvajal t. i.
veliko čistko celotne sovjetske družbe in še posebej KP SS ter Rdeče armade. NKVD je
pod pretvezo iskanja tujih vohunov očistila partijo in vojsko vseh Stalinovih političnih
nasprotnikov in oporečnikov. NKVD političnih spletk in obračunov ni mogla izvajati
sama. Potrebovala je nabor notranjih sodelavcev, ki ji bodo poročali in po njenih
usmeritvah izvajal paleto umazanih in subverzivnih dejavnosti. Slednje je imelo za
posledico pojav rovaštva »vseh proti vsem«.
V letih 1930–1940 KPJ še zdaleč ni bila enotna in konsolidirana politična sila. Zaradi
prepovedi delovanja ter pregona in krutega, a uspešnega delovanja represivnega aparata
Kraljevine Jugoslavije se je članstvo KPJ izredno zmanjšalo, večji del vodstva KPJ pa
se je moral umakniti v tujino. KPJ je bila oslabljena, razbita na desno (pod vodstvom
Sime Markovića) in levo frakcijo (pod vodstvom Djure Cvijića), mnogi aktivni člani so
bili zaprti, zaradi stalnega boja za oblast oziroma prevlado so v njenem vodstvu nastale
frakcije. Kot vesten in marljiv sodelavec sovjetske NKVD je v boju za oblast ter v
rovarjenju zoper vodilne tedanje člane KPJ Josipa Čižinskyga – Milana Gorkića, Petka
Miletića ter drugih prednjačil hrvaški komunist Josip Broz. Njegova denunciantska

177

poročila so pomagala pri likvidaciji Gorkića leta 1937 ter v kasnejšem obračunu z
Miletićem. Vodstvo Kominterne je dolgo časa po likvidaciji Gorkića favoriziralo
Miletića kot kandidata za generalnega sekretarja KPJ, vendar pa je Broz s konstantnim
obtoževanjem, klevetanjem, podtikanjem ter stigmatiziranjem Miletića in njegovih
podpornikov slednjega prisilil, da je leta 1939 odšel v Moskvo z namenom, da se
Brozovim obtožbam postavi po robu. Miletića so prijeli in zaprli ter ga pod še vedno ne
dokončno razjasnjenimi okoliščinami istega leta tudi likvidirali. Broz je to izkoristil in
preko NKVD leta 1939 dosegel začasno imenovanje na mesto generalnega sekretarja
KPJ. S tako uzurpirano oblastjo je Broz na sestanku v Bohinjski Bistrici marca 1939
ukazal prvo izmed mnogih partijskih čistk. Zgodovina bo pokazala, da sta bila Broz in
varnostno-obveščevalni aparat komunistične partije v boju za obstanek na oblasti enako
neprizanesljiva celotni paleti političnih nasprotnikov in oporečnikov kot tudi najbližjih
sodelavcev, kot so bili Andrija Hebrang, Milovan Đilas, Aleksander Ranković, Sreten
Žujović, Edvard Kocbek ter mnogi drugi.

6.3.3.1

Obveščevalno-varnostni aparat Osvobodilne fronte

Videnje ter zavedanje varnosti kot družbenega pojava in vrednote v slovenski družbi
nikakor ni bilo samoumevno. Družbeno dojemanje varnosti se je v polpretekli slovenski
zgodovini korenito spreminjalo. V času ideološkega monopola komunistične stranke so
tedanji oblastniki navkljub visokoletečim zagotovilom o splošni varnosti družbe pojem
varnosti načrtno usmerjali predvsem v prvine varnosti, ki so zagotavljali obstoj
enopartijskega političnega sistema in politične klike tedanjih oblastnikov. Slednji je
razvil sistem družbenega nadzora, temelječega tudi na zlorabi človekovih pravic in
svoboščin, medsebojnega nezaupanja, ovajanja, tajnega (so)delovanja do stopnje, da je
bilo t. i. ugodno stanje javne varnosti zgolj posledica učinka močnega komunističnega
sistema v (zlo)rabi oblik tajnih policijskih metod. Varnost je v vsaki družbi, tudi v
nacizmu ter komunizmu, družbena kategorija z izraženim razrednim značajem, njena
temeljna zasnova, vloga in organizacija pa so bile odvisne od stopnje družbenoekonomskega razvoja konkretnega društva oziroma od značaja in razvitosti
družbenopolitičnih odnosov.
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Jerca Vodušek Starič (2015) poudarja, da so nastanek komunistične države po drugi
svetovni vojni v Sloveniji in Jugoslaviji tvorili številni sočasni procesi, zato je težko na
kratko podati celovito sliko dogajanja. Pri teh procesih sta bili vedno v ospredju dve
prvini ‒ revolucija in oblikovanje socialistične države. Avtorica posega v zgodovino
KPJ in pravi: »Časovni okvir za analizo teh procesov bi se moral praktično začeti z
ustanovitvijo Komunistične partije Jugoslavije (KPJ). Treba bi bilo upoštevati vse njene
programe, objave, politiko in osebnosti v dvajsetih letih, predvsem pa obrat politike v
tridesetih. V teh letih se je začel vzpon nove generacije komunistov, ki je bila v
delovanju precej odločnejša, bolj disciplinirana in ortodoksna, šla je skozi moskovsko
šolo ter je imela natančne in določne poglede na cilje, ki jih je želela doseči, in tudi na
metode, ki jih je bila pripravljena uporabiti. Ta generacija je bila nato na prizorišču še
dolga leta po drugi svetovni vojni, v Sloveniji približno do konca osemdesetih let 20.
stoletja. Prestala je najštevilnejše preizkušnje, vendar pa svoje osnovne filozofije ni
nikoli spremenila. Toda najbolj zanimivo in odločilno je bilo obdobje prihoda
komunizma na oblast v letih 1944–1946, kar je najbolj vplivalo na značaj prihodnjega
režima v Sloveniji in Jugoslaviji.« (Vodušek Starič 2015, 20)
Korenine zlorabe obveščevalno-varnostnega

sistema v nekdanji

komunistični

Jugoslaviji in Sloveniji segajo v obdobje druge svetovne vojne, ko je slovensko
prebivalstvo doletela dvojna nesreča: okupacija fašistično-nacistične soldateske ter vse
bolj plamteča se državljanska vojna. Slovensko narodno telo je v odporu proti
okupatorju pokazalo trdoživost, željo po obstanku in preživetju. Na napad nacistične
Nemčije in sil osi na Jugoslavijo 6. 4. 1941 ter posledično razkosanje slovenskega
ozemlja se je odzvala tudi tedanja slovenska politična scena. Ideološko se je na levem
delu političnega pola leta 1941 vse bolj v ospredje postavljala tedanja Komunistična
partija Slovenije. Boj zoper okupatorja, osvoboditev in združitev vsega slovenskega
ozemlja v okviru Jugoslavije ter sklicevanje na demokratične postulate vladanja,
postanejo temeljne točke ustanovljene politične organizacije Osvobodilne fronte
slovenskega naroda, skrajšano tudi Osvobodilne fronte (OF). V nastanek in razglasitev
OF je Komunistična partija na hitro pritegnila članice prej ustanovljenega kluba Društva
prijateljev Sovjetske zveze. Med ustanovnimi skupinami OF tako najdemo:
 Komunistično partijo Slovenije,
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 krščanske socialiste,
 narodne demokrate,
 skupino kulturnikov
 ter druge manjše skupine.
Prav komunistična partija Slovenije si navkljub navidezni paleti političnega pluralizma
članstva OF prisvoji in obdrži vodilno vlogo skozi celotno delovanje. Tako je bila 28. 2.
1943 sprejeta Dolomitska izjava. S slednjo KPS izniči še tisto malo pluralnega pridiha
že tako avtoritativno zastavljeni organizaciji Osvobodilne fronte. Ideološko enoumje in
nepripravljenost doseganja političnih in idejnih kompromisov najbolje prikaže izjava
Edvarda Kardelja, ki jasno in brez ovinkarjenja razpre slo in togost komunističnega
aparata, ki ni dopuščal pluralnih nazorov lastnih političnih partnerjev. Dolomitska
izjava obenem služi kot prvi znak obračunov tudi s kasnejšim političnim oporečnikom
Edvardom Kocbekom. »V izvršnem odboru Osvobodilne fronte so namreč nastala
znana raznoglasja med predstavniki Komunistične partije in vseh drugih skupin
Osvobodilne fronte na eni strani ter Edvardom Kocbekom na drugi, ki so svoj epilog
dobila v t. i. Dolomitski izjavi osnovnih skupin Osvobodilne fronte. Komunisti smo se
morali postaviti po robu pojavom neenotnosti v Osvobodilni fronti. Prišli smo med
drugim do prepričanja, da bi se raznoglasja z Edvardom Kocbekom, ki so bila prej
relativno majhna, lahko v novih razmerah pričela poglabljati. /.../ Prvič, nismo mogli
privoliti v nobeno obliko pretvarjanja Osvobodilne fronte v zgolj koalicijo političnih
skupin, in drugič, nismo mogli privoliti v slabitev vodilne vloge Komunistične partije
Slovenije v narodnoosvobodilni vstaji. Bili smo pripravljeni sprejeti odkrito politično
konfrontacijo z vsakim, ki bi od nas zahteval take koncesije.« (Kardelj v Omerza 2010,
152) Pod izgovorom enotnosti in usklajenega delovanja zoper okupatorja Dolomitska
izjava že v času druge svetovne vojne žalostno nakazuje na kasnejšo enostrankarsko
politiko in absolutno partijsko hegemonijo.
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Slika 11:

Dolomitska izjava

Dolomitska izjava nam prikaže, da je bila upravičena težnja slovenskega naroda po
svobodi in oborožen boj proti okupatorju kot oblika odpora v več primerih grobo
zlorabljen ali, kot to povzame Mlakar (2015, 84), »da gre za revolucionarni projekt in za
intrumentalizacijo odporniške energije Slovencev, so začutili predvsem domači
'meščanski' nasprotniki. Na njihovo kritiko in protipropagando sta partija oziroma VOS
(Varnostno obveščevalna služba, op. a.) odgovorila izredno radikalno, namreč z
likvidacijo političnih nasprotnikov, ki so spomladi 1942 živeli oziroma delovali na
ozemlju od Italijanov zasedene Ljubljanske pokrajine ter posebej na t. i. svobodnih
ozemljih, ki so ga nadzirali partizani. Ker so postale množične, so nasprotnike utrudile v
prepričanju, da gre za dejansko revolucijo. K takemu prepričanju so jih navajale že
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izjave in ukrepi vodstva OF/KP jeseni 1941. Med temi kaže omeniti predvsem sklepe,
sprejete sredi septembra 1941, da SNOO edini predstavlja in vodi slovenski narod in da
vsaka organiziranost zunaj OF škoduje boju za svobodo, zato jo KP kaznuje. Odlok o
zaščiti slovenskega naroda v istem času je stvar zaostril z lahkotno opredelitvijo
narodnega izdajstva s hitrimi sankcijami. 'Temeljne točke' tega odloka so novembra in
decembra 1941 šle vse dlje, saj so sporočale, da bo po osvoboditvi prevzela oblast OF in
da bodo kot edina narodna vojska priznane zgolj partizanske čete. Kidrič je zagrozil, da
'bo v kali zatrt vsak poskus organiziranja kakšne druge vojske', izrecno s smrtjo pa sta
tovrstnim pojavom zagrozila še izvršni odbor OF in glavno poveljstvo.«
Prav z ustanovitvijo VOS (Varnostno-obveščevalna služba) je KPS dala izredno
pomemben poudarek pomenu zbiranja informacij s področja obveščevalne in varnostne
dejavnosti. Temu priča tudi zaupno navodilo o razvoju obveščevalne in varnostne
dejavnosti na terenu in v vojski. Pri tem je Edvard Kardelj v Navodilu Centralnega
komiteja za izgradnjo Varnostne in obveščevalne službe na terenu in v vojski 10. 2.
1943 posebno izpostavil, »da je področje VOS-a za vse spremembe v odnosih sil
najobčutljivejše področje osvobodilne borbe. Samo neposredno vodstvo KP lahko
omogoča temu sektorju dosledno in nepretrgano delo. KP Slovenije je kot avantgardna
sila slovenskega naroda in organizator njegove osvobodilne borbe najdoslednejši borec
za resnično demokratične zahteve slovenskega ljudstva in ki kot taka predstavlja v vseh
okornostih in spremembah v odnosih sil neomajno središče odpora proti vsakršnem
pritisku sovražnika, lahko edino s svojim nepretrganim vodstvom zagotovi edinstvenost
in doslednost linije v delu VOS-a.« (Kardelj v Griesser-Pečar 2007, 371) VOS je bila v
organizacijskem smislu razdeljena na splošno obveščevalno službo, specialno
obveščevalno službo ter varnostno službo.
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Slika 12:

Organizacijski razvoj VOS in reorganizacija obveščevalno-varnostnega sektorja

Pri organizaciji in vodenju OF komunisti niso enakopravno ravnali z drugimi člani, niso
jim zaupali na področju obveščevalne dejavnosti. Večina obveščevalnih podatkov do
njih ni prispela v izvorni obliki, bili so nemalokrat predrugačeni, zamolčani ter celo
izbrisani. Tudi v članstvu OF je komunistična partija videla vsaj konkurenta prevzema
oblasti, če ne v določenih primerih tudi neposrednega sovražnika. Slednje sta potrdila
tako Kardelj kot tudi Kidričeva v medsebojnem obveščanju in dopisovanju (GriesserPečar 2007, 371).
Z vidika kršenja človekovih pravic in svoboščin se vsekakor kot najbolj sporno
izpostavlja delovanje varnostne plati VOS. Ta je v svoji organizaciji združevala
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partijsko najbolj lojalne in preverjene člane, ki so brezpogojno izvrševali vse partijske
direktive in ukaze. Griesser-Pečarjeva (378–386) nam povzame razmere in pravi, da
»varnostna služba postane kladivo in ost komunističnega obveščevalnega aparata:
likvidacije političnih nasprotnikov in celo pripadnikov iste politične opcije pa so postala
stalnica 'strokovnega varnostnega' delovanja. Delovanje VOS in organizacijska
umestitev preideta neposredno pod okrilje centralnega komiteja KPS, VOS pa samo
članstvo, še bolj pa sopotnike OF večkrat ignorira in deluje na lastno pest. To povzroča
nemalo razburjenja v vodstvu KPS ter zaradi nepremišljenih in nasilnih dejanj vodi tudi
do spontanega odpora v ljudstvu. V sklopu delovanja in izvajanja oboroženega boja
proti sovražniku je OF poizkušal ta boj umestiti tudi v nek pravni okvir
revolucionarnega prava in to z uvedbo t. i. brigadnih in področnih sodišč, ki naj bi edina
imela pravico izrekati smrtne kazni.« (378–386) Slednje so pripadniki VOS nemalokrat
ignorirali, justifikacije domnevnih izdajalcev pa so izvajali na lastno pest.
Že sam sklep politbiroja KPS o ustanovitvi VOS kaže na dejstvo, da je VOS bila
ustanovljena kot strankarska politično in ideološko opredeljena obveščevalna
organizacija, ki je delovala z namenom zaščite ideoloških temeljev in ciljev zgolj ene
politične opcije. To še toliko bolj pride do izraza v poskusu pravne umestitve delovanja
VOS. Te vidike delovanja na varnostnem področju poizkuša KPS doreči s sprejemom t.
i. zaščitnega zakona OF 16. 9. 1941. Plenarna skupščina OF zakon sprejme, KSP pa v
potrditev slednji ne poda VOS kot izvršilne policijske-varnostne-obveščevalne
organizacije. S tem se VOS neposredno izogne kakršnemu koli nadzoru izvršnega
komiteja OF, OF pa s tem postane talec politično-ideološkega koncepta KPS, z VOS kot
sinonimom represije vse bolj očitne državljanske vojne.
Slednjemu pritrdi tudi France Bučar (2015, 103‒104), ko pravno oceni sklepe OF in
zatrdi, da »partiji ni mogoče odreči pravice, da se bori za komunistično ureditev in da v
ta namen pridobiva čim več somišljenikov /…/ To je v vseh primerih, tudi v
okupacijskih razmerah, njena legitimna pravica. Vendar z vidika legitimnosti prav tako
Partija ne more izpodbijati enake pravice svojim nasprotnikom, ki se lahko borijo proti
komunizmu oziroma za tako družbeno ureditev, kot jo imajo sami za najbolj primerno.
Nikomur od tistih, ki so bili za drugačen pogled in drugačno taktiko odpora proti
okupatorjem, kot jo je imela OF, ni mogoče očitati nikakršnega izdajstva ali

184

oportunizma. Ne pravno ne moralno. Z vidika morale in naravnega prava bi OF lahko
nastopila samo zoper tisto dejavnost, ki bi neposredno merila na sodelovanje z
okupatorjem z namenom, da podpre njegove protinarodne namere, tega pa OF svojim
nasprotnikom, vsaj v izhodišču, ni očitala. Njen očitek se nanaša na zavračanje
sodelovanja z OF. To pa je legalna pravica vsakogar, kdor se z njo, zlasti pa z njeno
taktiko oboroženega upora ne strinja«. Bučar (2015, 103‒104) še dodaja, da »s tega
vidika je zlasti nastop VOS proti nasprotnikom OF kot narodnim izdajalcem moralno in
pravno nevzdržen.« Zato sta »prav obstoj, organizacija in delovanje VOS najboljši
dokaz, da je bila OF samo taktično sredstvo Partije pri njenemu boju za prevzem
oblasti.« (Griesser-Pečar 2007, 379)

6.3.3.2

Obveščevalno-varnostni aparat Socialistične federativne

republike Jugoslavije
Po vzoru CK KPSZ je 1944 leta KPJ izvedla reformo obveščevalno-varnostnega
sistema z namenom organizacijsko popolnoma podrediti in centralizirati nadzor nad
delovanjem celotnega obveščevalno-varnostnega sistema na teritoriju Jugoslavije. KPS
ter njen obveščevalno-varnostni aparat, sta se direktivam KPJ brezpogojno podredila.
OVD slovenskega komunističnega gibanja tako, preko vzvodov KPJ, v popolnosti
preide pod nadzor centralnih organov KPJ. Do tega trenutka je bila OVD slovenskega
komunističnega gibanja posebnost in bi kot takšna lahko predstavljala potencialno
težavo pri izvedbi kasnejših ukrepov ideološke konsolidacije ter totalitarnega
upravljanja družbe.
»Organizacija in delovanje VOS OF se na prvem zasedanju Slovenskega
narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) ukine. Za delovanje na obveščevalno-varnostnem
področju SNOS marca istega leta z odlokom o ustanovitvi osem odsekov, med njimi
ustanovi tudi Odsek za notranje zadeve. V slednjega se vključita tako Narodna zaščita
kot tudi večina kadrov razpuščene VOS. Prva prava 'vsejugoslovanska' obveščevalna
organizacija Oddelek za zaščito naroda (OZNA) je bila ustanovljena 13. maja 1944 z
navodilom vrhovnega komandanta Narodnoosvobodilne vojske (NOV) in Partizanskih
odredov Jugoslavije (POJ) maršala Josipa Broza Tita. S tem se dejansko centralizira
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organiziranost obveščevalno-varnostnega segmenta delovanja komunistične partije.
OZNA je delovala po strogi vojaško-politični hierarhiji in je bila neposredno podrejena
vrhovnemu komandantu. Učinkovito delovanje slednje praktično ni bilo mogoče brez
soglasja in odobritve najvišjega vodstva KPJ. Po končanju druge svetovne vojne pride
do reorganizacije in OZNA se organizacijsko umesti v Ministrstvo za obrambo, kjer se
njena organizacijska struktura deli na več odsekov:
 Prvi obveščevalni odsek je zbiral podatke o nasprotniku in organiziral
obveščevalne centre v sovražnikovih ustanovah.
 Drugi protiobveščevalni odsek je deloval na osvobojenih in neosvobojenih
odzemljih.
 Tretji protiobveščevalni odsek je bil v vojski.
 Četrti je bil statistično-tehnični odsek.
Omenjenim odsekom se kasneje dodata še dva, in sicer:
 Odsek za boj proti tujim obveščevalnim službam in
 Protiobveščevalna zaščita prometnih ustanov in objektov«. (Anžič 1997, 50)
Reforma obveščevalno-varnostne dejavnosti KPJ in KPS je zastavila nove cilje
obveščevalno-varnostnim službam. Zaradi ugodnih geostrateških in vojaških razmer, ki
so nakazovale zlom nacističnega Rajha, so politični ideologi KPJ ob koncu leta 1944 na
novo definirali cilje OVD ter usmerili večino ukrepov reorganizirane obveščevalnovarnostne službe od ukrepov konsolidacije lastnega ideološkega gibanja k ukrepom
identifikacije ter fizične likvidacije ideoloških, verskih, kulturnih in družbenih
nasprotnikov komunističnega sistema. »Komunisti so med vojno vedno bolj utrjevali
svojo oblast. Ustanovili so politične/-a gremije/združenja, VOS je nasledila tajna
policija OZNA; njena naloga je bila predvsem varovanje t. i. pridobitev revolucije. Zato
je svoje delo osredotočala predvsem na evidentiranje in odstranjevanje notranjega
sovražnika – med vojno in po njej. Takoj po t. i. osvoboditvi se je začelo obračunavanje
z vsemi političnimi sovražniki in z vsemi mogočimi viri nevarnosti za nove oblastnike.
Preganjali so predstavnike t. i. bele in plave garde, ostanke nekdanjih političnih strank,
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člane Katoliške akcije, zastopnike Cerkve, sodelavce Intelligence Servicea25, pa tudi
predstavnike premožnejših plasti, predvsem podjetnike. Vsi, ki niso bili povezani v
Osvobodilno fronto, so bili sumljivi; večino so privedli pred sodišče. Sumljiv je bil
vsakdo, ki je kritično razmišljal o kateremkoli področju t. i. ljudske oblasti. Ključno
vlogo pri uveljavljanju revolucionarnega terorja je imela OZNA, od leta 1946 UDV
(Uprava državne varnosti), bolj znana pod imenom UDBA (Uprava državne
bezbednosti). Prisotna je bila povsod: za dosego ciljev ji je prišlo prav vsako sredstvo.
V najkrajšem času je zgradila gosto mrežo neformalnih sodelavcev v vseh plasteh
prebivalstva, v vseh starostnih skupinah je med drugim pridobivala ljudi, ki so kdaj
zagrešili prestopek in jih je lahko s tem izsiljevala.« (Griesser-Pečar 2007, 532–533)
»Hkrati z vzpostavitvijo totalitarne oblasti se je v Sloveniji leta 1945 začelo izvajanje
revolucionarnega nasilja nad vsemi, ki jih je ta štela za dejanske ali potencialne
nasprotnike. Kakor ugotavlja Tine Hribar 'revolucionarno nasilje ni kak dodatek h
komunistični revoluciji, temveč njeno gonilno jedro.'« (Mikola 2012, 3) Obdobje
najhujšega nasilja v Sloveniji je predstavljalo obdobje od konca druge svetovne vojne
do začetka petdesetih let, ki se v partijski periodizaciji slovenske in jugoslovanske
povojne zgodovine označuje kot obdobje t. i. administrativnega socializma oziroma
revolucionarnega etatizma. Ker je jugoslovanska oblast v tem obdobju dosledno
posnemala stalinistične metode vladanja v Sovjetski zvezi, lahko to obdobje označimo
kot obdobje stalinizma. Komunistična partija Jugoslavije, katere del je bila tudi
Komunistična partija Slovenije, je bila v tistem obdobju »od drugih vzhodnoevropskih
komunističnih partij ena izmed najbolj radikalnih, saj se je najbolj nagibala k
sovjetskemu socialno-političnemu vzorcu.« ( 3)
»Dosledno posnemanje stalinističnih vzorcev vladanja v prvih povojnih letih je
najizrazitejše prišlo do izraza v izvajanju tistih oblik represije proti dejanskim in
domnevnim nasprotnikom oblasti, ki so bile značilne za vse stalinistične režime. Kot
takšne lahko označimo predvsem naslednje:
 množično izvajanje izvensodnih pobojev,
 pošiljanje nasprotnikov v koncentracijska in delovna taborišča,
25

Secret Intelligence Service (SIS) – obveščevalna služba Združenega Kraljestva Velike Britanije in
Severne Irske, zadolžena za zbiranje podatkov o grožnjah Združenemu kraljestvu v tujini.
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 izgone prebivalstva,
 nasilne razlastitve premoženja,
 politične sodne procese,
 zatiranje verske svobode in preganjanja verskih skupnosti.« (3).
»O usodi zajetih vojakov (domobrancev itd.) je v ozadju gotovo odločalo jugoslovansko
partijsko in državno vodstvo. Po mnenju Alberta Svetine, ki je bil do maja 1944
namestnik Ivana Mačka, so sklep o likvidaciji sovražnikov, to je političnih
nasprotnikov, sprejeli po Mačkovem obisku Tita v Drvarju maja 1944. Takrat je šlo v
glavnem za organiziranje OZNE. Na posvetu svojim sodelavcem v Sloveniji je Maček
oznanil, da se po mnenju Sovjetov, ki sta se mu pridružila tudi Tito in Ranković, bliža
konec vojne. Zato bi bilo najbolje, da bi likvidirali veliko število sovražnikov in jih kar
najmanj postavili pred sodišče. Vendar je bilo izvajanje takih odločitev prepuščeno
centralnemu biroju partije, v primeru Slovenije torej slovenskemu politbiroju, slovenski
OZNI in enotam 2. divizije KNOJ.« (Griesser-Pečar 2007, 491)
»Večino pobojev na območju Slovenije je izvedla vojaška OZNA, to je OZNA 3. in 4.
Jugoslovanske armade. Ta je pobijala predvsem zajete pripadnike vojaških formacij iz
drugih območjih Jugoslavije ‒ četnike, ljotičevce, nedičevce, ustaše in hrvaške
domobrance. Poboje pripadnikov Slovenskega domobranstva in slovenskih civilistov je
izvajala skoraj izključno OZNA za Slovenijo. Poleg tega, da je partija v OZNI
postavljala vodstvene kadre, je med obema ustanovama, predvsem na najvišjem nivoju,
obstajala tudi personalna povezanost. Tako je bil načelnik OZNE za Jugoslavijo
Aleksander Ranković hkrati tudi član politbiroja CK KPJ, načelnik OZNE za Slovenijo
Ivan Maček – Matija pa je bil hkrati tudi član politbiroja CK KPS. Pri izvajanju
'čiščenja' je OZNA tesno sodelovala s partijo. To sodelovanje ni potekalo samo na
državnem nivoju in na nivojih posameznih federalnih enot, temveč tudi na nivoju
okrožji in okrajev, kjer so okrožna načelstva in okrajna pooblaščenstva OZNE
sodelovala z okrožnimi in okrajnimi partijskimi komiteji.« (Mikola 2012, 33)
»Če o številu žrtev iz drugih delov Jugoslavije lahko samo ugibamo, pa imamo dokaj
natančne podatke o številu žrtev iz Slovenije. Po zadnjih podatkih Inštituta za novejšo
zgodovino v Ljubljani, ki izvaja raziskovalni projekt ugotavljanja števila žrtev druge
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svetovne vojne in povojnega nasilja v Sloveniji, je bilo v Sloveniji po vojni izvensodno
pobitih:
 11.757 domobrancev,
 159 policistov Ljubljanske pokrajine,
 153 slovenskih četnikov,
 23 mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko,
 61 Slovencev v nemških policijskih in drugih uniformiranih enotah (SS, SA,
Vermacht, Landwacht, Volkssturm …),
 19 pripadnikov italijanskih kolaborantskih enot,
 20 partizanov,
 1.847 civilistov,
 618 oseb neugotovljenega vojnega statusa«. (55)
S široko ideološko zastavljenim in logistično zelo dobro razvitim ter vzpostavljenim
obveščevalno-varnostnim aparatom, KPJ/KPS po koncu druge svetovne vojne prične s
politično-ideološkimi čistkami drugače mislečih. Te se ne zaključijo zgolj v neposredni
fizični likvidaciji političnih nasprotnikov, ampak prevzamejo oblike sistemskega
nasilja, temelječega na široko zastavljenem konceptu popolnega nadzora družbe.
»KPS/KPJ je ob koncu vojne in po njej z ukrepi od zgoraj (revolucija od zgoraj) uvedla
klasičen stalinistični model totalitarne oblasti in ga modificiranega, toda v temeljnih
postavkah nespremenjenega, ohranila do svojega t. i. sestopa leta 1990. Te temeljne
značilnosti so bile:
 brezobzirno ohranjanje oblasti z izločanjem vsakršne opozicije in nenehnim
iskanjem notranjega sovražnika;
 nesorazmerno velika moč državnega varnostno-obveščevalnega aparata
oziroma tajne policije;

189

 nacionalizacija in državna, kasneje družbena uprava gospodarstva ter
zatiranje zasebnega sektorja v kmetijstvu (najprej s prisilnim zadružništvom
in z odkupi, pozneje z drugimi prijemi);
 prevlada partijske hierarhije nad državnimi organi in javnimi ustanovami, pri
čemer je bil partijski aparat ves čas pod nadzorom vodstva;
 monolitna, enotna partija in kult osebnosti.
KPS ter KPJ sta v ideološki čistkah svojih nasprotnikov bili v mnogočem bolj
učinkoviti tudi od lastnega vzora, KPSZ ter njihovega nasilnega političnega aparata.
Natančno izveden načrt obračuna s političnimi nasprotniki KPS/KPJ je le-te tako
ohromil, da so bili po koncu vojne zmožni izvajati zgolj le nadzorovano propagandno
dejavnost oziroma posamične, operativno nepomembne, vojaške aktivnosti majhnih
skupin (trojk). Njihova dejavnost pa je bila tako že v kali obsojena na propad. Za
primerjavo lahko na tem mestu omenimo primer Litve ter nasilje KPSZ ter NKVD, ki
navkljub že delno opravljenih ideoloških čistkah nad litvanskem ljudstvom med leti
1939 – 1941, ni doseglo zastavljenih ciljev. Ob ponovni zasedbi države leta 1944 ter
izvedbi množičnih deportacij, razlastitve premoženj, odvzema državljanskih pravic,
ukrepov fizične likvidacije ter kolaborantskemu sodelovanju komunistične stranke Litve
s KPSS, želja ter težnje po vzpostavitvi lastne demokratične države nikoli ni zamrla.
KPSZ ter NKVD sta se zato v letih 1944 - 1953 soočala tako z neoboroženim kot tudi
oboroženim uporom ljudstva, ki je po določenih ocenah zajemal med 50.000 in 100.000
aktivnih borcev in drugih podpornikov. (Terleckas 2014, 105) KPJ in KPS sta tako, v
primerjavi z lastnimi mentorji v KPSZ in strukturah NKVD, izvedli ideološko ter
fizično čistko ter podjarmljanje slovenskega političnega telesa izjemno natančno in
učinkovito pri tem pa ni bilo zaznati obsežnejšega aktivnega upora.
Kljub obsodbi stalinizma v komunističnem gibanju Evrope po 20. kongresu KP SZ leta
1956 so vse zgoraj naštete prvine, razen neposrednega fizičnega nasilja, ki ni bilo več
potrebno, veljale še naprej, prilagojene času, mnogokrat taktično prikrite, vendar nikoli
odpravljene.« (Vodušek Starič 2015, 87‒88)
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Varnostna dejavnost, kot je razvidno iz opisa nastanka in delovanja jugoslovanske in
slovenske Partije ter Varnostno-obveščevalne službe (VOS) je v komunistični
Jugoslaviji podobno kot v SZ in drugih totalitarnih komunističnih državah tesno
povezana s totalnim partijskim prevzemom oblasti ter nadzorom nad vso družbo. Partija
pa je šla celo tako daleč, da je v določenih segmentih pričela uporabljati službo in
delovati samo za potrebe določenih notranje partijskih struj. Slednje je zaradi
kriminalno-političnih zlorab in malverzacij vodilo k raznim aferam ter poizkusom
diskreditiranja posameznih vodilnih političnih funkcionarjev, vse pa je doseglo vrh s
»prisluškovalno afero« predsedniku Josipu Brozu – Titu in osebnim sporom z vodjo
UDBE Aleksandrom Rankovićem. Služba se na VI. plenumu CK ZKJ (t. i. Brionski
plenum) preimenuje iz UDB v Službo državne varnosti (SDV) ter temeljito preoblikuje.
Temeljna naloga preimenovane SDV tako postane boj zoper zunanjega sovražnika
države ter razrednega sovražnika. Javne institucije postanejo temelji varnosti
samoupravnega sistema in te izvajajo nadzor nad delom službe. Pripadniki SDV
opustijo izvajanje določenih opravil s področja javne varnosti, služba pa na podlagi
določil 39. člena Temeljnega zakona o notranjih zadevah iz leta 1966 postane tudi
kazensko odgovorna.
Navkljub spremembam in reorganizaciji službe tudi po Brionskem plenumu Partija ni
dokončno opustila vzvodov političnega nadzora nad SDV. Slednje lahko razberemo iz
opredelitve vloge same Komunistične partije Jugoslavije iz njenega statuta iz leta 1979.
Ideološki temelji partijskega delovanja tako postajajo vodilo družbenega razvoja, k
temu pa se aktivno ter konformno prilagaja tudi ustroj obveščevalno-varnostnega
sistema. Statut Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije (Statut
ZKJ in ZKS 1979, 5) podaja temeljno načelo Zveze komunistov Jugoslavije in zatrjuje,
da je:
»1. Zveza komunistov Jugoslavije revolucionarna in enotna organizacija ter vodilna
idejnopolitična sila delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v njihovem boju za
socializem na temeljih samoupravljanja. Komunisti Jugoslavije in njihove zveze v
socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah so združeni v Zvezo
komunistov Jugoslavije na podlagi skupnega programa boja za uresničevanje
zgodovinskih in neposrednih interesov ter vodilne družbene vloge delavskega razreda in
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svobodoljubnih, socialističnih teženj narodov in narodnosti Jugoslavije. Zgodovinska
naloga in končni cilj Zveze komunistov Jugoslavije je ustvariti brezrazredno
komunistično družbo.« (Statut ZKJ in ZKS 1979, 5)
»3. člen ZKS:
Idejnopolitično vlogo zagotavlja Zveza komunistov Slovenije, tako da: (Statut ZKJ in
ZKS 1979, 78–79)
 »uporablja rezultate marksistične analize in raziskovanj družbene prakse ter
dosežke marksistične znanosti in na tej osnovi sprejema usmeritve za delovanje
svojih članov pri reševanju družbenih vprašanj. Na tej osnovi se zavzema, da te
usmeritve povzamejo v svojih družbeni akciji delavski razred in delovni ljudje;
 omogoča in zahteva aktivno in ustvarjalno vlogo slehernega člana in posebej
osnovnih organizacij zveze komunistov, organov in vodstev Zveze komunistov
Slovenije na vseh ravneh, da v procesu javne in enakopravne izmenjave in boja
mnenj pravočasno izražajo nasprotna stališča in razčiščuje vse družbene
probleme ter sodelujejo pri ustvarjanju vseh spoznanj, idej, stališč, sklepov,
programa in drugih dokumentov zveze;
 omogoča in zahteva, da komunisti s svojim delovanjem uveljavijo v vseh
samoupravnih organih, družbenopolitičnih organizacijah in v javnem življenju
takšne odnose, ki zagotavljajo delovnim ljudem samoupravno odločanje in
vpliv na celotno politiko;
 marksistično izobražuje in usposablja člane zveze tako, da znajo idejno in
politično ocenjevati družbene probleme, jih reševati in nastopati v
družbenopolitični in samoupravni praksi. Zato mora organizirati in razvijati
oblike načine in vsebine marksističnega izobraževanja in idejnopolitičnega
usposabljanja;
 vpliva na vsa sredstva oblikovanja družbene zavesti (vzgoja, izobraževanje,
znanost, kultura, tisk, radio, televizija, itd), da širijo in omogočajo poglabljanje
marksistične misli in akcije ter vseh naprednih socialističnih idej, vodi idejni
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boj s socializmu in samoupravljanju tujimi idejami ter se tako upira
ideološkemu izkrivljanju stvarnosti.«.
Podobno vodilno vlogo Zveze komunistov predvideva tudi Ustava SFRJ, še bolj
natančno pa jo opredeljuje v obveščevalno-varnostnem in obrambnem smislu Priročnik
za strokovno usposabljanje rezervnega varnostnega kadra v oboroženih silah
Jugoslovanske ljudske armade (Anđelković 1984, 10), in sicer: »Ustava SFRJ
opredeljuje družbeno samozaščito kot funkcijo samoupravne družbe, ki se izvaja skozi
aktivnosti delovnih ljudi in državljanov, osnovnih organizacij združenega dela in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih ter drugih organizacij in
družbenopolitičnih skupnosti zaradi zaščite ustavne ureditve, samoupravnih pravic
delovnih ljudi ter drugih pravic in svoboščin ljudi in državljanov, zaradi zaščite
družbene lastnine, varovanja osebne varnosti ter varnosti lastnine delovnih ljudi in
državljanov ter zaradi svobodnega družbenega razvoja.«
Bistvo družbene samozaščite vsebuje podružbljanje del zaščite, kar predstavlja proces
izgradnje celotne družbe. Zaščita ustavne ureditve je pravica in dolžnost delovnih ljudi
in državljanov, družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov, organizacij
združenega dela, družbenopolitičnih in drugih organizacij, družbe v celoti. Vsi ti osebki
imajo pravico in obveznost, da prevzemajo ukrepe in aktivnosti »s ciljem odkrivanja in
preprečevanja dejavnosti, s katerimi se ogroža neodvisnost, teritorialna celovitost in
obrambna sposobnost države, spodkopava oblast delavskega naroda, samoupravna in
ekonomska osnova socialističnih in družbenih odnosov, razbija bratstvo, enotnost in
enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije, kot tudi zaradi odkrivanja in
preprečevanja drugih dejavnosti, usmerjenih na izpodkopavanje in rušenje v Ustavi
SFRJ zagotovljenega ustavnega reda.« (10)
Družbena samozaščita kot koncept delovanja obveščevalno-varnostnih struktur na
področju državne varnosti, pod plaščem skupne skrbi za trdnost družbenopolitične
ureditve, je poizkušala tako uvajati koncept družbenega ovaduštva politično drugače
mislečih s ciljem ideološke konsolidacije enopartijskega sistema in

vladajočih

političnih elit. Pregon ter politične čistke nasprotnikov sistema ter popoln nadzor nad
vzvodi družbenega ter političnega sistema, predvsem pa njenega represivnega aparata,
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je omogočil partijski eliti dokaj udobno vladavino še naslednjih nekaj desetletij. Kot
bomo kasneje prikazali na primeru demokratičnih družb in družb tranzicij, je že v
ideoloških

usmeritvah

KPS/KPJ

zaslediti

ukrepe

utilitarističnega

prilagajanja

zakonodaje za ideološke okvire delovanja obveščevalno-varnostnega sistema. Navkljub
vzpostavljenim sistemskim instrumentom popolnega nadzora nad politično, versko in
kulturno opozicijo, stalnica vladanja komunističnih elit še vedno ostanejo primeri
množične kršitve človekovih pravic in svoboščin. Ob navidezni demokratizaciji družbe,
kršitve človekovih pravic in svoboščin dobijo zgolj bolj prefinjene oblike. Slast oblasti
in bojazen pred izgubo le-te pa počasi zajame tudi slovensko komunistično elito, ki tako
prične novo fazo obračunavanja z otroki lastne ideološke revolucije. Primer slednjega je
politično in družbeno diskreditiranje Edvarda Kocbeka.

6.3.4 Zloraba obveščevalno-varnostnega aparata v primeru Edvarda
Kocbeka
Leta po drugi svetovni vojni se je tudi v slovenskem kulturnem prostoru odsevala
politična realnost tedanjega časa. Slednja se je odražala z vsepartijskim nadzorom, saj
Partija ni trpela diferenciacije tako političnih kot tudi kulturnih mnenj in pogledov. Kot
primer političnega obračuna sistema nad posameznikom iz lastnih komunističnih vrst se
perfidnost partijske zlorabe sistema izjemno dobro izkaže na primeru Edvarda Kocbeka,
krščanskega socialista, pisatelja, politika in rodoljuba.
V Kocbeku se že od 1943 porajajo dvomi o pravičnosti nastajajoče revolucionarne
oblasti, ko kot član komisije za pritožbe nad izrečenimi sodbami sodeluje pri potrditvi
justifikacije petnajstih sodelavcev okupatorja. Pri tem se upravičeno sprašuje, ali
justifikacije same ne pomenijo odtujitev oblasti in oblastnikov od ljudstva in delujejo v
narodu razdiralno, v njem samem pa vzbujajo ambivalentna in odklonilna čustva.
Kocbek kot najvidnejši krščanski socialist ostane v osvobodilnem gibanju do
osvoboditve. Iz sedanjega gledišča lahko vidimo Kocbeka v tedanji politični
nomenklaturi kot Don Kihota, ki je resnično in zasanjano verjel, da bo mogoče tedanji
sistem obogatiti in okrepiti z vidiki čistega krščanskega etosa. Slednje je bila utopija.
Navkljub temu, da je zasedal sicer zveneča in na videz visoka politična mesta v
zveznem parlamentu v okviru tedanje slovenske vlade in v organih OF, pa so bila le-ta
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dejansko brez občutnega političnega vpliva. Ob dojemanju lastne politične nemoči se
Kocbek od politike usmeri k literarnemu ustvarjanju, skozi katerega poizkuša orisati
svojo življenjsko pot in podati utemeljitve svojega svetovnega nazora. Kocbek je
pojmoval svobodo kot (Jančar 1998, 288) »utelešenje suverenosti tako naroda kot
posamičnega človeka, medtem ko je nesvoboda v zastajanju, v pomirjanju, v
posnemanju, v izposojanju, v pasivnem sprejemanju smernic, v zgolj tehničnem in
mehaničnem

izvajanju

spoznanj

ter

nezdravem

avtoritarizmu.«

Kocbekove

reformistične želje in predlogi po strukturnih in organizacijskih spremembah v sistemu
so bile v kali zavrnjene, tako tudi njegov predlog po transformaciji Osvobodilne fronte,
saj se po njegovem mnenju pred slednjo »postavlja nova in težka in neizbežna naloga,
da se iz sredstva prilagajanja in preveč mehaničnega izvajanja začne spreminjati v
sredstvo prepričevanja izgrajevanja in ustvarjanja – da se iz mehanizma čim prej
spremeni v organizem.« (288‒289) Svoja prepričanja in politična stališča Kocbek
podaja brez zadržkov in v lastnem iskrenem prepričanju, da bo njegov pogled na
preteklo revolucijo razblinil meglice dvomov nad tedanjim sistemom. In prav resnica in
pogledi skozi literarna dela so Kocbeka privedli do neposredne konfrontacije s
političnim sistemom. Kocbekov pogled na njegova partizanska leta, objavljena v
novelah Strah in pogum je prvotno požel pozitivno kritiko javnosti. Literarno uspešnost
in prozaično dovršenost je piscu priznal tudi del političnega vrha in njegovih bližnjih
soborcev, a ta zaradi orkestrirane politične kampanje politbiroja KPS prevzame plašč
osebnih diskreditiranj in žalitev. »Med 22. 12. 1951 in 22. 2. 1952 je izšlo v časopisju in
revijah za skoraj dvesto tipkanih strani raznovrstnih pamfletov in paskvilov na račun
Strahu in poguma. Bilo je očitno, da je vsa ta enormna in spektakularna publicistika
organizirana s partijskega vrha. Še več – bilo je jasno, da je sama knjiga pri tem
postranskega pomena in da gre za načrtno, do neke mere vnaprej pripravljeno politično
likvidacijo enega od tvorcev – ali le 'zaveznikov' slovenske revolucije 1941–1945. /.../ S
Kocbekom je komunistični sistem obračunal perfidno in je slednjega lomil počasi, a
vztrajno. Sistem se je zavedal, da je Kocbek utopičen idealist, ki temelji svoja globoka
čustva zavezanosti socialistični revoluciji in lastni prepričanosti o vrednostno-etični
povezavi krščanskih vrednot in ciljev revolucije. Politična klika in 'partijska tovarišija'
je poizkušala s prijemi partijske prevzgoje in razprave skozi vrsto notranjepartijskih
posvetovanj, razprav in debat na izvršnih odborih Osvobodilne fronte. Kot oseba z
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mirnim in nekonfliktnim značajem se je Kocbek poizkušal neutemeljenim napadom
argumentirano upreti in predstaviti svoja prepričanja in stališča. Slednje tudi iz
prepričanja, 'da ne more in da ne sme izstopiti iz zgodovine', v kateri si je bil s svojim
angažmajem med osvobodilno vojno pač ustvaril legitimen, avtonomen in neodtujljiv
delež – predvsem pa, da mora ostati zvest tisti svoji osebni odločitvi, ki si jo je naložil
spomladi 1941 ob okupaciji, kakor tudi že prej s svojim kritičnim razmerjem do politike
slovenskih uradnih strank in kot katoliški intelektualec tudi do cerkvene hierarhije.«
(281) Kocbek pa ni ostal zgolj zvest svojim političnim prepričanjem, ampak je jasno in
brez zadržkov podal lastno videnje stanja kulturnega duha v povojnih letih. Svoje
videnje je Kocbek predstavil Francu Novščaku v članku Slovenskega poročevalca z
naslovom Razgovor z Edvardom Kocbekom. O stanju ljudske prosvete na slovenskem
po vojni je Kocbek dejal: »Povsod smo se toliko razvili zadnja leta, le v ljudski prosveti
smo ostali v primitivnih, večkrat prav vulgarnih oblikah propagandizma in
utilitarizma.« (281).
Partijski veljaki so si sicer prizadevali čim prej odstraniti Kocbeka in krščanske
socialiste iz javnega življenja. »Zlomiti preostalo skupino krščanskih socialistov, ne
dopustiti, da dobijo eno samo pozicijo, če odstopajo, je v redu, sicer pa bo treba 'lomiti'.
Nastaja precej komplicirana situacija, boriti se na dveh frontah, proti ostankom reakcije
in pojavom birokracije. Paziti, da ne sektašimo in ne delamo problemov tam, kjer jih še
ni. Vsako, kakršno koli javljanje krščanskih socialistov je treba onemogočiti, ker če bi
se pojavil pritisk znotraj, bi pritisnil tudi od zunaj. V tem je treba videti smisel vse
Kocbekove aktivizacije. Treba je sproti analizirati te procese in javno odgovarjati –
pojačati politično delo.« (289) Na seji politbiroja CK KPAS dne 28. 4. 1951 pa je
Edvard Kardelj nedvomno zahteval: »Kocbeka je treba pripraviti v položaj, da bo moral
kapitulirati.« (289) Na tako nedvoumno izjavo se tudi veže sprejeta direktiva politbiroja,
da je treba »v izvršilnem odboru OF razviti diskusijo po Kocbekovem nastopu na
kongresu, povezati s tem delovanje sovražnika in sprejeti ustrezne ukrepe.« (289)
Partijsko-obveščevalne zarote in gonja, ki se je vodila zoper Kocbeka, pa ga niso
zlomili. »Komunisti me niso oslabili, ko so me iztisnili iz javnega življenja, nasprotno,
oslabili so le sebe. Jaz sem prav zares zadovoljen s kaznijo: znova sem svoboden
človek, človek, ki v notranjosti docela razpolaga s samim seboj. Na zunaj pa se ni nič
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spremenilo, praktično sem bil že prej imobiliziran, ko nisem imel nobene stvarne
odgovornosti, izguba formalne odgovornosti je torej prazna. Pač pa se je s pretirano in
krivično gonjo zoper mene oslabila partijska pozicija, ko ne more ob sebi trpeti
neodvisnega in izvirnega sopotnika in s tem dokazuje, da je socializem totalitarna in
ekskluzivna vladavina.« (Kocbek 2003, 369)

Slika 13:

Predlog Službe državne varnosti za uvedbo ukrepov obveščevalne obdelave in
Odobritev obveščevalne obdelave zoper Edvarda Kocbeka z dne 30. 1. 1967
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Slika 14 in 15:

Predlog Republiškega Sekretariata za notranje zadeve za obnovo tehničnega
sredstva v obdelavi »Bohinjski« 3. avgusta 1967
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Slika 16:

Poročilo RSNZ SDV z dne 20. 5. 1969 o montaži in demontaži tehničnih sredstev.

Pronicljiva in prodorna ter resnicoljubna misel Edvarda Kocbeka ga je nedvomno
uvrstila na seznam državnih in partijskih nasprotnikov. Obračun s Kocbekom se je
posledično razširil še na tistih nekaj malo pripadnikov drugače mislečih in pasivnih
političnih nasprotnikov. Obračun s krščanskimi socialisti je po odločitvi partije postal
prioriteta. Kocbek je imel v svoji viziji specifičen pogled na slovensko revolucijo, a je v
pogledih nanjo ostal osamljen. Vez med krščanskimi skupinami v OF ter komunisti je
ostala zgolj papirnata in komunisti so venomer in povsod vztrajali in uveljavljali lastno
voljo, krščanske socialiste in vse druge podpisnike ustanovne listine OF pa osamili in
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po vojni izločili iz političnega okvira. V svojih literarnih delih je Kocbek vztrajno
prikazoval krščanska prepričanja in svoje doživljanje revolucije, osebne motive boja
zoper okupatorja, videnja in doživljanja države in uprave. Prisilna Kocbekova
upokojitev ni pomenila njegovega umik iz političnega življenja, ampak zgolj pripravo
na čase, ki so sledili. Kocbek je v lastnem slogu zamenjal puško za veliko bolj grozeče
orožje, naperjeno proti totalitarnemu režimu, pisateljsko pero.
Da je zgodovina najboljša učiteljica, se pravično izkaže tudi v primeru zlorab
jugoslovanskega in s tem tudi slovenskega obveščevalno-varnostnega aparata.
Poveličevanje nasilne totalitarne ideologije se izkaže ravno primer Edvarda Kocbeka.
Verjetno bi težko našli boljšo oceno zgodovinske in politične vloge Edvarda Kocbeka,
ki je s svojim življenjskim bojem za pravičnost in resnico, kot je zapisal Tine Hribar, v
slovenski zgodovini za vedno pustil neizbrisen pečat. »Če Kocbek ne nazadnje le ne bi
prisluhnil svoji vesti, ki se mu je oglašala že vse od prvih likvidacij v imenu OF, bi
postala v svoji vztrajnosti vse glasnejša, od soočenja s 'pokolom domobrancev' pa
neustrašljiva, z ničimer preglasljiva, bi se slovenska zgodovina konec dvajsetega
stoletja odvijala povsem drugače. Resnica o komunističnem Zločinu ne bi vstopila v
slovensko zavest, Pirjevec ne bi napisal svojih dnevniških zapisov in spominjanj z
radikalno obsodbo komunistične revolucije in iz nje izvirajoče državljanske vojne,
Spomenka Hribar ne bi napisala Krivde in greha, ne bi se torej ponovno sprožila
komunistična oblastniška histerija sredi osemdesetih let, katere posledica je bilo
režimsko sesutje navznoter, to pa pomeni, da tudi Prispevki za slovenski nacionalni
program (1987) ne bi mogli biti objavljeni (če bi sploh bili spisani), ne bi se razvila
masovna kampanja, ki je prebudila tako rekoč vse Slovence, ne bi, takoj zatem, prišlo
do oblikovanja Tez za ustavo Slovenije (1988), konec koncev, veliko vprašanje je, ali bi
brez Kocbekovega dejanja prišlo do osamosvojitvenega gibanja; in (prek spravne
slovesnosti v Rogu) do osamosvojitve. Za vse to ima v 'pripravljalni fazi' Kocbekove
končne odločitve neprecenljivo zaslugo prav Boris Pahor, ki kot živi Kocbekov alter
ego ni popustil niti za trenutek, obenem pa je bil več kot uvideven in skrajno
potrpežljiv.« (Hribar v Omerza 2010, 563–564)
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6.4

OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST KOT PRVINA
REALPOLITIKE TOTALITARNIH REŽIMOV

Poizkušajmo umestiti obveščevalno dejavnost totalitarnih sistemov nacizma in
komunizma v aktualne zasnove realpolitike26. Realpolitika sloni na pragmatizmu in
realizmu. Iz vidika radikalnega realizma in razlogov raison d'état skozi videnje
Thucydidesa (1972), Machiavellija (1515) ter Hobbesa (1660) opredeljujemo tudi
prvine družbene umeščenosti obveščevalno-varnostne dejavnosti in njenih moralnih
vidikov. Nemalokrat prav realističen pristop zgleda diametralno nasproten etičnemu.
Prvine radikalnega realističnega pristopa lahko v grobem opredelimo, kot sledi:
a.) Obe, nacistična Nemčija s parolami velikega rajha ter nemškega nadčloveka in
tudi Sovjetska zveza ter njeni komunistični sateliti z željo po zaščiti delavskega
razreda kot temelja države, sta vsaj deklarativno izhajali iz postavke, da je
država pravno in tudi moralno dolžna zaščititi svoje državljane. Zbiranje in
posredovanje obveščevalno-varnostnih informacij je bila tako pravna kot
moralna dolžnost državnih organov in državljanska dolžnost vsakega
posameznika. Iz realističnega cilja ohranjanja moči države bi lahko celo
razumeli, da bi osebe, ki izvajajo obveščevalno dejavnost, delovale nemoralno
takrat, kadar bi bi zanemarjale izvajati vse ukrepe iz palete razpoložljivih
sredstev, s katerimi lahko zagotavljajo nacionalno varnost.
b.) Ohranjanje moči države sta oba sistema poizkušala zagotoviti v konstantnem
konfliktu oziroma boju zoper notranjega (boj zoper vse vrste opozicij) in tudi
zunanjega sovražnika (odvračanje groženj drugih držav). Zagotavljanje
nacionalne varnosti je tako zgolj vodilo h končnemu cilju države, to je
ohranjanju njene moči. Oba totalitarna režima sta prav tako ideološko tekmovala
z drugačnimi političnimi idejami svojega časa in vizije svojih ideologij
poveličevala ter ideološko-mitološko personificirala. Na mednarodnem parketu
tako totalitarni sistem tudi nima etičnega odnosa do drugih mednarodnih
26

Realpolitika – politični termin, ki izvira iz nemškega jezika realpolitik ter opisuje politično delovanje
na temelju materialnih in praktičnih dejavnikov ter političnem realizmu in pragmatizmu. Pri tovrstnem
vodenju politike države etični vidiki doseganja političnih ciljev niso v ospredju.
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subjektov (Nemčija: kršenje sporazuma Molotov – Ribbentrop ter Sovjetska
zveza: Katinski pokol, madžarska revolucija 1956, zatrtje Češke pomladi 1968
ipd.) ter sledi zgolj ciljem lastne ideologije in želje po ohranjanju moči.
Totalitarni sistem ima lastne moralne norme, ki so namenjene le opravičevanju
dejanj lastne države.
c.) V zasnovi klasičnega političnega realizma se človeška narava pojavlja kot
njegovo vodilo. Primer slednjega so lahko izkrivljeni pojmi nacistične rasne
politike, temelječe na Darwinovih teorijah in Nietzschejevih filozofskih
spoznanjih, ki prevladujejo nad temeljnimi moralnimi načeli.
d.) Oba sistema izkoristita anarhično stanje tedanjih mednarodnih odnosov v Evropi
in vestno sledita lastnim interesom krepitve državne moči. Njuno delovanje v
evropskem okolju je na rovaš drugih mednarodnih subjektov: nemška zasedba
Sudetov, priključitev Avstrije ter nemško-sovjetski sporazum o nenapadanju in
delitvi geopolitičnega interesa. Nemčija in Sovjetska zveza vidita v mednarodni
anarhiji grožnjo, zato varnost in oboroževanje postajata centralnega pomena.
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6.5

ZLO KOT PRVINA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE
DEJAVNOSTI TOTALITARNIH REŽIMOV

Arendtova (2003) v svoji študiji Izvori totalitarizma razmišlja o zlu kot temeljnem
pojmu totalitarizma. V zadnjih fazah totalitarnega režima se pojavi absolutno zlo, in
sicer zaradi dejstva, da razlogov za obstoj zla ni več mogoče sklepati iz objektivnih
človeških motivov. S pojavom absolutnega zla pridemo do dejstva radikalnega zla.
Radikalno zlo se pojavlja, ko vsi ljudje postajajo odvečni. Slednje pa se v totalitarizmu
veže na popolno zlorabo človeške svobode. Radikalno zlo v totalitarizmu poseže na
polje posameznikove spontanosti in uniči čar njegove nepredvidljivosti. Osebek v
totalitarizmu obdrži zgolj t. i. negativno svobodo, kjer obstaja in ne živi. Radikalno zlo
ni povezano samo s človeškim trpljenjem npr. v taboriščih, samicah in podobno, ampak
se pojav slednjega lahko pripisuje tudi spremembam v človekovi naravi. Radikalno zlo
je spremenilo človeško naravo in spremembe same se ne morejo pojasniti z motivi
moralnega zla (npr. zloba, zavist, pohlep, lastni interes ipd.). Vsa naša tradicija ni bila
sposobna dojeti bistva absolutnega zla, čeprav je Kant v svojem razumevanju zla moral
predvidevati ravno širino nepojmljivosti zla. Kant se je tako po Arendtovi zatekel k
racionalizaciji zla z definicijo zla kot perverznega odraza volje.
Za Kanta pa je pomembna prvina radikalnega zla tudi laž. Svet ne more obstajati na
lažeh in v svetu laži ni mogoče živeti. V tem pogledu gre pritrditi tudi Arendtovi, ki
zagovarja, da je totalitarizem utemeljen na lažeh drugih in tudi samemu sebi. Ta začaran
krog laži je postal oblika družbenega habitusa. Ne gre se pri tem čuditi Stalinovi ali
Hitlerjevi sposobnosti lagati bodisi z uporabo medijskega stroja ali osebnih laži (npr.
Hitler lastnim generalom o zmagi), ampak organizacijski sposobnosti aktivirati ljudske
množice, ki so laž sprejele in podpirale.
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7.

OBVEŠČEVALNI APARAT V TRANZICIJSKIH IN
DEMOKRATIČNIH DRUŽBAH

Na podlagi dosedanjih ugotovitev pri presoji totalitarnih sistemov, vključno z našo
polpreteklostjo, ugotavljamo, da slovenska družba še ni dokončno uredila sklopa
procesov, ki bi tranzicijo iz enopartijskega političnega sistema uspešno vodili v sodobno
demokracijo, vsaj na obveščevalno-varnostnem področju ne. Pojem tranzicije v bistvu
zajema tudi pojem spremembe kulture, se pravi, gre za prehod iz enega kulturnega
vzorca v drugega, iz totalitarne v demokratično kulturo. Zaradi tega je še toliko bolj
potrebno in smiselno globlje, tj. etično-kulturno, razmišljanje o tranzicijskih procesih,
kot smo si ga zastavili v nalogi. Upoštevati moramo tudi sociološko-politične dejavnike
in okoliščine, ki spremljajo tranzicijski proces in prehod v demokratično ureditev.
Podrobneje se bomo dotaknili še ekonomskih in socialnih dejavnikov tranzicije družbe,
zaradi katerih se znova pojavlja tudi obveščevalno-varnostni problem.
Proces politične tranzicije prinaša torej kulturološke spremembe v družbi. Kulturni
okviri se v skladu s človeško evolucijo ter tehničnim razvojem spreminjajo. Kultura (iz
lat. colo colére, obdelovati) izraža človekovo temeljno lastnost oblikovati življenje po
svojih (umnih) sposobnostih (Juhant 2003). Smith (2001, 5–6) v svoji študiji Kulturne
teorije povzema antropološke raziskave drugih in opredeljuje pojem kulture v šestih
tezah.
1. Opisna opredelitev vidi kulturo kot obširen zbir vsega socialnega življenja ter pri
tem našteva različna področja življenja, ki skupaj tvorijo kulturo. Glede na
ustaljeno antropološko stališče je »kultura ali civilizacija /.../ kompleksna celota,
ki vsebuje znanje, vero, umetnost, zakone, moralo, običaje ter kakršne koli
druge zmožnosti in navade, ki si jih je človek kot del družbe pridobil.« Skratka,
ta opredelitev vsebuje tako ideje: umetnost, moralo in zakone kot tudi vzorce za
dejavnost: navade in običaje.
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2. Zgodovinska opredelitev opiše kulturo kot zapuščino, ki se prenaša iz generacije
v generacijo, kar pomeni zgodovinsko izročilo določene skupine.
3. Normativna opredelitev lahko poteka v dveh smereh. Po prvem pojmovanju
opredeljuje kulturo kot pravilo oziroma način življenja, ki oblikuje določene
vzorce ali izraža konkreten način obnašanja in dejanj. Po drugem vidiku pa
kultura poudarja pomen vrednot kot takih v družbi.
4. Psihološka opredelitev opredeljuje kulturo kot orodje za reševanje problemov,
temelj za komunikacijo med ljudmi, podlago za učenje ter način za
zadovoljevanje tvarnih ali čustvenih potreb.
5. Strukturna opredelitev nakazuje urejeni in organizirani notranji odnos
posameznih delov družbenega življenja. V tem smislu je kultura širši pojem od
posameznikovega obnašanja in nudi ustrezne temelje za vedenje posameznikov.
Skladno s tem posamezniki oziroma vodilni v družbi zastopajo določene vzorce
in smernice za razvoj družbe, tako pridemo do pojma kulturnih elit, ki določajo
razvoj družb..
Kulturno-sociološki razvoj družbe pogojujejo tudi njene elite in njihov razvoj. Field,
Higley in Burton med elito prištevajo »posameznike, ki so na podlagi svojih strateških
pozicij v različnih pomembnih organizacijah zmožni stalno in bistveno vplivati na
nacionalno politiko.« (Field et al. 1990, 152) »V kontekstu postsocialističnih družb,
kakršna je slovenska, je elita oziroma bolje rečeno elite, edino od ključnih generatorjev
sistemske transformacije v smislu oblikovanja družbene ureditve zahodnega tipa, pri
čemer je integracija v Evropsko unijo (EU) eden najpomembnejših dejavnikov
omenjene transformacije. Elite so tudi same vpete v omenjene transformacijske procese
in s tem podvržene preoblikovanju lastnega ustroja (diferenciacija, avtonomizacija in
pluralizacija elit). Zato lahko rečemo, da se slovenske elite nahajajo šele v fazi
konsolidacije, v smislu vzpostavitve skupin s prepoznavno identiteto in statusom. Za
razumevanje družbenih sprememb po padcu komunističnega režima je vsekakor
pomembno poznavanje njihovega značaja, saj je od njega v mnogočem odvisen rezultat
družbene transformacije.« (Tomšič 2006, 73)
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Za obstoj družbene transformacije oziroma družbene tranzicije je ključnega pomena
dejstvo, da procesu zaključka tranzicije sledi proces demokratične konsolidacije novega
demokratičnega režima. Primere tranzicijskih študij Adam Przeworski (1991, 95–99) v
grobem razdeli na dve vrsti: 1. študije, katerih cilj je preučitev okoliščin transformacije
določenega režima ter 2. študije, ki se osredotočajo na politične strategije in možne
izbire.
Za potrebe naloge bomo povzeli opredelitve študij po Suijanu Gouju (1999, 134–138),
ki glavne tranzicijske študije povzame v štirih pristopih.
 Strukturalistični pristop
Na eni strani strukturalistični pristop domneva, da lahko ekonomski razvoj,
politična kultura, razredni spori, družbena struktura ter druge družbene
okoliščine pojasnijo posebne rezultate procesa tranzicije. Raziskovalci teh teorij
so bili predvsem osredotočeni na makroekonomske nivoje socialnih okoliščin ter
socialno-ekonomske in kulturne predpogoje demokracije, s katerimi so želeli
razložiti vzroke in učinke demokracije ter pojasniti naravo odnosov. Drugi vidik
strukturalističnega pristopa pa poizkuša razložiti propad demokracije s pretvezo
pomena povezave med socialno-ekonomskimi in političnimi strukturami ob
osredotočenju na ekonomskem razvoju in razrednih nasprotjih kot temeljni
razlagalni spremenljivki. Skupna točka teh študij je bila domneva, da se
določene družbene in politične strukture morajo predhodno vzpostaviti, preden
lahko vzpostavimo demokratično vladavino.
 Pristop strateške odločitve
Pristop strateških odločitev vidi v pomenu interakcije elitnih strateških odločitev
možne razlage uspeha ali propada demokracije. Zagovorniki teh teorij so se
osredotočili na mikronivo, tj. kritičen pomen elit in njihovih strateških odločitev,
razkola znotraj avtoritativnega režima ter kompromisov med t. i. trdo in mehko
strujo. Študije raje poudarjajo samostojnost političnega procesa, kot pa
ekonomske determinante političnih sprememb. Preračunljivost elit, strateške
odločitve ter interakcije med različnimi možnostmi so ene izmed temeljnih in
odločujočih političnih rezultatov, ki opredeljujejo, ali bo do demokratične
tranzicije sploh prišlo. Ne glede na to avtorji študij ne zavračajo pomena
ekonomskih faktorjev.
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 Institucionalni pristop
Institucionalni pristop temelji na vplivu institucij pri opredelitvi politik in
vzorcev političnih dejanj ter obenem poudarja vlogo ustanov v oblikovanju in
omejevanju ciljev in preferenc političnih akterjev. Spremenljivka, ki določa tip
tranzicije, je bil vzorec, ki je določal, kako je režim institucionaliziran. Civilna
družba je ključni dejavnik v demokratični tranziciji. Različni vzorci interakcij
med državo in družbo lahko pojasnijo različne procese in rezultate demokratične
tranzicije.
 Politično-ekonomski pristop
V središču preučevanja teorije politično-ekonomskega pristopa obdobja tranzicij
je pomen kratkoročnih ekonomskih okoliščin ali vpliv ekonomske krize na
pogoje tranzicije ter naravo novih političnih razmerij. Ekonomske okoliščine so
v fazi tranzicijskega procesa.
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7.1

TRANZICIJSKE DRUŽBE

Tranzicija je po O'Donnellu in Schmitterju (1986, 6) »interval med enim političnim
sistemom in drugim /…/ Tranzicije so razmejene na eni strani s pričetkom procesa
razgradnje avtoritarnega režima ter na drugi strani z vzpostavitvijo določene oblike
demokracije ali pa povratku k določeni obliki avtoritarnega režima ali nastankom
revolucionarne alternative.« Tranzicije kot evolucijski procesi družbene organizacije
imajo v svojem poteku določeno stopnjo negotovosti. Njena karakteristika je, »da med
tranzicijo pravila politične igre niso določena. Ne samo da se le-ta konstantno
spreminjajo, ampak si kot takšna med seboj tudi nasprotujejo; udeleženci tranzicije ne
samo da poizkušajo zadovoljiti lastne neposredne interese ter interese tistih, ki jih
domnevno predstavljajo, ampak morajo tudi opredeliti in definirati pravila ter postopke,
katerih okvir bo v prihodnosti verjetno določal zmagovalca ali poraženca. Prav ta
nastajajoča pravila bodo v večji meri opredelila, kateri viri bodo legitimno uporabljeni
na političnem parketu ter kateri politični akterji bodo smeli stopiti nanj.« (6)
Torej, kje iskati vzroke za spremembe političnega sistema? Zaradi katerih vzrokov je
sistem obstajal, kaj je slednjega privedlo v spremembo? Przeworski (v Mainwaring
1989, 12) ponuja razlago obeh prvin. Po njem obstoj režima temelji na več dejstvih:
 Sistem ustrahuje in prisili ljudi v pokorščino.
 Ljudje sledijo pravilom sistema iz lastne koristi.
 Če ljudje ne dojamejo, da obstaja možnost uvedbe drugega sistema, potem
pasivno privolijo v obstoj sedanjega.
O vzrokih političnih sprememb pa Przeworski trdi:
 Režim izgubi lastno legitimnost in ker noben režim ne obstaja brez legitimnosti,
pride do razkroja.
 Sporov znotraj vladajočega bloka ni mogoče preseči, zato se določeni vladajoči
obrnejo po podporo na zunanje skupine. (11)
Pritrditi in verjeti gre, da lahko režim zgolj z izgubo legitimnosti ter ob
vzpostavljenemu vseobsežnemu nasilnemu aparatu životari kar dobro število let. Primer
Severne Koreje nam več kot nazorno dokazuje to dejstvo. Z vidika režima je bolj kot
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legitimnost pomemben dejavnik notranje korozije, ki je za obstoj režima veliko bolj
nevarna. Režim sam uvaja notranjedisciplinska pravila, vzvode, tudi znotrajpartijsko
nasilje. To lahko argumentiramo že s predstavljenim primerom Edvarda Kocbeka in
tudi s primerom Milovana Đilasa ter njegovih člankov v mesečniku Nova misao.
»Učinkovito družbeno nasilje zahteva določeno stopnjo nasilja samega znotraj
vladajočega aparata. V kolikor pomembne osebe v avtoritativnem sistemu legitimnosti
avtoritativnega sistema ne sprejmejo, bo učinek notranje režimskega nasilja zbledel.«
(Mainwaring 1989, 11)

7.1.1 Zgodovinsko-teoretični vidik političnih tranzicij
Da bi razumeli nastanek in razvoj ter potek politično-ekonomsko-socialnih tranzicij in
pasti, ki jih za državo predstavlja drastična sprememba političnega sistema, se ozrimo
na teorije Samuela Huntingtona (1991, 15–16), ki nam oriše zgodovinske stopnje
procesa demokratične tranzicije čez t. i. valove tranzicije. Tranzicijski val Huntington
(1991, 15–16) opiše kot:
»Demokratični val je skupek ukrepov transformacije od nedemokratičnih k
demokratičnim režimom, ki se pripeti v specifičnem časovnem obdobju in ki v veliki
meri prekaša skupno število tranzicijskih ukrepov v obratni smeri v istem časovnem
obdobju. Po navadi takšen val vsebuje tudi liberalizacijo ali delno demokratizacijo v
političnem sistemu, ki pa ne postanejo popolnoma demokratični /…/ Vsakemu od prvih
dveh valov demokratizacije je sledil povratni val, v katerem so se nekatere, ampak ne
vse države, ki so predhodno opravile demokratično tranzicijo, vrnile nazaj k
nedemokratičnemu vladanju.«
Huntington tako zajame zgodovinski vidik demokratičnih tranzicij v naslednjih valovih
(16‒27):
 Prvi val dolge demokratizacije

1828‒1926;

 Prvi povratni val

1922‒1942;

 Drugi kratki val demokratizacije

1943–1962;

 Drugi povratni val

1958‒1975;
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1974 ‒

 Tretji val demokratizacije

Ad 1) Prvi val dolge demokratizacije
Temelje prvega vala dolge demokratizacije zasledimo v francoski in ameriški revoluciji
(ok. leta 1775), kljub temu da je pojav demokratičnih ustanov eden izmed proizvodov
devetnajstega stoletja. Demokratičnemu razvoju v devetnajstem stoletju pa sta botrovala
dva dejavnika: prvič, 50 odstotkov moških je že imelo volilno pravico ter drugič,
dejstvo, da je predstavnik države in struktur moral bodisi vzdrževati podporo v
voljenem parlamentu bodisi je bil izbran na časovno določenih volitvah. Za ta čas je
značilno, da se je predvsem med državami širila volilna pravica. V 100 letih prvega
dolgega vala demokratizacije je več kot 30 državam uspelo bolj ali manj vzpostaviti
sisteme demokratičnih institucij.
Ad 2) Prvi povratni val
Prevladujoči politični trend se je v 20. in 30. letih dvajsetega stoletja obrnil stran od
demokratičnih prvin k bolj tradicionalnim oblikam avtoritativne ureditve ali celo k bolj
brutalni, množični in vseobsežni obliki totalitarizma. Začne se v letu 1922 s pohodom
fašistov na Rim. V tem času padejo demokracije v Litvi, Poljski, Latviji in Estoniji.
Tudi Jugoslavija in Bolgarija, ki pa še nista poznali prave oblike demokracije, se
obrneta k še ostrejši obliki diktatorskega vladanja. Z vzponom nacizma v Nemčiji in s
priključitvijo Avstrije rajhu se konča tudi obdobje češke demokracije. Grška
demokracija pade 1936, Španija pa 1939 izgubi demokracijo v krvavi državljanski
vojni. Za ta čas so značilni vzponi komunistične, nacistične in vojaške ideologije. Tudi
v državah, kjer je demokratični sistem v tem času obstal (Britanija in Francija), je prišlo
do izjemnega porasta skrajnih strank z (ne)demokratičnimi programi in vojna, ki se je
odvila na tleh Evrope, je namesto dokončne zmage nad ideologijami le-te v določeni
meri zgolj podkrepila.
Ad 3) Drugi kratki val demokratizacije
Drugi, vendar kratki val demokratizacije lahko časovno umestimo v obdobje med drugo
svetovno vojno in čas zavezniškega okupacijskega obdobja po njej. Demokratične
ustanove so se tako razvile v Zahodni Nemčiji, Italiji, Avstriji, Japonskem in Koreji. Na
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začetku 50. let Turčija in Grčija storita prve korake k demokratizaciji. Kljub temu da je
vzporedno s tem procesom potekal proces dekolonizacije in nastanka številnih novih
držav, pa le-te ob prvih korakih lastne državotvornosti niso prevzele tudi vseh
demokratičnih prvin vladanja. Tako tu najdemo primere nedemokratičnih oblik vladanja
ali kvazi demokratičnih oblik vladanja v Maleziji, Indiji, Šri Lanki, Filipinih in
podobno.
Ad 4) Drugi povratni val
Ob dejstvu, da se je demokratični val v 60. letih izpel, le-temu sledi drugi povratni val,
ki je ostro zajel Latinsko Ameriko, npr. Peru leta 1962. Temu so skoraj v domino efektu
sledile Brazilija, Bolivija, Argentina, Ekvador, Urugvaj in Čile. Čeprav bi se lahko o
vojaških vladah Brazilije in Argentine lahko diskutiralo, pa sta bili avtoritativni vladi
Čila in Urugvaja predstavnici t. i birokratičnega avtoritarizma. Nedemokratični val
avtoritarizma in kvazi demokracije zajame tudi Azijo: Pakistan, Korejo, Indonezijo,
Indijo ter Grčijo v mediteranskem prostoru. Z izjemo demokratičnih procesov v
Botsvani je dekolonizacija afriškega kontinenta kot rezultat nedemokratičnega vala na
površje postavila največje število samostojnih avtoritativnih vlad. Trend vzpona
nedemokratičnih režimov je imel do leta 1970 izredno velik uspeh, saj je po nekaterih
ocenah od 1958 do 1970 tretjina od dvaintridesetih demokratičnih držav prevzela
nedemokratične državne ureditve.
Ad 5) Tretji val demokratizacije
Tretji val demokracije je imel globalne razsežnosti. Zajel je vse kontinente od Evrope,
preko Latinske Amerike do Azije in je potekal od leta 1974 pa vse do 1989, ko je zajel
tedanje komunistične države Vzhodne in Srednje Evrope.

7.1.2 Liberalizacija in demokratizacija v procesu tranzicije
Ko govorimo o tranziciji kot procesu, moramo pojav razčleniti na več dejavnikov, in
sicer na okoliščine in vzroke tranzicije, dejavnike tranzicije ter nenazadnje tudi tip
tranzicije. Tipe tranzicije lahko po O'Donnellu (v Mainwaring 1989, 3) delimo »na
tranzicijo k demokraciji in tranzicijo h konsolidirani demokraciji«.
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Liberalizacija je proces, s katerim opredelimo širitev vseh vrst pravic v določeni
družbeni skupnosti. Za uspeh procesa tranzicije je pomembno in nujno, da se proces
liberalizacije »pojavi že v zgodnji fazi tranzicije, ko njegov pojav sproži številne
(večkrat tudi nezaželene) posledice, ki imajo pomembno vlogo pri opredelitvi obsega in
razsežnosti tega procesa. Liberalizacija tako pomeni proces učinkovitega uveljavljanja
določenih pravic, ki ščitijo tako posameznika kot socialne skupine pred samovoljnimi
ali nezakonitimi dejanji države ali tretjih oseb. Na nivoju posameznika so to klasične
prvine liberalnega izročila, kot na primer: habeas corpus, nedotakljivost stanovanja,
zasebnost pisanj, pravica do poštenega sojenja, pravica do svobodnega gibanja, pravica
do izražanja in ugovora ter podobne pravice. Na nivoju družbenih skupin pa so to
pravice do zaščite pred kolektivnim kaznovanjem za izražanje političnih pogledov, ki so
v nasprotju z vladajočo politiko, pravica do zaščite pred cenzuro komunikacij ter
pravica do prostovoljnega zbiranja in združevanja.« (O'Donnell 1986, 7)
»Demokratizacija je proces, pri katerem se pravila in postopki državljanstva prenašajo
bodisi na politične ustanove, ki so bile pod vladavino preteklih političnih načel (npr.
učinkovitega nadzora, družbene tradicije, ekspertne presoje ali administrativne prakse)
bodisi na osebe, ki predhodno niso uživale takšnih pravic in dolžnosti (npr. tisti, ki ne
plačujejo davkov, nepismeni, ženske in mladi, etnične manjšine, tuji rezidenti), bodisi
na zadeve in ustanove, ki niso bile predhodno vključene v državljansko sodelovanje
(npr. državne agencije, vojaška srenja, interesna združenja, proizvodna združenja,
izobraževalne ustanove).« (8).
Začetni vplivi, ki vodijo k začetku procesa tranzicije v določeni družbeni skupnosti, so
lahko tako zunanji kot notranji. Že polpretekla zgodovina nam postreže z vrsto
primerov, ko je zunanji dejavnik, to je določena država, skupnost, skupina in podobno,
vplivala ali poizkušala vplivati na notranje razmere posameznih držav, in sicer v obliki
človekoljubne pomoči, finančnih donacij in pomoči, medijskih vzorcev, raziskav in
projektov, vse do neposredne medijske kampanje, izpodkopavanja ekonomske moči
države ter v določenih primerih tudi neposredne vojaške intervencije. V okviru te
naloge pa nas zanima in se osredotočamo zgolj na notranje motive v sklopu režimov
samih, ki so bili povod za različno hitrost in odločnost režimskih struktur pri uvedbi
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prvih ukrepov liberalizacije. Če bi analizirali in razčlenjevali vse zunanje vplive, bi
lahko prišli do zaključka, da le-ti temeljijo na notranjih motivih in so zgolj izpeljanka
slednjih na mednarodni politični sceni. Najpomembnejši notranji motiv oziroma proces,
ki vodi k ukrepom liberalizacije in se v najboljšem primeru konča z uvedbo
demokratičnega sistema, je nastanek oziroma pojav neskladja znotraj vodeče politične
elite avtoritativnega režima.
Trdimo lahko, da imata še tako totalitaren in avtoritativen političen sistem in družbena
ureditev svojo politično opozicijo. Mnogo faktorjev na strani samega avtoritativnega
sistema in tudi opozicije vpliva na to, koliko je slednja močna in ne glede na
avtoritativen sistem tudi vključena v politično dogajanje. Tako kot v vsaki družbeni
celici tudi na strani zagovornikov avtoritativnega pola, to je vladajoče klike, prihaja do
konfrontacij. Slednje, kot se je zgodilo v primeru komunističnega režima tipa Sovjetske
zveze, režim razrešuje z likvidacijami in pozneje s prijemi totalitarnega nadzora vsakega
posameznika v družbi, primer jugoslovanske različice komunizma, samoupravnega
socializma med leti 1970 in 1980, pa že nakazuje določeno stopnjo tolerance do
zaznave lastne politične miselnosti posameznih delov Partije (primer Kavčiča v
Sloveniji, dogodkov hrvaške pomladi na Hrvaškem ipd.). Več avtorjev (Pereir 1984,
Moises 1986 ter Smith 1987) zatrjuje, da »se proces liberalizacije po navadi prične z
razkolom znotraj avtoritativnih elit, kar pa ne pomeni, da je demokratizacija proizvod
istih elit. Avtoritativni režimi, ki so uvedli ukrepe liberalizacije, so želeli le-te omejiti
znotraj obstoječega političnega režima v želji, da bi sami obdržali oblast. Določene elite
so celo uvedle liberalizacijo političnega sistema, ki bi omogočal konkurenčnost za
vodilne elektorske pozicije, a zgolj z utvaro, da jih bodo sami zmožni osvojiti.«
(Mainwaring 1989, 7‒8)
»Podporniki režima se delijo na dve skupini, na t. i. trdo in mehko struja. Mehka struja
je tista, ki je bolj pripravljena sprejemati kompromise ter se z opozicijo zmožna tudi
dogovarjati glede možnosti promocije liberalizma. Opozicijske skupine pa se v svoji
sestavi delijo na: oportunistično opozicijo, ki jo v bistvu sestavljajo nekdanji podporniki
režima in ki niso resnično zavezani k demokratičnim vrednotam, ampak v opoziciji
vztrajajo zgolj zaradi lastne koristi in lasten obstoj v opoziciji vidijo kot poskus rešitve
lastnega obstoja; zmerno opozicijo ter maksimaliste, ki pa niso pripravljeni na kakršne
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koli pogovore z avtoritativnim režimom in ki načelno niso predani politični
demokraciji.« (O'Donnell v Mainwaring 1989, 8)

7.1.3 Ekonomske in socialne značilnosti družb v tranziciji
Države v tranziciji so pristopile k prestrukturiranju in prilagoditvi svojih gospodarstev
novim tržnim zakonitostim na različne načine. Odločitev držav o prehodu v tržno
ekonomijo je bila jasno izražena, zabrisani pa so bili končni cilji in pot do le-teh. V
procesu prestrukturiranja so vse tranzicijske države v svoje ukrepe vključevale postulate
demokratičnih družb, ki so poudarjale temeljne zapovedi kapitalističnih, tržno
usmerjenih gospodarstev, in sicer zaščite zasebne lastnine, vladavine prava, razvejane
mreže socialne varnosti ter druge. Pri tem ni bilo vedno jasno, ali države želijo doseči
tip evropske socialne države ali klasično usmerjene tržno naravnane kapitalistične
družbe ameriškega tipa.
Za prehod na tržno usmerjeno gospodarstvo in sistemske spremembe so države
uporabile bodisi t. i. šokterapijo ali t. i. prehod po modelu Washingtonskega sporazuma.
Slednji je temeljil na hitri in daljnosežni liberalizaciji cen in trgovine, ostrem
zmanjševanju proračunskega primanjkljaja, strogi denarni politiki ter temeljiti in
vseobsežni privatizaciji. Te reforme so bile nemalokrat odvisne od mednarodne denarne
pomoči, ki je bila državam dodeljena pod pogojem, da predstavljene gospodarske
reforme tudi izvedejo. Kračun (2006, 64) tako pravi, »da se je proces gospodarske
tranzicije vzhodnoevropskih držav začel nenadoma. S političnim razpadom ustanov t. i.
vzhodnega bloka je nastal prazen prostor, ki ga je nemudoma morala napolniti zasnova
odprte družbe in s tem tudi svobodnega tržnega gospodarstva. Za razliko od predvidenih
in postopnih reform omejenega dometa, ki so bile koncipirane kot dolgoročni projekti
pod vodstvom utrjene politične elite in s katerimi so vzhodnoevropska gospodarstva
poskušala uveljavljati tržne prvine in s tem omiliti katastrofalno zaostajanju za vodilnim
Zahodom, je politični preobrat zahteval takojšnje rezultate. V teh okoliščinah se je kot
najustreznejša rešitev pokazal prevzem neoklasičnega modela.«
»Vsaj dva razloga sta govorila v prid prevzemu neoklasičnega modela že ob začetku
tranzicije. Prvi je bil, da je neoklasični model obetal hitre in učinkovite rešitve.
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Prepričanje, da bodo tržne sile opravile svoje, če bodo odpravljene vse omejitve, je
imelo mnogo zagovornikov, saj to nekako odseva izvirne ideje Adama Smitha. Drugi
razlog je bila reformacija neoklasičnega modela pri vodilnih gospodarskih silah ‒
privatizacija, deregulacija in liberalizacija so bile v tem času ključno vodilo ekonomske
politike, medtem ko se vladna intervencija zaznava kot ostanek avtoritativnega
socializma. Stagnacija je bila v glavnem presežena, gospodarsko okrevanje pa povezano
s preobratom v ekonomsko-političnih zasnovah. V času, ko so se oblikovale zasnove
gospodarskih tranzicij, Keynes ni predstavljal dovolj prepričljive reference. Ko so se na
gospodarske tranzicije srednjih in vzhodnoevropskih dežel ozremo skoraj dve desetletji
po njihovih začetkih, lahko ugotovimo, da ta proces ni potekal niti premočrtno niti po
načrtu. Izvedba tranzicije je bila povezana z negotovostjo in prilagajanjem mnogim ad
hoc rešitvam. Ex post oblikovani modeli kažejo eklektično sliko, kjer so odstopanja od
t. i. washingtonskega konsenza bila pravilo v vseh državah. Dejanski potek je vključeval
tudi elemente, ki jih lahko opredelimo kot keynesianske ali postkeynesianske. Model
tranzicije v Sloveniji je prav tako odstopal od vzorcev washingtonskega konsenza. Ker
so bili inicialni pogoji različni tudi od inicialnih pogojev v državah s centralnoplanskim
sistemom, je razumljivo, da se je potek tranzicije v mnogih prvinah razlikoval od poteka
v drugih državah. Soočenje z ex post teoretičnimi modeli pa pokaže, da so v Sloveniji
pomembno mesto imele prvine, ki jih lahko opredelimo kot keynesianske ali
postkeynesianske, čeprav ni bilo eksplicitno sklicevanja na Keynesa. Tranzicija je v
različnih državah ubirala različne poti. Res je sicer, da je obstajala enotnost splošnega
cilja, to je vzpostavitev svobodnega tržnega gospodarstva. Toda razlike so bile tako v
začetnih pogojih kot tudi v konkretnih problemih, s katerimi so se soočali nosilci
reformističnih in ekonomsko-političnih odločitev. Iz teh razlik so nujno izhajale tudi
različne sprejete in uveljavljene rešitve. Politično-ekonomska analiza tranzicijskih poti
omogoča oblikovanje več različnih teoretičnih modelov. Marangos je analiziral pet
različnih modelov tranzicije in institucionalnega razvoja: šokterapije, neoklasični
gradualistični model, postkeynesianski model, model pluralističnega tržnega socializma
in model nepluralističnega tržnega socializma. Pri tem so za analizo držav novih
pristopnic k Evropski uniji (EU), kamor spada tudi Slovenija, relevantni prvi trije od
naštetih modelov. Zanimivo je, da se Marangos (v Kračun 2006, 65), sicer z določenimi
zadržki, nagiba bolj k neoklasičnemu gradualističnemu modelu kot optimalnemu
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modelu. Ob začetku tranzicije v srednjih in vzhodnoevropskih državah je prevladovala
ideja o hitrih spremembah in takojšnjem prehodu v tržno gospodarstvo, ki bo
vzpostavljeno s šokterapijo. To je ustrezalo idejam washingtonskega konsenza, model
pa je začela prakticirati Poljska. Marangos še nadalje enači (Marangos 2003, 943 v
Kračun 2006, 65) šokterapijo z neoklasičnim modelom tranzicije, ki zagovarja takojšnjo
izvedbo nujnih reform za vzpostavitev svobodnega tržnega gospodarstva. Toda
institucionalne spremembe so zahtevale čas, tako da so tudi glavni zagovorniki
šokterapije ugotavljali, da resnična šokterapija ni bila nikjer dosledno uveljavljena.
Tranzicijski proces je zahteval gradualizem. Optimalno zaporedje tranzicijskega procesa
je zahtevalo kombinacijo ustanov, ki so proizvod trga, in z investicijami, ki so proizvod
države. Državna intervencija je bila potrebna, saj je morala vzpostaviti minimalno
institucionalno strukturo za delovanje trga. Namen neoklasičnega gradualističnega
procesa tranzicije je bil vzpostavitev demokratične politične strukture v kombinaciji s
tržnim gospodarstvom. Za razliko od doslednih zagovornikov šokterapije neoklasični
gradualisti zagovarjajo dosledno demokratičen postopek pri vseh odločitvah, tudi glede
tranzicije. Zahteve po gospodarski učinkovitosti naj ne bi omejevale demokratičnosti.
Vendar pa Marangos (Marangos 2005a, 288 v Kračun 2006, 65) v tem vidi očitno
protislovje, čeprav je končni cilj konkurenčni kapitalizem, se zaradi gradualizma poveča
diskrecijska pravica vlade v imenu nadzora nad gospodarskimi zadevami. Zato se pojavi
vprašanje, kako naj se sistem, v katerem moč vlade in birokracije narašča, transformira
v svobodni tržni sistem.« (Kračun 2006, 65).
Rizman (2002) se pri obravnavi pojma demokratične tranzicije opre na opredelitev
Pridhama in Lewisa (1996, 2), ki »tranzicijo pojmujeta kot celoten proces spremembe
oblasti od začetka do konca, torej od konca prejšnjega avtoritativnega ali totalitarnega
režima do situacije, ko demokratične strukture s pomočjo sprejete nove ustave začno
stopati v politično areno in politična elita prilagodi svoje obnašanje liberalnim
demokratičnim praksam.« V času te tranzicije pravila politične igre še niso definirana,
stalno se spreminjajo in so predmet ostrih protestov, demokracija pa še zdaleč ni
obravnavana, kot da bi jo zagotavljal nek »železni zakon« zgodovine. Politiki se borijo,
ne le da bi zadovoljili svoje sprotne interese (in interese tistih, ki naj bi jih predstavljali),
ampak tudi da bi definirali pravila in postopke, katerih potek bo določil vmesne
zmagovalce in poražence v prihodnosti. (O'Donnell in Schmitter, 1986, 6)
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Sociološko bolj razsvetljujoč pogled definira to makropolitično pot kot preskok
»netransparentnih postopkov in predvidljivih rezultatov« v starem, nedemokratičnem
režimu k demokratični državi s »transparentnimi postopki in nepredvidljivimi rezultati«.
»Tranzicija torej pomeni sociološko fluidno in kaotično stanje, ko nove demokratične
strukture šele nastajajo (Demokratizacija brez demokratov, kot je nekdo potožil.),
medtem ko nekateri značilni vedenjski in strukturni ostanki starega režima ostajajo
nespremenjeni« (2002, 139). Za tranzicijsko ekonomijo lahko štejemo tisto, katere
zasnova delovanja se spreminja od centralno načrtovane ekonomije k delovanju po
zakonitostih svobodnega tržnega načrtovanja.
Med težavami, s katerimi se srečujejo tranzicijske ekonomije, zaznamo:
 Naraščajoča nezaposlenost
Mnogo ekonomij držav v tranziciji je na svoji poti prehoda iz avtokratskih
sistemov v demokratično družbeno ureditev v fazi tranzicije občutilo skokovito
rast nezaposlenosti. Slednje gre pripisati dejstvu, da so na novo privatizirana
podjetja poskušala biti kolikor mogoče učinkovita v tržnem boju za delež
ekonomskega dobička. V obdobju komunizma so podjetja v državni lasti
namensko zaposlovala večje število delavcev, kot je dejansko bila zahteva
delovnega procesa. V tržni boj so nato vstopili samostojni podjetniki, kar je
posledično privedlo do tega, da so podjetja kruto zniževala stroške dela z željo
postati bolj konkurenčna. Z ekonomskim uspehom posameznih zasebnih podjetij
in njihovo vse bolj uspešno tržno konkurenco pa so posamezna državna podjetja
propadla, kar je na ekonomskem tržišču ustvarilo presežek delovne sile in s tem
nezaposlenost. Proces rekonstrukcije državnih uprav je še dodatno okrepil
negativne trende na ekonomskem tržišču delovne sile držav v tranziciji. Tudi te
so stremele k učinkovitosti in zmanjšanju lastne birokracije, tako da je tudi
rezultat tega procesa bilo povečano število nezaposlenih delavcev.
Kos

(2001,

25)

zato

poudarja,

da

če

»primerjamo

zaposlenost

s

predtranzicijskim obdobjem, lahko ugotovimo, da se je število zaposlenih
povečevalo do leta 1987, ko jih je bilo 857.797, nato pa je ta začela upadati. Leta
1994 jih je bilo samo še 647.336, kar pomeni padec za 25,4 odstotka. Industrija
je med letoma 1985 in 1996 izgubila 142.194 delovnih mest, kar je 38
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odstotkov. Zaradi racionalizacije poslovanja in zniževanja stroškov ter premikov
k zunanjim dobaviteljem se to dogaja tudi v podjetjih z rastočim dobičkom. Nov
val zmanjševanja števila zaposlenih nastane ob vsakem združevanju ali
prevzemih, čeprav se poslovni rezultati izboljšajo.«
 Višja stopnja inflacije
Med negativnimi trendi pojava ekonomske tranzicije je bil nemalokrat pereč
problem skokovit porast inflacije, do katerega je privedel umik ukrepa
državnega nadzora cen dobrin in uslug. Ekonomski trg je pričel sam narekovati
vrednost posameznega blaga in uslug, temu pa so se hitro prilagodila
novonastala in privatizirana zasebna podjetja. Negativni del spremembe je bilo
dejstvo, da je nemalo posameznikov v tem procesu v želji po hitrem in
enormnem zaslužku cene storitev in blaga nerazumno povzdigovalo.
 Pomanjkanje podjetniške iniciative in podjetniških veščin
Veliko tranzicijskih držav je pestil problem pomanjkanja podjetništva, kar se je
izkazalo kot težava pri uvedbi vseh reform in vzvodov tržne ekonomije
sodobnega kapitalizma. Kot dodaten problem se je pri širitvi palete produkcije
izkazalo tudi pomanjkanje podjetniških veščin, saj je obstajal omejen bazen
izurjenega in izkušenega sloja delavcev, potrebnega za delo v novonastalih
podjetjih in izdelavi novih tržnih proizvodov.
 Korupcija
Tržni boj in uspeh novozasnovanih ekonomij držav v tranziciji je postal uspešna
tarča široko razvejane mreže korupcije. Moč slednje je bila tolikšna, da je
posamezne države v tranziciji določeno časovno obdobje kar uspešno zavirala
pri sprejemu in uveljavljanju tržnih reform. Izdelki, ki niso bili zmožni
kvalitetno konkurirati na tržnih osnovah, so se kot takšni prodajali na črnem
trgu, ki so ga nadzorovale kriminalne združbe. S svojo dejavnostjo in
izsiljevanjem so zapolnile praznino ob razpadu avtoritete diktatorskih sistemov.
 Pomanjkanje infrastrukture
Tranzicijske ekonomije so bile prizadete tudi z nizko stopnjo vseh vrst kapitala,
kot npr. priliv novih tehnologij, ki so predpogoj za učinkovito ekonomsko
produkcijo. Slednje gre delno pripisati omejeni razvitosti finančnih trgov in
posledicam nizke stopnje neposrednih finančnih vlaganj tujih investitorjev. To
dejstvo se je spreminjalo, saj so se ekonomije postopoma tudi same spreminjale
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in se neposredno vključevale v svetovni ekonomski trg in s tem spodbujale priliv
tujih investicij iz celotnega sveta.
 Nedokončana vzpostavitev učinkovitega pravnega sistema
V času vladavine komunizma je bila država lastnica vseh produkcijskih sredstev
in prav zaradi tega ni obstajal iskren interes za razvoj modernega in učinkovitega
pravnega sistema, ki bi zaščitil pravice potrošnikov ter obenem urejeval
dejavnost proizvajalcev. Eden izmed pogojev, da dosežemo stopnjo razvoja
tržno usmerjene ekonomije, je tudi dejstvo, da mora biti državljanom
omogočena široka paleta lastninskih pravic, ki jih le-ti lahko varujejo s pomočjo
vzvodov pravnega sistema.
 Moralno tveganje
V kontekstu tranzicijskih ekonomij lahko moralno tveganje razumemo s
primerom, da so v času komunističnih režimov države zagotavljale mehanizme,
ki so delavca varovale pred učinki globalne konkurence ter s tem povezane
možne izgube zaposlitve. Posledica je bilanedejavnost in neučinkovitost pri delu,
saj so se delavci zavedali, da s tovrstnimi vzvodi dela ne bodo izgubili.
 Neenakost
Slaba stran procesa ekonomske tranzicije je bila nemalokrat opažena tudi v
izjemno povečani stopnji družbene razslojenosti in ekonomske neenakosti. Del
družbe kot del npr. zasebnikov in trgovcev so izkoriščali ugodnosti ekonomskih
dosežkov tega procesa, na drugi strani pa so se mnogi ubadali s praktično težavo
visoke stopnje nezaposlenosti in visoke stopnje inflacije.

7.1.4 Etični vidik tranzicijskih družb
Ob razpadu komunističnih diktatur in postopnem prehodu v večstrankarsko in pluralno
družbo, pride tudi to transformacije etičnih vrednot. Na žalost ugotovimo, da je pri
transformaciji vrednot prišlo do kolapsa pojma klasičnih socialnih determinant ter da
tokovi modernizacije in tranzicije zgolj povečujejo družbeno in ekonomsko neenakost.
V veri v doseganje idealov neoliberalizma, pravičnosti in učinkovitosti odnosov med
ljudmi,

zaradi

ekonomsko-političnih

napak

in

razcveta

zgolj

vrednotenja

materialističnih dobrin pride do erozije tradicionalnih oblik vrednot in znanja. Slednje
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se v družbi odraža v njeni bazični razkrojenosti, razbitosti. Pojem družine kot temelja
družbe počasi izgublja pomen na račun individualizacije osebkov. Vzrok izkrivljene
percepcije in fluidnost vrednostnih kriterijev temelji na osebnih usmeritvah, pogojenih z
neoliberalističnim stremenjem posameznika h kariernemu uveljavljanju, ki pa
zanemarja že vzpostavljena (neoliberalna) pravila igre in ki s pomočjo zlorabe tržnih
mehanizmov izkrivlja socialno lice tranzicijske družbe. Absurdno – prav izkrivljanje
zakonitosti ekonomije trga kot enega izmed temeljnih pravil neoliberalizma se pojavlja
kot orodje uničevanja utilitarizma kot temeljnega pojma pravičnosti liberalizma.
Ne bodimo začudeni, če zaradi tovrstnega stanja prihaja v družbi do splošnega ter
predvsem duševnega malodušja in kaotičnosti uveljavljanja želja ter potreb tako
posameznika kot tudi celotne družbe. Legalen okvir družbe ni garant njenega notranjega
razvoja. Proces evolucije družbe gre pripisati zgolj volji družbe same, ki pa se odraža v
zavzemanju slehernega posameznika za skupno sprejete vrednote. Te so in vedno bodo
gonilo samega napredka družbe. Neartikuliranost vrednot ob ekonomsko izrabljenem
procesu tranzicije postavi posameznika na težke preizkušnje. V času procesa tranzicije v
vzhodnoevropskih državah, prav tako v Sloveniji, je postavljen pred izziv modernega
časa, saj se naenkrat sreča z lastno svobodo. Zlorabljene prvine družbenega nadzorstva,
kot so politične spone, omejitve, prepovedi, zapovedi, nadzori, poročanja, naenkrat
postanejo nepomembne in brezpredmetne. Posameznik je v novi svobodi notranje razpet
med, kaj želi in kaj zmore storiti. Če uspe ti dve polji uskladiti, posameznik doseže
trdno odločitev. Nemalokrat ti vprašanji v njem samem vzbujata protislovja, ki pa jih
volja ni zmožna preseči, zatorej se le-te izražajo v oblikah nemira in strahu. (Bauman
2001, 45‒48)

7.1.5 Značilnosti varnostnega okolja tranzicijskih družb
V konstantno spreminjajočem se varnostnem okolju obveščevalna dejavnost igra vse
bolj pomembno vlogo. Časi bipolarnega, blokovskega vojaškega nasprotovanja,
temelječega na nasprotujočih si političnih doktrinah, so za nami. Zaslepljenost z
ideologijami, katerih temelje najdemo v diametralnem pojmovanju delitve kapitala, ter
že skoraj paranoiden boj teh ideologij, povzroča, da so v obveščevalno-varnostnih
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repertoarjih komunističnih držav pojavne oblike korupcije, prvine terorizma,
proliferacija, organiziran kriminal, usmrtitve političnih nasprotnikov, zastraševanja itd.
postale osnovno orodje za zaščito vladajoče politične ideologije ter vladajoče klike.
Na proces tranzicije in demokratične konsolidacije v Vzhodni Evropi sta vplivali
predvsem dve prvini: politika in ekonomija. Ne glede na dejstvo, da je bila v procesu
demokratizacije in izgradnje civilne družbe varnost drugotnega pomena, pa slednja kot
takšna ne sme biti zanemarjena. Predvsem ne na območjih, kot je Balkan, kjer je splet
varnosti, miru ter demokracije zaznamoval politično dogajanje. Vez med varnostjo in
demokratično konsolidacijo v Vzhodni Evropi moramo videti kot proces oziroma odnos
specifične nacije ter regionalnega ravnovesja medsebojnih odnosov in splošnih vzorcev
ter dinamike pri procesu varnostne in tudi demokratične konsolidacije.
»Varnostne grožnje, ki so zaznamovale obdobje hladne vojne ter začetka zadnjega vala
globalnih procesov demokratične tranzicije, bi lahko povzeli v naslednje oblike in
značilnosti:
a.) poudarek na strateških in konvencionalnih jedrskih silah, povezanih s statusom
držav supersil ter zavezništev zveze NATO in Varšavskega sporazuma.
b.) spori z uporabo strategije posrednega nastopanja v deželah tretjega sveta.
c.) ogrožanje nacionalnih interesov s poudarkom na analizi nasprotnikovih vojaških
doktrin in razvoja, primerjave zmogljivosti armad, zasnov vojskovanja,
linearnega in strateškega razvoja ter operativne uporabe sil.
d.) relativno lahko odkrivanje groženj s poudarkom na spremljanju indikatorjev, ki
so ukazovali stanje, ki ni bilo 'normalno', ter s spremljanjem uvajanja ukrepov
nasprotnika, ki kažejo na uporabo in mobilizacijo ukrepov ipd.« (Schreier 2010,
36)

7.1.6 Zloraba obveščevalno-varnostnega aparata v dobi tranzicije
postkomunističnih družb
Zlorabo obveščevalnih služb v primeru tranzicije, katere vzorec lahko v večji ali manjši
meri prenesemo tudi na vse postkomunistične tranzicijske države Srednje in Vzhodne
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Evrope (Albanija, večina novonastalih držav nekdanje Jugoslavije, Mongolija, večina
držav, nastalih ob razpadu nekdanje Sovjetske zveze, Romunija, Madžarska), lahko
prikažemo na primeru delovanja bolgarske Službe državne varnosti (KDS). V procesu
privatizacije KDS usmerja pretok državnega kapitala v področje zasebnega podjetništva
ter omogoča nastanek novodobnih ekonomskih mogotcev ‒ oligarhov. Martin K.
Dimitrov (2009, 2–36) poudarja, da odliv kapitala v zasebno področje ob pomoči služb
ni nastal kot odziv ekonomske evolucije socialistično-komunističnih družb, ampak je bil
premeteno načrtovan, usmerjen in natančno izveden po vnaprej predvidenih načrtih.
Dimitrov z gotovostjo trdi, da so bile v komunističnih režimih tudi obveščevalne službe,
ki so bile nemalokrat obenem tudi tajne policije, pomemben ekonomski faktor. Partija
in služba sta si podredili glavne vire države, in sicer: dostop do naravnih virov,
industrijske subjekte, banke ter medije kot vzvod širjenja zapovedanih ideološkopolitičnih nazorov.
Pred formalnim padcem komunističnega režima se je KDS ekonomsko profilirala na
način, da je nemalokrat s kapitalom državnega in/ali kapitalom izrazito sumljivega ter
nezakonitega izvora ob pomoči drugih finančnih vzvodov sistema vzpostavila fiktivna
gospodarska podjetja doma in v tujini. Pri ustanovitvi slednjih se je KDS osredotočila
predvsem na Zahod, pri čemer pa so bili cilji teh podjetij mnogovrstni. Podjetja so bila
dejansko izpostave KDS v tujini, preko katerih je poskušala pridobivati ekonomskoposlovne in druge skrivnosti držav, vzpostavljala operativne centre in izpostave lastne
agenturne mreže, delujoče v državi ali bližnji regiji. Zaradi razvite mreže informatorjev
in informacij je KDS postala glavni steber Partije in kritičen del reševanja partijske
nomenklature oziroma z njo povezanih posameznikov na poti iz enopartijskega sistema
preko obdobja tranzicije do potencialne demokratične ureditve (Dimitrov 2009, 2–36).
Dimitrov je pri oceni predtranzicijskega in tranzicijskega časa Bolgarije izredno kritičen
in v več prvinah nakazuje na konstantno ter še vedno delujočo neformalno mrežo
politikov in gospodarstvenikov, ki so posredno ali neposredno povezane z zaposlenimi
ali osebami v stiku z obveščevalnimi strukturami države. Ob dostopu do arhivov
državne varnosti (AMVR) ter centralnega arhiva Komunistične stranke (TsDA) nam
Dimitrov (2009, 2–36) tranzicijski čas v Bolgariji okvirno razdeli na sledeča obdobja:
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1. Obdobje pred letom 1989
 Leta pred tranzicijo se pričneta dva procesa: politična priprava KDS na
tranzicijo ter izvedba priprav na ustvarjanje novega razreda kapitalističnih
podjetnikov. Sredi leta 1980 KDS prične z načrtnim plasiranjem velikih vsot
kapitala posameznikom iz službe za ustanovitev gospodarskih podjetij doma
in v tujini.
 Bolgarijo prizadene masovni odtok državnega kapitala v času, ko država
tone v spirali inflacije, visokega finančnega primanjkljaja, večanja zunanjega
dolga, medtem ko ljudstvo trpi za nenehnim nižanjem socialnega standarda.
 S sistematičnim obveščevalnim delom doma in v tujini KDS načrtno
pridobiva ogromna finančna sredstva, pri tem se osredotoči predvsem na
ekonomsko vohunstvo ter pobiranje dobička iz kanalov tihotapljenja cigaret,
orožja ter vseh vrst narkotikov.
 Pod nadzorom vrha Partije se že pred letom 1989 prične bistven del prenosa
lastništva državne lastnine na individualne osebe iz službe oziroma povezane
s službo. Ti načrtno ustvarjeni ekonomski mogočneži, katerih ekonomska
moč je slonela na državnih/službenih sredstvih, so postali oaze za dotok
kapitala sumljivega izvora, s katerim so pričeli kupovati državne vire, pri
tem pa niso upoštevali ne zakonov ne splošnih in veljavnih tržnih
zakonitosti. Slednje je državi škodovalo pri mednarodnih ocenah ukrepov
politične liberalizacije in gospodarske privatizacije. S temi ukrepi je država
aktivno preprečevala normalno in demokratično ustanovitev razreda
poslovnežev, saj ga je ustanovila sama in ga tudi do določene mere
nadzirala. Vse aktivnosti so se načrtovale, dogovarjale ter izvajale na osi
Partija – KDS – nov razred poslovnežev. Pri tem je sodelovala tudi Partija z
lastnimi finančnimi viri, nabranimi iz državnih prispevkov proračuna,
članarine, lastništva nepremičnin ipd.
2. Obdobje po letu 1989 in čas tranzicije
 Obdobje tranzicije se formalno prične z mirnim sestopom komunistične
stranke z oblasti. Stranko tedaj vodi Todor Živkov.
 Sestop Živkova in zamenjavo je režiral in vodil Andrej Lukanov. Pospešil je
ustanavljanje podjetij pod okriljem KDS z Ukazom št. 56 januarja 1989. Ta
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ukaz uzakoni ekonomske aktivnosti in ustanovitev zasebnih podjetij ter
dovoli privatizacijo državnega lastništva še pred izvedenimi spremembami
na vrhu državnega vrha novembra 1989.
 Proces ustanavljanja podjetij pod okriljem KDS se z letom 1989 ne konča in
zmaga socialističnih (neokomunističnih) strank doda temu procesu zgolj še
dodaten čas na razpolago. 1990 Bolgarska socialistična stranka (BSP),
naslednica stare komunistične stranke, omogoči nadaljevanje tega procesa.
Značilnosti tega časa sta dve: privatizacija tihotapskih kanalov KDS (orožje,
sintetične droge, cigarete) ter nadaljevanje procesa privatizacije podjetij pod
okriljem KDS. Ta proces se brez prekinitve nadaljuje do dokončnega sestopa
nekdanjih komunistov z oblasti leta 1997.
 KDS z reorganizacijo in razpustitvijo oddelka politične policije sprosti večje
število kadra, ki se preusmeri v nov razred podjetništva. Banke množično
odobrijo kapitalske kredite podjetnikom s pravimi političnimi zvezami.
 V času pred zamenjavo političnega sistema pride do de facto zloma javnega
reda. Pojavijo se množični primeri javnega obračunavanja med tolpami, ki so
bile pod nadzorom nekdanjih varnostnih in obveščevalnih služb. Monopol
KDS na področju organiziranega kriminala preide v roke nekdanjih
zaposlenih ‒ sedaj vodij kriminalnih tolp (primer trgovanja z orožjem in
nafto v času prepovedi za Jugoslavijo). Pojavi se nezmožnost učinkovitega
delovanja pravne države v boju zoper kriminal: tatvine, tihotapljenja vozil,
prostitucija, izsiljevanje, nelegalne menjave tuje valute ipd. Skupni
imenovalec teh procesov je močna vpletenost delavcev in nekdanjih
zaposlenih v varnostnih in obveščevalnih službah.
 Nenadno se oblikuje nov sloj podjetnikov ‒ oligarhov – na eni strani
starejših (pred letom 1997), ki izvirajo iz kriminalnega podzemlja, ter na
drugi strani mladih in dobro izobraženih (obdobje od 1997–2005), ki pa so
dobro povezani s starimi oligarhi ter s tem tudi z nekdanjimi pripadniki
službe.
 Pristop Bolgarije k pridruževanju EU procesa vpletanja nekdanje službe
KDS in njenih nekdanjih zaposlenih v gospodarstvo in monopola ni ustavilo.
Zadeve so še vedno potekale na neformalni osi člani nekdanje Partije –
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mreža nekdanjih zaposlenih v KDS in sedaj pripadnikov novih varnostnih in
obveščevalnih služb – oligarhi, povezani s pripadniki službe in/ali z
nekdanjimi zaposlenimi.
3. Obdobje po letu 2009
 Tudi nova oblast po letu 2009 je, čeprav ne neposredno povezana z
nekdanjimi komunističnimi veljaki, vseeno z vezmi do nekdanjih
pripadnikov služb.
Teoretični zaključki:
1. Članstvo v komunistični stranki ali pa izobrazba sta močnejši napovedovalec
uspešnega podjetništva po letu 1989 (velika večina bolgarskih novodobnih
podjetnežev je bila v članstvu stranke). Skoraj vsi oligarhi so ali člani Partije ali
njenega podmladka. Mnogo jih je osebno in/ali družinsko povezanih z
nekdanjimi pripadniki službe, niso pa bili neposredni sorodniki partijskih
nomenklatur. Najuspešnejši so sicer imeli univerzitetno izobrazbo, a ne na
ekonomskem področju, pač pa v športu, kriminologiji, kmetijstvu ipd. Izobrazba
in podpora stranke bi jim sicer v normalnem ekonomskem okolju bila zgolj ena
od prednosti, ki bi lahko eventualno omogočala poslovni uspeh, vseeno pa je za
njihov poslovni uspeh in prodor bila najbolj pomembna prav povezava s tajno
službo ali nekdanjimi delavci tajne službe.
2. Analiza vloge službe po letu 1989. Ali je bila država talec mogočnih poslovnih
skupin v 1990 in 2000? Pomembno pri tem je oceniti vlogo službe pri
oblikovanju ekonomskih mogočnežev. Pomoč službe pri oblikovanju tega kroga
je najbolj intrigantno postkomunistično obdobje v Bolgariji. Pomembna sta dva
dejavnika: tudi ob reorganizaciji po letu 1989 je služba obdržala večino istega
kadra na zvezah, na katere so se zanašali (informacije, zaščita pred pregonom
ipd.) novodobni podjetniki (nekdanji sodelavci); vse vlade po letu 1989 so imele
v sestavi ministra, ki je bil nekdanji zaposleni v službi in je na ta način pomagal
ščititi kolege ali nižje zaposlene informatorje, ki so ščitili svoje rezidente. Sodna
veja je prepletena z nekdanjimi sodelavci službe. To omogoči podjetnežem
prisvojitev velikega kapitala, ki se deloma vrača v službe v obliki podkupnin.
Država ni bila ugrabljena, ampak je prišlo do obojestranskega koristnega
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sodelovanja med državo in državno ustanovljenimi podjetniki, vse pa je iz
ozadja še vedno vodila tajna služba bodisi preko svojih aktivni delavcev bodisi
nekdanjih zaposlenih, ki pa so sedaj postali novodobni podjetniki.
3. Izvedba procesa lustracije kot garanta uveljavljanja poštenih ekonomskih
kriterijev na poti do uspešne transformacije v liberalno demokracijo ni bila
mogoča, saj na bolgarski politični sceni ni prišlo do spontanega demokratičnega
upora do vzvodov totalitarnih obveščevalnih struktur, kot to zasledimo npr. v
Vzhodni Nemčiji. Zaradi dejstva, da v Bolgariji po letu 1989 lustracija ni bila
izvedena v popolnosti, je na politične pozicije prišlo veliko oseb nekdanje službe
državne varnosti. Zaradi tega so močno prisotne vezi in neformalne mreže na osi
Partija‒država‒državna varnost, ki imajo od teh povezav medsebojne koristi
navkljub politični liberalizaciji. Tudi pod taktirko liberalne demokracije oligarhi
na pomembnih političnih pozicijah zadržijo dovolj močne zaveznike, ki zanje
ščitijo pridobljeno bogastvo. Te mreže lahko ogrozijo uspešen potek procesa
liberalne demokracije v postkomunističnih državah. Tudi na bolj splošnem
nivoju uveljavljanj prvin vladavine prava je obstoj neformalnih mrež službe
državne varnosti element koruptivnosti in kriminalitete.
Vse zgoraj opisano kaže, da je država v procesu prehoda iz totalitarne države prešla v
fazo ustroja posttotalitarne policijsko-obveščevalne države. Da slednje ni bil zgolj
unikatni bolgarski vzorec, lahko vidimo tudi na primeru preobrazbe poljskih varnostnih
struktur v procesu tranzicije. Totalitarne države postanejo totalitarne policijske države
tedaj, ko policijske organizacije niso več zgolj eno izmed orodij države, ampak
postanejo vodilni aparat države, vloga partije pa postane manj pomembna. Zybertowicz
(2002, 2–3) zatrjuje, da »od treh stebrov, na katerih je temeljil komunistični režim ‒
ideologija kakor tudi medijski monopol, državna ekonomija in varnostni ter vojaški
aparat – zgolj zadnji ostane trden in funkcionalen. Takšen položaj je zahteval ponovno
vzpostavitev in izgraditev abstraktne samopodobe partije (približati partijo bolj
karakterju nomenklature stranke in njihovim interesom kot pa ideologiji) ter ponovni
razmejitvi odnosov s tajno službo, katere moč in vpliv je občutno porasel. Slednjemu se
je prilagodila tudi tajna služba, ki jo je zajel proces sprememb. Od službe se ni več
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pričakovalo, da bo delovala striktno, v skladu z ideološkimi temelji, zato je pri
uveljavljanju državnih politik in ugajanju strategijam in načrtom državnih elit postala
bolj fleksibilna in pragmatična. Službe so bile v svojem ustroju še vedno mogočne,
kadrovsko izjemno močne, s svojim delovanjem so prodirale v vse sloje institucij
državnega sistema. Prav zaradi različnih zgodovinskih procesov so službe postale
najbolj kritičen steber komunistične oblasti, t. i. partijski ščit, ki pa je imel v
vsakdanjem upravljanju države in ekonomije pomembno vlogo.«
Neetičnost delovanja služb in komunističnega sistema v celotnem obdobju totalitarizma
je bolgarski parlament obsodil s sprejemom zakona, ki je komunistični režim proglasil
za zločinskega.27

7.1.6.1

Pomen reforme varnostnih struktur v zasnovi politične

tranzicije
Kljub temu da je v vseh sodobnih državah funkcija varnosti do določene stopnje
podružbljena, jo v etatistično družbenopolitičnih sistemih v glavnem realizirajo
strokovne službe in organi državnega aparata, osnovni cilj pa ji je zaščita interesov
tistega dela družbe, ki v rokah drži ekonomsko in politično oblast. V družbi, temelječi
na demokratičnih načelih, v kateri vladajo družbenopolitični in ekonomski odnosi, v
katerih ne obstaja vladajoča kasta kot sila nad celotno družbo, je varnost do te mere
podružbljena, da postane resnična društvena funkcija vseh dejavnikov z osnovnim
namenom zaščite interesa tistih, ki so direktno vpleteni v njeno delovanje. Ravno taka
vsebina in cilj opredeljuje nadaljnjo razpravo o varnosti.
Da bi varnost naše družbe kot celote in njenih posameznih delov, ki so najbolj
izpostavljeni napadom sovražnika (oborožene sile, vojne priprave, zasnove obrambe
ipd.), bila kar se da učinkovita, je neizogibno, da vsi dejavniki in osebki, ki so vključeni
v njeno delovanje, delujejo enotno in sinhronizirano – v okviru enega sistema, v
katerem so točno določene njihove obveznosti in odgovornosti. Zamenjava političnih
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Закон За Обявяване На Комунистическия Режим В България За Престъпен, Обн. ДВ. бр.37 от 5
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sistemov in politična tranzicija se odraža tudi na polju varnostnih in obveščevalnih
služb. Če je politična tranzicija demokratične narave, bodo procesu sledile tudi
tranzicije delovanja služb, ki se novodobnim političnim, ekonomskim in socialnim
razmeram v družbi lahko prilagodijo tudi z implementacijo reforme celotnega
varnostnega sektorja. Pojem reforme varnostnega sektorja se uporablja veliko širše kot
zgolj za prilagoditev delovanja služb ob spremembi političnega sistema. Wulf (2004, 2)
povzema Menendeza (1999), Luchhama (2003) ter Balla (2003), ko trdi, da pojem
reforme varnostnega sektorja »naslavlja probleme na varnostnem področju in poizkuša
podati rešitve slednjih ob uvajanju koncepta institucionalnih reform. Varnost in mir sta
v sodobni družbi sprejeta kot javno dobro. Družba kot celota ter vsak njen posameznik z
višjo stopnjo splošne varnosti zgolj pridobi. Varnostni sektor je treba razumeti v širšem
pomenu, kar pa za učinkovito zagotavljanje varnosti vsebuje tudi kar se da učinkovito
izrabo vseh že tako omejenih virov. Ključnega pomena za demokratičnost družbe je
prav civilni in demokratični nadzor nad varnostnim aparatom. Proces demokratičnega
sprejemanja odločitev zahteva družbeno transparentnost in odgovornost. Prav zaradi
slednjega mora biti javnost v teh postopkih vključena v največji meri. Navkljub vsem
tem prvinam demokratičnost sama po sebi ni zagotovilo za višjo stopnjo varnosti.
Nemalokrat je bil prav proces demokratizacije povezan s trendom porasta nasilja, saj
prav demokratičen proces oporeka določene že vzpostavljene privilegije delov družbe
ter prinaša določena politična pričakovanja, ki v prihodnosti niso nujno izpolnjena. Iz
tega sledi, da je bistvo pojma reforme varnostnega sektorja tako razvoj učinkovitega
vzvoda civilnega nadzora, kot tudi vzpostavitev kompetentnih ustanov, ki bodo
strokovno in nepristransko zagotavljale vse oblike varnosti družbe.«
Razlogi, zakaj je smiselno uvesti reformo varnostnega sektorja, se od države do države
razlikujejo, skupni imenovalec pa bi lahko našli v sledečih postavkah:
 Reforma varnostnega sektorja se izvede kot posledica postopne obnove
države/družbe.
 Reforma varnostnega sektorja se izvede v sklopu tranzicije iz vojaškega ali
enopartijskega sistema v demokratične oblike vladavine.
 Reforma varnostnega sektorja se izvede kot posledica netransparentnosti ter
odgovornosti v javnih zadevah.
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 Reforma varnostnega sektorja se izvede kot posledica nespoštovanja zakonskih
normativov.
 Reforma varnostnega sektorja se izvede kot posledica nastale težave pri
neuspešni mediaciji spora, ki je rezultat nerešljivih nasprotij ključnih prvin
varnostnega sektorja.
 Reforma varnostnega sektorja se izvede kot posledica neuspešnega upravljanja z
omejenimi viri.
 Reforma varnostnega sektorja se izvede kot posledica neustreznega civilnega
nadzora nad vsemi komponentami varnostnega sektorja.
»Reforma varnostnega sektorja je proces transformacije varnostnega sistema, ki zajema
vse dejavnike, vloge, vzvode odgovornosti ter dejanja na način, da je upravljanje in
izvrševanje varnostne dejavnosti kar se da bolj v skladu z demokratičnimi normami in
temeljnimi zakonitostmi dobrega političnega vladanja ter s tem prispeva k učinkovitemu
delovanju celotnega varnostnega sistema. Strokovnost in odgovornost varnostnih sil
tako zmanjšuje riziko sporov, zagotavljata varnost državljanom ter ustvarjata primerno
okolje za konstanten družbeni razvoj. Prav slednje je, ob zagotavljanju varnega in
stabilnega okolja, tudi končen cilj reforme varnostnega sektorja.« (DFID 2003, 30)
Pri izvedbi reforme varnostnega sektorja je treba zajeti štiri pomembne in široke
razsežnosti (Brzoska 2000 in Wulf 2000 v Wulf 2004, 5):
 »Politična razsežnost, v središču katere je civilni nadzor nad vsemi varnostnimi
silami v celotnem varnostnem sektorju. Ključno za uspeh te razsežnosti reforme
je doseči učinkovito in dobro vladanje, ki vključuje tudi zmožnost civilne družbe
(medijev, nevladnih organizacij, raziskovalcev, splošne javnosti), da prispeva k
razpravi glede varnostnih prioritet kot tudi glede razprave o civilnem nadzoru
nad varnostnimi silami.
 Ekonomska razsežnost zajema učinkovito izrabo virov. Učinkovita in racionalna
izraba človeških, finančnih ter materialnih virov v sklopu varnostnega sektorja je
predpogoj njegovega učinkovitega delovanja. Na eni strani nesmotrna uporaba
omejenih sredstev in preobsežnost varnostnega aparata vodi k prikrajševanju
pomembnih sredstev drugim vladnim projektom (npr. zagotavljanju trajnostnega
razvoja) in posledično tudi k neučinkovitosti varnostnega sektorja. Na drugi
strani pa ima nezadostno financiranje varnostnega sektorja posledico, da ta
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sektor ne more zagotavljati družbi prepotrebne varnosti. Proces reforme tako
vključuje zaznavo problema reforme, opis ter analizo, kaj je finančno
upravičeno, kako prednostno razporediti in zagotoviti razpoložljive vire ter kako
zagotoviti način njihove smotrne uporabe.
 Socialna razsežnost zajema problem dejanske varnosti vseh pripadnikov družbe.
Varnostni sektor in vsi njegovi dejavniki morajo zagotoviti tako zunanjo kot
notranjo varnost družbe. Varnost, ki jo zagotavljajo prvine varnostnega sektorja,
ne gre enačiti s pojmom varnosti države, ki ga zagotavlja vojska, saj le-ta zajema
varnost družbe pred vsemi oblikami neposrednih napadov na vsakega
posameznika, njegovo telo in zdravje, kot tudi njegovo premoženje.
 Institucionalna razsežnost upošteva ustroj varnostnega sektorja in institucionalno
ločenost slednje od drugih sil in ustanov države. Različne sile države so lahko
učinkovite ter družbi odgovorne le, če so njihove institucionalne naloge jasno
opredeljene. Prikrivanje in podvajanje nalog javne varnosti in zunanje obrambe
zvišuje možnost intervencije vojske na področju notranjih zadev države.
Reforma varnostnega sektorja pa ne sme biti izgovor za militarizacijo policijskih
sil ali bolj poudarjeno vlogo vojske.«
V sklopu reforme varnostnega sektorja je treba zajeti naslednja telesa varnostne
skupnosti:
 »primarne varnostne ustanove: vojaške sile, policija, paravojaške sile, obalna
straža, milice ter obveščevalne službe;
 telesa, ki izvajajo nadzor nad varnostnimi ustanovami: zakonodajno telo ter
druga zakonodajna telesa, ministrstvo za obrambo, notranje zadeve, pravosodje,
zunanje zadeve, urad predsednika, finančni organi (ministrstvo za finance,
proračunske pisarne, generalni revizijski uradi/agencije);
 sekundarne varnostne ustanove: pravosodni organi, carina, kaznovalne službe ter
drugi institucionalni uniformirani organi;
 neinstitucionirane varnostne sile: osvobodilne vojske, gverilske armade,
tradicionalne milice, milice političnih strank ter zasebna varnostna podjetja.«
(Bal in Brzoska 2002, 8)
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Priznati in upoštevati je treba pomen obveščevalnih služb v okviru varnostnega sektorja.
Vse vlade se zavedajo, da je v tem segmentu treba imeti specializirane službe.
Obveščevalne službe bi morale biti vključene v reformo varnostnega sektorja v delu,
kjer se njihovo delovanje dotika notranje varnosti družbe. V tem segmentu pa so
sponzorji28 varnostnih reform zadržani pri njihovih prispevkih, saj je težko zagotoviti
transparentnost dela take specifične službe navkljub pereči potrebi po reformi
varnostnega sektorja. Kot protiutež očitnemu primanjkljaju transparentnosti pa je nujno,
da so obveščevalne službe pod določenimi vzvodi civilnega nadzora. Popolna odtujitev
tovrstnih služb pri izvedbi koncepta reforme varnostnega sektorja lahko posledično
zlahka vodi k zastoju in ovirah pri izvedbi zastavljenih ciljev na drugih področjih.
(NUPI 1999, 19)
Reforme varnostnega sektorja se v različnih državah različno implementirajo.
Velikokrat se scenariji uveljavljanja reformnih ukrepov med seboj prekrivajo, podvajajo
in med njimi težko potegnemo jasno ločnico, a jih ne glede na to lahko razvrstimo v
sledeče ukrepe:
 Varnostne institucije se v procesu transformacije povežejo s člani civilne
družbe s pristnim ciljem izvedbe demokratične tranzicije (Južna Amerika,
več držav Centralne Evrope, Brazilija).
 Demokratične spremembe v mnogih sektorjih družbe z omejenimi
reformami v varnostnem sektorju (Benin, Gana, Mali, Čile, Indonezija).
 Reforma varnostnega sektorja je vodena od vrha vlade navzdol z omejenim
sodelovanjem javnosti ali omejenimi ukrepi demokratizacije (Etiopija,
Uganda, Indonezija).
 Reforma varnostnega sektorja temelji zgolj na retoriki, s ciljem zadovoljiti
mednarodne donatorje/vlade z bistveno omejenimi učinki ali celo odkritim
nasprotovanjem do samega procesa reforme varnostnega sektorja (države
Centralne Azije).
 Reforma varnostnega sektorja temelji na koreniti reformi s ciljem zadovoljiti
kriterije mednarodnih partnerjev (države Srednje Evrope).
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Težava varnostnih reform je v tem, da so v veliki meri povezane z velikimi finančnimi izdatki in so v
določenih državah in oblikah finančno podprte tudi s strani mednarodnih dejavnikov, institucij, tujih
organizacij in držav (op. a.).
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 Reforma varnostnega sektorja temelji na rekonstrukciji varnostnih sil, ki
zajema tudi vojskujoče si strani v preteklih sporih (Afganistan, El Salvador).
 Reforma varnostnega sektorja temelji na vzpostavitvi novih varnostnih sil z
izjemno močno tujo pomočjo (baltske države, Vzhodni Timor). (Wulf 2004,
8)
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7.2

DEMOKRATIČNE DRUŽBE

Vodenje držav in družb v pogojih tretjega tisočletja ob upoštevanju konstantne družbene
dinamike in ranljivosti družbe postaja vse bolj težavno. Demokratično izbrani
predstavniki morajo bolje razumeti novonastalo kompleksnost in s tem nov in prilagojen
način političnega upravljanja. Nemalokrat bodo politične opcije odvisne od tega, kako
hitro in učinkovito bomo zaznali, definirali ter poiskali potencialne rešitve za probleme.
Pri tem bomo nedvomno postavljeni pred dejstvo izbire prave opcije oziroma rešitve.
Le-ta pa bo odvisna tudi od vedenja oziroma od spoznanj, ali je ob uveljavitvi
posamezne rešitve možno pričakovati kakšno posledico in v kakšni meri bi le-ta
eventualno vplivala na družbo. Na podlagi teh spoznanj lahko tudi načrtujemo
eventualno prilagajanje sprejetih ukrepov in posledično tudi reševanje potencialnih
posledic (Schreier 2010, 35).
Za vse oblike groženj in tveganj v tretjem tisočletju bi lahko trdili, da imajo v svojem
bistvu ekonomski predznak. Značilnost sodobnih svetovnih ekonomij držav je ta, da so
izjemno medsebojno povezane tako s finančnimi kot tudi s trgovinskimi tokovi, kar pa
na nek način predstavlja vez med geopolitiko in ekonomijo. V primerjavi s preteklostjo,
ko so bili ekonomski vzvodi politike nemalokrat uporabljeni kot orodje vlad pri
poveličevanju in uveljavljanju lastnega vpliva, pa sedanje tesne medsebojne ekonomske
povezave in ekonomske (so)odvisnosti, zlorabe nacionalnih ekonomij v nacionalne
politične namene bistveno otežujejo in omejujejo natančno razčlenjevanje in klasično
opredeljevanje groženj tretjega tisočletja. Ta (so)odvisnost ima pomemben vpliv na
učinkovitost globalnih mehanizmov vladanja, ki se raztezajo vse od boja zoper
podnebne spremembe do iskanja rešitev na področju spletnega delovanja vlad. Navkljub
poizkusom vlad, da okrepijo napore in/ali razširijo domet lastnih političnih moči, učinek
urbanizacije počasi, a z gotovostjo vse bolj premika težišča moči na premisi od vladnih
institucij na nivo mestnih uprav. Izsledki raziskave Svetovnega ekonomskega foruma
nakazujejo (World Economic Forum, Global Risk 2015, 26–27), da je urbanizacija
kritični dejavnik globoke socialne nestabilnosti, težav kritične infrastrukture, krize
vodnih virov ter pojava širjenja nalezljivih bolezni. Odraz slednjega se bo še bolj
potenciral z nadaljevanjem trenda selitve s podeželja v urbana središča. Predvidevanja
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kažejo, da bo do leta 2050 6,3 milijarde ljudi, kar sta dve tretjini svetovne populacije,
živelo v urbanih središčih, pri tem pa jih bo 80 odstotkov živelo v manj razvitih urbanih
regijah. Pod pojmom geopolitika tradicionalno razumemo domene vojaške moči, virov
in demografije kot prvino merjenja nacionalnega vpliva, medtem ko se ekonomija
predvsem usmerja k rasti, produktivnosti in napredku. Ne glede na to pa sta bili
geopolitika in ekonomija tudi skozi zgodovino prepleteni. Kot primer lahko navedemo
vzpon britanske politične moči na plečih »industrijske« revolucije, obdobje britanskega
in francoskega kolonializma ali obdobje hladne vojne, ko je globok geopolitični jaz
ekonomije ločeval. Po koncu hladne vojne je globalno ekonomijo zajel proces sprejema
skupnih norm in tako se sedaj, 25 let po padcu Berlinskega zida, konkurenčnost na
ekonomskem strateškem nivoju zopet vrača. Svet se nekako sooča z vse hitrejšo
dinamiko med geopolitiko in ekonomijo. Današnja realpolitika ni ideološko pogojena in
je kot takšna umeščena v kontekst globoke ekonomske integracije. Sprašujemo se, ali se
lahko pripeti, da se v današnjem času globalne ekonomije in uspešnih mednarodnih
povezavgeopolitika zamaje ali celo poruši zmagovito ekonomsko zasnovo. Kako se
bodo ekonomske odločitve ter področja vpliva odražala na globalnem ravnotežju moči?
Katere oblike groženj bodo nastale, ko bodo države namesto vojaških sredstev uporabile
ekonomska sredstva za dosego lastnih ciljev? Globalna povezanost in prepletenost ter
konstantna povečanja pretočnosti informacij so okrepili medsebojno odvisnost
geopolitike od ekonomije. Kibernetska domena predstavlja novo pomembno
geopolitično področje, saj imajo prav kibernetski napadi potencial povzročanja izjemne
ekonomske škode. Ta nova oblika groženj predstavlja za vse, ki upravljajo geopolitiko
in ekonomijo, izjemno težek in zahteven problem. Možnost napovedovanja,
pravočasnega ukrepanja ter izvedbe ustreznih ekonomskih ukrepov je bistveno ožja, kar
pa lahko vodi k neželenim posledicam. Medsebojna povezanost med geopolitiko in
ekonomijo lahko ustvari, okrepi ter spremeni naravo ter medsebojno soodvisnost
globalnih rizikov in groženj ter s tem posledično vpliva na mnoga področja javne
politike in mednarodnega sodelovanja (World Economic Forum, 2015 Global Risks
2015, 26–27).
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Slik 17:

Interakcija različnih tipov groženj v letu 2015

Navkljub temu, da so tradicionalne oblike groženj, predvsem vojaške oblike
konvencionalnih sporov, še vedno prisotne, v mednarodnem varnostnem okolju tudi
povzročajo zaskrbljenost, vendarle njihov pomen v primerjavi z novimi in hitro
rastočimi transnacionalnimi oblikami groženj vseeno počasi bledi. Z vidika globalne
varnosti in družbene stopnje ogrožanja v spektru transnacionalnih groženj po Schreierju
(2010, 47‒51) izstopajo predvsem:
1. Transnacionalni terorizem
Pojem transnacionalnega terorizma zajema grožnje vsem državam, čeprav pri
tem ne gre za eno obliko terorizma, ampak za več vrst. Vrsta teroristične
grožnje, ki ogroža eno državo, ne ogroža nujno druge države. Obstajajo različni
vzroki za pojave terorističnih dejanj ‒ od odtujitve, ponižanja, zgodovinskih
vzrokov, ozemeljskih sporov ter tudi demografskih faktorjev. Nacionalizem je
lahko eden od poglavitnih dejavnikov terorizma, lahko pa je tudi oblika
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uporništva. V današnjem času bo terorizem črpal energijo za lastni obstoj iz
političnih motivov, raznih pomanjkanj ter zamer in krivic.
2. Proliferacija tehnologij in orožij za množično uničevanje (Weapons of Mass
Destruction ‒ WMD)
Peščica držav še vedno nadaljuje z razvojem in izpopolnjevanjem tehnologij in
orožij za množično uničevanje navkljub sprejetim mednarodnim konvencijam in
zavezam. Oblike širjenja orožij WMD in tehnologij WMD so postale vse bolj
sofisticirane in to prav zaradi svetovnega pojava trendov globalizacije, širše
dostopnosti do materialov WMD ter znanja za izdelavo sredstev WMD. Pojav
širše zmožnosti dostopa do tehnologij ima za posledico dejstvo, da postaja
družba vse bolj in bolj ranljiva. Razpredene in učinkovite mednarodne mreže
organiziranega kriminala, tihotapstva, trgovanja z orožjem in pranja denarja
prispevajo k vzpostavljanju potrebne infrastrukture za izvedbo terorističnih
dejanj s katastrofalnimi posledicami. Nemalo terorističnih skupin je javno
izpostavilo željo po pridobitvi in uporabi sredstev MWD. Boj zoper vse oblike
širjenja biološkega, kemičnega in radiološkega orožja je bistvenega pomena za
obstoj varne družbe. Pričakujemo lahko, da se bo zvišala stopnja dostopnosti do
tehnologije, ki omogoča produkcijo in distribucijo teh orožij.
3. Transnacionalni organizirani kriminal
Organiziran kriminal kot kriminološki pojav v zadnjih letih prevzema
dominantno vlogo v kriminalnih pojavnih oblikah. Organizirana kriminalna
dejavnost se izjemno širi in pri tem ustvarja enormne kriminalne dobičke
predvsem na območju Azije ter v tranzicijskih državah s prvinami tržne
ekonomije. Posledica izjemnega širjenja mrež in dejavnosti ter želje po profitu
organiziranega kriminala posledično negativno vpliva in povečuje možnosti
proliferacije sredstev za množično uničevanje ter terorizem. Teroristične skupine
se v vse večji meri poslužujejo uslug organiziranih kriminalnih skupin in z
njihovo logistično ter finančno mrežo plasirajo denar, material ter druga sredstva
po svetu. Teroristične mreže v določenih primerih najemajo usluge skupin
organiziranega kriminala za izvrševanje posameznih faz lastnih aktivnosti. Kot
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bistven problem pa se pojavlja dejstvo, da organizirane kriminalne skupine s
svojo dejavnostjo širijo mrežo korupcije v strukturah državnih organov in s tem
rušijo avtoriteto ter šibijo moč države in vladavine prava. Dobiček nedovoljene
kriminalne dejavnosti je tako v letu 2006 dosegel 500 milijard dolarjev, od tega
je bil neposredni delež dobička z nedovoljeno trgovino z drogami ocenjen na
322 milijard dolarjev. Že zgolj ta dobiček nedovoljene kriminalne ekonomije
lahko občutno zamaja trdnost posameznih družb in njihovih državnih ekonomij.
Če poizkušamo pogledati finančne posledice celotne družbe zgolj s finančne
strani ob pojavu trenda zasvojenosti, kriminala in širjenja bolezni, lahko
ugotovimo, da je država pri obvladovanju ekonomije in tudi pri političnem
delovanju lahko v težavah. Pojavne oblike kriminala, ki za njegovo zaščito
uvajajo določene oblike vojaških formacij, predstavljajo tudi oblike vojaške
grožnje posameznim državam. Omejeno vojaško pomoč državam (primer
Bolivije ter Kolumbije) v boju zoper organiziran kriminal lahko tako razumemo
kot pomoč državam pri uveljavljanju lastne suverenosti in kot pomoč v boju
zoper širjenje in trgovanje s sredstvi WMD ter v boju zoper terorizem.
Značilnosti novodobnih groženj (Schreier 2010, 37):
a.) Bolj kot od državnih subjektov ter klasičnih armad novodobne grožnje pretijo od
nedržavnih subjektov, zamrznjenih sporov ter neizgrajenih in demokratično
neutrjenih držav ter držav s kruto obliko vladavine.
b.) Grožnje so vse bolj transnacionalne, nekonvencionalne ter po naravi asimetrične.
Odražajo se v vse manjših omejitvah pri povzročanju škode in naklepa
poškodovati, ob vse večji moči razdejanja in hitrosti ter vse bolj daljnosežnem
globalnem učinku in posledicah.
c.) Novodobne grožnje so vse bolj naključne in nelinearne, zato je skoraj nemogoče
pridobiti relevantne podatke, službe sotovrstne grožnje skoraj nezmožne
napovedovati, predvidevati njihove namene, doktrine, pravila ter načine izvedbe.
d.) Novodobne grožnje pri realizacijah podpira vrsta pete kolone: kriminalcev,
koruptirancev, ki omogočajo okvir in prikritost njihovih izvedb in jih s
klasičnimi obveščevalnimi metodami težko zaznamo.
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e.) Porast nasilja v naseljenih območjih in poseganje slednjega na področje
notranjih varnostnih služb, pri čemer pa se vse bolj izraža in izkorišča
ekonomski, etnični, verski ter ideološki razkol družbe.

7.2.1 Ekonomsko-socialne značilnosti demokratičnih družb
Demokratična in svobodna družba mora nujno temeljiti oziroma biti kot takšna
utemeljena na pravični in pošteni delitvi ekonomskih dobrin. Le utemeljitev na fair
playu oziroma na etičnosti, tj. spoštovanju dostojanstva in možnosti vsakega človeka, da
preživi na tem svetu, kot smo že izpostavili, lahko dolgoročno preprečuje teroristično
dejavnost.
»Svobodno gospodarstvo pomeni ekonomski sistem, ki temelji na prostovoljni
izmenjavi dobrin in storitev, kjer posamezniki sami določajo meje svojega
ekonomskega udejstvovanja. To počno tako, da se prosto odločajo, kje bodo delali ter
investirali, kako bodo trošili oziroma varčevali dobrine svojega dela in s kom bodo
trgovali. Ljudje so pri teh odločitvah svobodni samo v svobodnem gospodarstvu, kjer
jim je v okviru zakonodaje omogočeno, da posedujejo lastnino, izmenjujejo, kar je
njihovega (vključno z njihovim delom) in sodelujejo v pravno zavezujočih pogodbah.
Takšna ureditev prava posameznikom omogoča, da z ustanavljanjem pravno veljavnih
združenj, vključno z oblikovanjem podjetij, partnerstev in neprofitnih organizacij, v
aktivnostih sodelujejo pri trgovanju in ustvarjanju vrednosti zase. Pri teh aktivnostih je
naloga države, da zaščiti lastnino posameznikov in skrbi za izvrševanje pogodb, tako da
lahko ljudje drug z drugim trgujejo z zaupanjem. Vendar je v svobodni družbi vloga
države strogo omejena. Ekonomske ovire prosti trgovini, kot so davki, regulacija in
državno trošenje, so v takšni ekonomsko svobodni družbi zmanjšane na minimum.«
(Steinbacher et al. 2009, 13)
Prosti trg mora upoštevati vse dejavnike, ne le lastnike kapitala, pač pa tudi delavce, in
seveda uveljavljati pravičen odnos do potrošnikov. »V svobodnem gospodarstvu so
ljudje sposobni služiti svojim strankam po zaslugi mehanizma cen. Ta obsežna
komunikacijska mreža dvigajočih in padajočih se cen daje zaposlenim in investitorjem
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informacije, po čemer kupci povprašujejo in kjer se njihovo povpraševanje zmanjšuje.
Visoke ravni povpraševanja ljudi po posameznem izdelku dvigujejo njegovo ceno in
investitorjem povišajo raven dobička. Takšna povišanja dobička pritegnejo več
investitorjev in potisnejo plače navzgor, da bi na določeno delovno mesto pritegnila več
zaposlenih. Na ta način družba proizvaja več tistih stvari, ki jih ljudje želijo, in ker pride
do dviga proizvodnje posameznega izdelka ali storitev, se na dolgi rok cena za kupca
zniža. V razmerah svobodnega gospodarstva tak vgrajen sistem spodbud zagotavlja, da
so proizvodna sredstva v družbi usmerjena v področja za zadovoljevanje potreb ljudi in
stran od tistih proizvodnih področij, kjer prihaja do manjših potreb. V takšnem sistemu
je potrošnik vladar, narekuje, kako in kje se bodo uporabljala proizvodna sredstva. Ta
njegov dohodek pa bo višji za toliko, kolikor posameznik oskrbuje družbo z izdelki in
storitvami, po katerih ta povprašuje.« (15)
Mark Zupan (2011, 171) s Fridmanom razmišlja in se sprašuje, zakaj je svobodni trg
tudi predpogoj za politično svobodo, in pritrjuje Freedmanu, da ni možna svoboda, če
so sredstva proizvodnje pod državnim nadzorom. Posameznik v popolnoma
nadzorovani državi sam težko razvija sredstva tako za lasten razvoj kot tudi za svoje
uveljavljanje. Zupan se strinja s Freedmanom glede pomena svobodnega trga kot
primarne lastnosti svobodnih demokratičnih družb, temelječe na vzajemnem odnosu in
soodvisnosti med družbenimi in ekonomskimi prvinami, ki se konstantno vrtijo v krogu
ponudbe in povpraševanja dobrin in storitev. »Medtem, ko se vsi ekonomski sistemi
srečujejo z določeno obliko ponavljajočih se interakcij pa dobro opredeljene in
uveljavljene pravice do zasebne lastnine možnost teh interakcij še potencira. V odnosu
do drugih oblik organizacije ekonomskih aktivnosti pa je tako svoboden trg pri
promoviranju integritete in ostalih kooperativnih vrednot ter samega družbenega
napredka superioren.« (172).
Na etičnost družbe sedanjega časa, ki se po našem prepričanju oklepa zgolj situacijske
in hedonistične oblike etik, vpliva tudi model ekonomsko-socialnega okvirja. Pri tem je
izredno pomemben tip gospodarstva in učinki, ki jih pušča na družbi kot celoti.
Postmoderna družba in neoliberalizem sta lahko eden izmed potencialnih vzrokov
upadanja pomena klasičnega sistema vrednot. »Postmodernizem nasprotuje dognanjem
teoretičnih znanosti. Kot pojem pa ga izredno težko opredelimo, saj za lastni obstoj ne
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ponuja nobenega teoretičnega okvirja, po katerem bi ga lahko sodili. Izrazoslovje
postmodernizma je nazadnjaško. Postmodernisti omalovažujejo znanstvene teorije na
nivo pripovedk in basni. Realnost, resnica in pomen so zanjezgolj socialni konstrukt.
Resnica kot pojem je neodvisna od drugih kontekstualnih faktorjev. Vzročnost ni nič
več bolj pomembna od brezvzročnosti in tudi moralne zapovedi niso več obvezujoče.
Kot navajajo postmoderni avtorji, se realnost ne odseva v človeškem razumevanju le-te,
ampak raje v ustvarjanju nje same. Pri obravnavi resnice se postmodernizem usmerja
zgolj na preučitev relativne resnice pri vsakem posamezniku ali njegovi paradigmi.
Resnic je več in so relativne ter so odvisne od tega, kdo so osebe, vpletene v to
dinamiko, ter kaj je njihov interes sodelovanja z nami. Resnica je povezana z močjo.
Postmodernisti zavračajo kakršnokoli koherentno povezavo med jezikom in zunanjo
realnostjo« (Van Zon 2013, 111).
»Neoliberalizem je precej širok in splošen pojem, katerega koncept se nanaša na
ekonomski model ali paradigmo, ki je dobila zagon v 80. letih prejšnjega stoletja.
Neoliberalizem je utemeljen na klasičnih liberalnih idejah samoregulativnega trga, a se
pri tem pojavlja v različnih tipih in variacijah. Mogoče najboljši način definiranja
koncepta neoliberalizma je, da ga pogledamo skozi prizmo prepletajočih se
manifestacij:
 neoliberalizem kot ideologija,
 neoliberalizem kot način upravljanja in vladanja in
 neoliberalizem kot specifična skupina politik.« (Steger in Ravi 2010, 11)
Ad 1) Nosilci neoliberalne ideologije so globalne oblastne elite, katere del so manegerji
in direktorji velikih transnacionalnih korporacij, korporativni lobisti, vplivni
novinarji, strokovnjaki za odnose z javnostmi, intelektualci in publicisti,
zvezdniki in javne osebe, visoki državni uradniki in politiki. Kot zagovorniki
neoliberalizma ti posamezniki polnijo javni diskurz z idealizirano podobo sveta
potrošništva in prostega trga. Spretno sodelujejo z mediji, preko katerih javnosti
prodajajo podobo enotnega globalnega trga, ki ga kažejo v pozitivni luči, kot
nujno orodje za ustvarjanje boljšega sveta. Takšna tržna podoba globalizacije je
popolnoma prevladala v javnem mnenju in političnih odločitvah v številnih delih
sveta. Zares, neoliberalni odločevalci delujejo kot profesionalni oblikovalci
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privlačne ideološke embalaže, za trgu prijazno politično agendo, ki vključuje
globalne finančne in blagovne trge, proste pretoke blaga, storitev in dela,
transnacionalne korporacije, offshore finančne centre29 itd.
Ad 2) Druga razsežnost neoliberalizma se nanaša na to, kar francoski filozof M.
Foucault imenuje mentaliteta oblasti (Gouvernementalité) – določeni načini
upravljanja in vladanja, ki so zasnovani na določenih premisah, logiki in
razmerjih moči. Neoliberalna vladajoča mentaliteta je zasnovana na podjetniških
vrednotah, kot so kompetitivnost, individualizem in decentralizacija. Slavi
samostojnost in moč posameznika ter prenos centralne državne oblasti na manjše
lokalizirane

enote.

Takšen

neoliberalen

model

upravljanja

razume

samoregulativen prosti trg za paradigmo modela ustreznega upravljanja in
vladanja. Proti politikam zasledovanja javnega dobrega s krepitvijo civilne
družbe in socialne pravičnosti neoliberalci pri upravljanju družbe stavijo na
tehnike, ki so prevzete iz sveta podjetništva in trgovine: razvijanja strategije
obvladovanja tveganj (risk-management) in drugih strategij; shem, ki so
usmerjene k ustvarjanju presežkov; analize stroškov in koristi (cost-benefit
analysis) in izračuni učinkovitosti; krčenje javne uprave (kar imenujejo dobre
prakse upravljanja); postavljanje kompetitivnih ciljev; monitoring rezultatov;
ustvarjanje močno individualiziranih, na učinkovitosti zasnovanih delovnih
načrtov; vpeljava modelov t. i. racionalne izbire (rational choice), ki
ponotranjijo in s tem normalizirajo tržno-orientirano vedenje. Neoliberalni
načini upravljanja spodbujajo transformacijo birokratske mentalitete v
podjetniške identitete, kjer vladni uradniki sebe ne vidijo več kot javne
uslužbence in varuhe kvalitativno določenega javnega dobrega, temveč postajajo
individualni akterji, ki so osebno odgovorni za delovanje trga in prispevajo k
monetarnemu uspehu države kot podjetja.
Ad 3) Neoliberalizem se, tretjič, manifestira kot konkretna množica javnih politik, ki se
najbolj

jasno

izražajo

v formuli

D-L-P:

deregulacija

(gospodarstva),

liberalizacija (trgovine in proizvodnje) in privatizacija (podjetij v državni lasti).
29

Offshore finančni centri – posebne davčne cone svobodnega trgovanja in finančnih storitev. Značilnost
slednjih so izjemne davčne olajšave za pravne subjekte, ki v teh conah opravljajo svoje storitve.
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Običajno so s tem povezane politike zmanjševanja davkov (posebej za podjetja
in ljudi z visokimi dohodki); racionalizacija javnih služb in socialnih programov;
zamenjava podpor s fleksibilnostjo trga dela; monetarne politike, ki na prvo
mesto postavljajo preprečevanje inflacije, četudi to povzroča večjo stopnjo
nezaposlenosti; zmanjševanje javnega sektorja; vpeljava neobdavčenih (tax-free)
območij; spor vlade s sindikati v socialnem dialogu v imenu fleksibilnosti trga
dela; odpravljanje omejitev za globalne finančne in trgovinske tokove; vse večja
integracija nacionalnih gospodarstev v globalno ali regionalno gospodarsko
enoto; ustanavljanje novih političnih institucij, možganskih trustov (think tank),
ki so usmerjene k ideološki reprodukciji te paradigme. (Steger in Ravi 2010, 11–
14)

7.2.2 Etični vidik demokratičnih družb
Če se trudimo nadaljevati z utemeljevanjem, da je temelj svobodne demokratične
družbe kapitalistična ureditev trga, poskušajmo oceniti tudi njegovo etično plat. »Ena
največjih ranljivosti kapitalizma je njegovo dojemanje, da je na nek način manj moralen
sistem, če ne celo pozitivno nemoralen. Kapitalizem je v splošnem razumljen kot
pospeševalec sebičnosti. Dopuščamo ga zgolj zato, ker nam daje službe in blaginjo, kar
mnogi označujejo s Faustovim barantanjem. V bistvu pa sta človekoljubnost in
kapitalizem dve strani iste medalje. Za poslovni uspeh v razmerah proste trgovine
moramo zadovoljevati potrebe in želje drugih. Tudi če si nekdo izmisli nek izdelek, ki
se mu zdi dober, ne bo uspel, dokler ne bo ponudil izdelka ali storitve, ki ga ljudje
dejansko želijo. Tak sistem plete kompleksne povezave sodelovanja, o katerih niti ne
razmišljamo. Vzemimo primer restavracije. Tisti, ki odpre restavracijo, predvideva, da
bodo kmetje priskrbeli hrano, nekdo drug jo bo predelal in zapakiral ter da mu jo bo
spet tretji, ki ga je nekdo oskrbel z gorivom, dostavil. Takšne čudovite mreže
sodelovanja med ljudmi se v prosti trgovini dogajajo vsakodnevno. Nihče jim ne
ukazuje. Prosta tržišča silijo ljudi, da se ozirajo v prihodnost in prevzemajo tveganja. Ne
spodobi se kot nemoralne označevati tiste ljudi, ki delajo za izboljšanje svojega stanja in
za blaginjo svojih družin. Mi vsi smo obdarjeni z nadarjenostjo in pravilno je, da jo
izgradimo do konca. Velika vrlina demokratičnega kapitalizma je v njegovem
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zagotovilu, da z izgrajevanjem svojih sposobnosti prispevamo v skupno dobro.« (Forbes
v Steinbacher 2009, 35‒36)
»Ranljivost demokratičnega kapitalizma je, da je, četudi vodi v napredek in povišuje
naš življenjski standard, napredek po navadi razdiralen. To dejstvo omogoča
zagovornikom kolektivizma, da igrajo na naravni strah, ki ga ljudje čutijo do sprememb.
To smo videli z razponom industrializacije v devetnajstem stoletju. Najprej smo imeli
podobe in zapise idilične poljedelske preteklosti. Nato je prišla železnica in izpodrinila
prekope, kasneje avtomobili izpodrinejo železnico. Izdelovalci kočij in kovači so bili
uničeni. Proces se ponavlja naprej. Danes internet razdira časopise. V sistemu prostega
delovanja trga so takšna razdiranja neizogibna. Politični izziv je, da raje dovoli
izvajanje procesa razdiranja, kot da reagira v smeri oviranja napredka.« (35‒37)
Vrednostni okvir današnje družbe se v dobi postmoderne in neoliberalizma ujame v t. i.
romantično hedonistično etiko, ki daje prednost potrošništvu in ga spodbuja. Tinka
Delakorda Kawashima (2015, 17‒18) nam podaja temelje potrošništva s tem, ko navaja,
da naj bi se »potrošništvo začelo v srednjem sloju družbe z zahtevami po luksuznih
dobrinah, to je v sloju, ki je nosilec asketske in puritanske protestantske etike. /.../ Pri
iskanju povezave med protestantizmom in užitkom je Campbell (1987, 203) odkril, da
je skrb za estetiko – nov sestavni del, uvožen od plemstva ‒ pripeljal do radikalnih
sprememb v prehodno moralno in spiritualno etiko srednjega sloja. Campbell (1987, 11)
je razširil Webrova spoznanja o povezavi med protestantizmom in kapitalizmom, tako
da sta obe plati – racionalni asketizem in sentimentalni pietizem ‒ obravnavani kot
prispevka k razvoju moderne ekonomije. Tako naj bi reformacija k razvoju kapitalizma
prispevala dve prvini. Asketska etika je spodbudila produkcijsko plat, osamosvojitev iz
togih krogov religije je omogočila dinamičen razvoj povpraševanja po blagu. Obe –
proizvodnja in potrošnja – sta imeli močno idejno (religiozno) podlago in le tako se je
lahko začel njun vzajemen razvoj.«

7.2.3 Pomen versko etičnih izročil, vrednot in religioznega diskurza za
etičnost demokratične družbe
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Napredek v razvoju demokratične družbe in splošnega duha etičnosti in moralnosti gre
v sodobnih družbah pripisati tudi vseobsežnemu pomenu religije in religioznih vrednot,
ki so pomemben dejavnih družbenega diskurza, v slovenskem prostoru pa tudi diskurza
glede vloge in pomena OVD. Religioznemu diskurzu gre v veliki meri zahvala, da
poizkuša ohraniti in vzpodbuditi obsežen in temeljit družbeni dialog glede temeljnih
družbenih zasnov ne le na družbenem polju etike in morale, temveč tudi na polju
splošnih družbenopolitičnih odnosov. Ne zgolj odnos oblastnikov, ampak splošna
družbena odgovornost mora težiti k temu, da v duhu soustvarjanja družbe gojimo in
krepimo tudi etično-religiozne vrednote, saj skozi slednje z duhovno-moralnega vidika
lahko pripomoremo k zagovarjanju in spoštovanju človeka kot etičnega bitja ter obstoja
njegovega dostojanstva in njegovih pravic. Delček sistema modernih družbenih vrednot
pa nedvoumno izvira tudi iz splošnega koncepta religije. Le-te so v določenih družbah,
ki so bolj religiozno pogojene, še toliko bolj religijsko definirane. V našem družbenem
prostoru je krščanstvo odigralo pomembno vlogo, saj je s svojo vztrajno vizijo
zagovarjanja ter poveličanja dobrega ohranila trdnost klasičnega vrednostnega sistema
pred ideološkim nasiljem totalitarnega režima. Verska izročila, verske vrednote in
religiozni diskurz v sodobni družbi postanejo še toliko bolj pomembni z vključitvijo v
vseobsežni družbeno-etično-filozofski diskurz, s katerim odkivamo in poudarjamo
pomen religije za etičnost obstoja družbe in tudi obveščevalno-varnostne dejavnosti kot
njenega pomembnega dela. Postmoderna družba se vse bolj odtujuje od klasičnih (tudi
verskih) vrednot ter s svojim egocentričnim pogledom negira vrednost ter potrebo po
obstoju klasičnega etičnega okvirja delovanja družbe. Da se je Cerkev pripravljena
aktivno vključiti v družbeni dialog in s svojim delovanjem pripomoči k kvalitetnemu in
boljšemu jutri, je razvidno tudi iz apostolske pobude papeža Janeza Pavla II. (2003)
Cerkev v Evropi, ki pomeni doprinos Cerkve in krščanstva ter poziv k spoštovanju
človeškega dostojanstva in vrednot razuma, demokracije, svobode, pravne in ustavne
države ter razlikovanja med političnim življenjem in vero.
Demokratična družba navkljub spreminjajočim se varnostnim trendom in oblikam
groženj mora tudi na področju obveščevalne dejavnosti temeljiti na transparentnosti in
odgovornosti, saj bo le takšna lahko orodje države pri zagotavljanju temeljnih
človekovih pravic in svoboščin. Pri izvajanju sodobne obveščevalne dejavnosti pri
organizacijah zaznamo sledeče značilnosti:
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 Obveščevalna organizacija podpira nacionalno sprejete odločitve in politično
zakonodajni proces.
 Obveščevalna organizacija zagotavlja sistem zgodnjega opozarjanja pred
grožnjami.
 Obveščevalna organizacija pomaga pri dobrem upravljanju z državo.
 Obveščevalna organizacija zagotavlja strokovnjake s področja daljnosežnega
analitičnega napovedovanja.
 Obveščevalna organizacija podpira nacionalni in mednarodni sistem kriznega
upravljanja.
 Obveščevalna organizacija podpira tako koncept nacionalne obrambe ter v času
sporov ali vojn vojaške operacije.
 Obveščevalna organizacija vzdržuje in varuje skrivnosti.
V kontekstu sodobnega pogleda na obveščevalno dejavnost mora demokratična družba
tudi razumeti in ovrednotiti eno izmed temeljnih premis dela obveščevalne dejavnosti,
in sicer pojem tajnosti. (Schreier 2010, 24) Pomen in dojemanje tajnosti kot prvine
obveščevalnega dela se je zadnjih desetletjih spremenil. »Tajnost ni nekaj neznanega,
temveč ravno obratno. Pri njeni vsebini gre za znane stvari, ki je njen 'posestnik'
(posameznik, institucija ali država) ne sme ali noče narediti dostopne širši javnosti.
Tajnost torej pomeni obstoj znanih dejstev o družbenih, varnostnih, obrambnih,
gospodarskih in drugih podatkih in informacijah, ki so posamezniku ali instituciji
zaupana v uporabo in varovanje. Ti jih zaradi obstoja različnih, velikokrat spornih
interesov, na zavesten, organiziran in formaliziran način skrivajo pred javnostjo.«
(Anžič 2000, 852)
»Kaj torej opravičuje obstoj tajnosti? V sodobni demokratični državi lahko obstoj
tajnosti opravičujejo naslednji razlogi:
 obstoj nasprotujočih si interesov;
 izrecno pravno opredeljeni interesi, ki so predmet varovanja tajnosti;
 kršitev tajnosti mora predstavljati posamezniku ali družbi nevarno in škodljivo
ravnanje;
 tajnost mora biti namenjena varovanju, obrambi in zaščiti obstoja države, njene
ustavne ureditve ali posebnim interesom pri varovanju človekovih pravic;
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 s pravno normo morajo biti določeni podatki označeni kot tajni, podatki morajo
imeti ustrezno stopnjo in vrsto tajnosti, imenovani pa morajo biti tudi
upravljavci tajnosti;
 določeni morajo biti ukrepi za varovanje tajnih podatkov, s katerimi se
preprečuje njihovo prilaščanje, neopravičeno odstopanje, spreminjanje ali
pridobivanje.
Tajnost je lahko dobrina le, če uspejo tisti, ki bi jo morali varovati, to tajnost zavarovati
in preprečiti odliv informacij in podatkov, s katerimi se lahko ogrozijo interesi
posameznikov, institucij, države. Vsekakor pa je tajnost lahko pravi strup, ker je posest
nad njo močno orožje politične, finančne, varnostne ali drugačne manipulacije. S tako
zlorabljeno tajnostjo se drugi (politični tekmeci in podobno) spravljajo v odvisnost, s
tem se lahko usmerja njihova dejavnost.« (854).
»Subtilna politična oblast bo svojo nadzorstveno funkcijo uporabila tako, da bo čim bolj
mogoče izključevala uporabo sile in prisile ter bo proizvajala takšne mehanizme
nadzorstva, ki jih bodo njeni državljani ali ustanove sprejemale kot same po sebi
umevne, primerne in koristne. Nadzorstvo je pravzaprav vodenje pod pogojem, da se ga
vgradi v sistemske mehanizme in informacijske procese. Težišče kaže dati
samonadzorstvu (notranji nadzor) na eni strani ter na drugi strani vključitev vseh
dejavnikov, ki nadzorstvo izvajajo v ta proces (zunanji nadzor).« (Anžič 1996, 195)
»Nadzorstveni proces ima svoje psihološke in sociološke funkcije. Psihološke funkcije
nadzorstva vidimo v treh razsežnostih:
a.) nadzorstvo daje ljudem povratne informacije o dosežkih njihovega dela,
b.) povratna informacija na delovni proces in odpravljanje težav in napak je možna
le, če je v vse delovne operacije vgrajeno tudi nadzorstvo,
c.) če je zahtevani rezultat mogoče in možno doseči, je vpliv na motivacijo
pozitiven, če pa so zahteve previsoke, pretirane ali zmedene in strankarsko
pogojene, potem je vpliv na motivacijo negativen.« (196.)
»Zelo pomemben, morda celo pomembnejši od psihološkega, pa je sociološki vidik
nadzorstva. Ta namreč vzpostavlja red, omogoča razvoj in ureditev avtoritete ter
omogoča doseganje postavljenih ciljev.« (197)
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Pomen parlamentarnega nadzorstva izpostavlja Anžič, saj gre za nadzor demokratičnih
ustanov nad delovanjem tajnih služb, kar je temelj in sestavni del demokratičnih
procesov in urejene pravne države: »Parlament tudi preko svojega delovnega telesa za
nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami nadzoruje izvršno oblast (seveda
tam, kjer so obveščevalne službe vladne službe) ter politično presoja, ali je delo
njihovih služb in organov v skladu s politiko, ki jo opredeljujejo pravni akti. V tej obliki
nadzorstva gre torej za politično odločanje.« (197) Tak nadzor namreč preprečuje
zlorabe in omogoča kontrolo ter presojo te občutljive družbene dejavnosti, kajti
»demokratična družbena ureditev se mora zavedati dveh aksiomov:
 Obveščevalna dejavnost ni ne vsevedna ne nezmotljiva.
 Obveščevalna dejavnost je v najboljši in najbolj etični obliki še vedno družbeno
in politično podrejena državna dejavnost«. (Schreier 2010, 32‒35)

7.2.4 Značilnosti in možne zlorabe obveščevalno-represivnega aparata
demokratičnih družb

7.2.4.1

Operacija Gladio

Kot izrazit primer zlorabe obveščevalnih struktur v demokratičnih sistemih lahko
navedemo v letu 1990 odkrito mrežo paravojaško organiziranih skupin in
posameznikov, združenih v Organizaciji Gladio30. Omenjen primer je še vedno izjemno
kontroverzen, obsežen ter v celoti nepopolno raziskan. Kot takšen bi lahko bil tema
kakšnega izmed prihodnjih projektov, a bomo za potrebe naloge na tem mestu podali
zgolj najpomembnejše značilnosti te organizacije.
Temelji hladne vojne med Zahodom in Sovjetsko zvezo ter ideološki spopad
demokratičnih sistemov in sistemov komunističnih diktatur so bili tlakovani že z
dogovori na Jaltski konferenci februarja 1945, na kateri so zaveznice protinacistične
koalicije dosegle dogovor o razdelitvi področja političnega vpliva v osvobojeni Evropi.
30

Gladio – ime zgolj italijanskega krila podtalne paravojaške organizacije/mreže za boj proti
komunistom. Po razkritju tega krila se v strokovni javnosti oznaka Gladio uporablja za celotno podtalno
mrežo.
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Zaradi dejstva naraščajočega ideološkega vpliva Sovjetske zveze je Zahod pričel
obravnavati širjenje komunizma in komunistično temelječih režimov v Vzhodni Evropi
kot konstantno in perečo grožnjo. Ameriška obveščevalna služba OSS31 je v sodelovanju
z britansko SOE32 izdelala načrt ustanovitve podtalnih paravojaških struktur v državah
Zahodne Evrope, ki bi v primeru sovjetske agresije na Zahod bile zmožne izvajati
gverilske operacije na zasedenem ozemlju. Sodelavska mreža tajnih agentov je v začetni
fazi te organiziranosti v veliki meri temeljila na aktivnem sodelovanju nekdanjih
nacistov in fašistov. Začetno delo OSS in SOE sta kmalu prevzeli novoustanovljena
obveščevalna služba v ZDA CIA ter britanska tajna obveščevalna služba MI6 33. Ta
podtalna mreža je v različnih evropskih državah članicah zveze NATO34 imela lastna
kodna imena: v Belgiji (SDRA8), Danski (Absalon), Franciji (Plan Bleu), Nemčiji
(TDBDJ), Grčiji (LOK), Italiji (Gladio), Luksemburgu (Stay-Behind), Nizozemski
(I&O), Norveški (ROC), Portugalski (Aginter), Turčiji (Counter Guerilla) in Španiji.
Mreža Gladio pa ni zajemala samo države članice zveze NATO, ampak se je le-ta
razprostrla tudi na Avstrijo (OWSGV), Finsko, Švedsko in Švico (P26). Leta 1948 so se
vodje evropskih obveščevalnih služb v okviru Tajnega komiteja Zahodne unije
(CCWU) dogovorili za oblike in koordinacijo protikomunističnega boja. Z ustanovitvijo
zveze NATO leta 1949 se je CCWU prikrito vključil v odbor NATO za tajna
načrtovanja (CPC). Ob organizacijski podpori pa je zveza NATO organizirala tudi
poveljniško organizacijsko shemo v obliki Zavezniškega tajnega odbora (ACC).
Koncept podtalnega boja zoper eventualno komunistično invazijo je postal eden izmed
pomembnih tajnih projektov zveze NATO, nad katerim pa sta mentorsko vlogo obdržali
ZDA in Združeno kraljestvo. (Frankovich 1992, Ganser 2005)
Zahodnoevropska protikomunistična gonja ni bila zgolj privid velikih vojaških sil, saj je
Sovjetska zveza z lastnimi vojaškimi posegi v državah Varšavskega pakta, kot so na
primer berlinska kriza, praška pomlad, madžarska revolucija, strah možnega posega na
31

OSS – Office of Strategic Service – obveščevalna služba ZDA v času druge svetovne vojne ter
predhodnica ameriške obveščevalne službe CIA.
32
SOE – Special Operations Executive – britanska tajna služba za pomoč odporniškim gibanjem v času
druge svetovne vojne.
33
MI6 – Secret Intelligence Service (SIS) – tajna obveščevalna služba zunanjega ministrstva Združenega
kraljestva.
34
NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija Severnoatlantskega zavezništva je
politična in vojaška mednarodna organizaciija za sodelovanje na obrambnem področju, ustanovljena leta
1949.
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Zahod le še krepila. Zloraba obveščevalnih metod pa je prišla do izraza posebej tedaj,
ko je strah pred komunizmom prešel meje razumnega in posegel na polje demokratičnih
ureditev posameznih držav. Indici obstajajo, da so se posamezni deli organizacije
Gladio pod pokroviteljstvom vojaških obveščevalnih služb posameznih držav pričeli
povezovati z ekstremnimi prvinami desnega političnega pola posameznih evropskih
držav in izvajati nasilna in teroristična dejanja, usmerjena proti legalnim političnim
subjektom levega političnega pola. Tarče napadov so bile predvsem komunistične
stranke (Italija) ter v določenih primerih tudi socialistične stranke (Nemčija) in z njimi
povezani posamezniki v posamezni državi.
Kljub dejstvu, da je veliko terorističnih dejanj v Evropi storila množica terorističnokriminalnih organizacij in skupin, npr. Brigade Rosso (Rdečih birgad)35, De Bende van
Nijvel36, Rote Armee Fraction/Baader-Mainhof37 Group, ETA38 in podobne, pa še vedno
ostajajo nerazjasnjene okoliščine ter možne povezave teh terorističnih skupin z
organizacijo Gladio. Omenimo naj le nekaj:
 V Italiji ostajajo nerazjasnjene okoliščine in povezave teroristične skupine
Rdečih brigad z umorom nekdanjega italijanskega premierja in vodje krščanskih
demokratov Alda Mora.
 V Franciji so potekale teroristične akcije, naperjene proti alžirski politiki
predsednika Charesa de Gaullea.
 Na Portugalskem potekajo teroristične akcije s ciljem politične likvidacije
nasprotnikov režima. Med najbolj odmevnimi zločini so umor opozicijskega
politika Humberta Delgada, borca za človekove pravice Amilcara Cabrala,
afriškega revolucionarja ter vodje mozambiške liberalne stranke Eduarda
Mondlana. Portugalsko krilo organizacije Gladio se povezuje tudi z eksplozijo v
zgradbi Banca Nazionale v Milanu, v kateri je umrlo 17 ljudi, ranjenih pa je bilo
88 ljudi. (Ganser 2005, 84–119)

35

Brigade Rosso (Rdeče brigade) – paravojaška levičarska organizacija, ki si je zavzemala, da z
oboroženim bojem doseže revolucionarno stanje v državi.
36
De Bende van Nijvel (»Nijvelska tolpa«) – belgijska kriminalna skupina znana po izvršitvi večjega
števila izjemno nasilnih kaznivih dejanj in domnevne povezave z belgijskimi varnostnimi organi.
37
Baader-Mainhof Group – nemško marksistično-leninistično krilo levičarske organizacije Rdeče
Brigade, znano po vodjih Andreasu Baaderju in Ulriki Mainhof.
38
ETA – Euskadi Ta Askatasuna; baskovska oborožena skupina, ki si je tudi z nasiljem in terorističnimi
dejanji zavzemala za samostojnost Baskije od Kraljevine Španije.
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Odkritju paravojaške organizacije Gladio je sledila parlamentarna preiskava zgolj v
Italiji, Belgiji in Švici, kjer so obstoj, dejavnost, financiranje ter logistično podporo
državnih obveščevalno-varnostnih struktur tudi uradno potrdili. Druge vpletene države
kot Luxemburg, Nizozemska, Portugalska, Velika Britanija, Norveška parlamentarnih
preiskav nikoli niso uvedle, obstoja organizacije Gladio pa tudi uradno niso potrdile.
Tako ostaja dejstvo, da večina držav kriminalne, etično sporne in nezakonite zlorabe
OVD v primerih obračunavanja z notranjim političnim nasprotnikom sploh ni obsodila.

7.2.4.2

Ukrepi boja zoper terorizem in (ne)etični vidik slednjih

Spor ali nasprotje je temelj notranjega osebnega odnosa posameznika in odnosa tega
istega posameznika do drugih posameznikov ter celotne družbe. Družba kot celota
deluje na zbiru interakcij vsakega posameznika. Vsakodnevno prihajamo v raznovrstne
spore oziroma nasprotja, za katera ni nujno, da so vedno negativna. So pač odraz
neodločnosti, neusklajenosti, sočasnih želja, potreb, motivov, interakcij z drugimi
ljudmi ter še njegovo teorijo spora, saj večina sodobnih mednarodnih sporov temelji na
nepravični razdelitvi kapitala, naravnih dobrinah ter ozemlja. Sodobna varnostna
dinamika je ekonomsko pogojena in je kot takšna ujeta v začaranem pojavu tipa
perpetuum mobile, ko spori kujejo enormne dobičke in enormni dobički ustvarjajo
(razsežne) spore. In spori vodijo, silijo, narekujejo ter potencirajo družbene spremembe.
Kako doseči formulo uravnovešene porazdelitve dobrin v svetovni družbi, ostaja
neznanka. Mednarodne in finančne ekonomske korporacije ter ukrepi finančnoekonomskih mehanizmov, ki nemalokrat vodijo v finančne dobičke ozkega kroga
posameznikov, vzbujajo v delih svetovne družbe izjemen odpor. Čutiti je trend, da
odpor v delih svetovne družbe konstantno narašča in možno je, da se ekstremne socialne
spremembe zgodijo v zelo kratkem časovnem obdobju, saj so spori med
posamezniki/skupinami/družbami/državami temeljni del socialnega življenja.
Kot oblika poizkusa nasilnih sprememb ekonomskih, političnih in socialnih temeljev
družbe prihaja vse bolj v ospredje terorizem. Vendar že pri teoretičnem okviru pojma
terorizma in agresije bomo naleteli na težavo, kako opredeliti pojem terorizma. Za lažje
razumevanje poizkušajmo najprej predstaviti definicijo agresije, ki je dejansko ena od
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pomembnejših prvin terorizma. Leta 1974 je Generalna skupščina Organizacije
združenih narodov sprejela opredelitev agresije (Barnett 2008, 26‒27).
»Katero koli od sledečih dejanj, ne glede na objavo vojne, ki se lahko zajamejo v členu
2, se lahko razume kot dejanja agresije:
 invazija ali napad vojaških sil države na teritorij druge države ali vojaška
okupacija, ne glede na to, kako kratkotrajna je in ali je posledica invazije oz.
napada, ali kakršna koli pripojitev ozemlja z uporabo sile druge države ali
njenega dela;
 bombardiranje vojaških sil države na teritorij druge države ali uporaba katerega
koli orožja države zoper ozemlje druge države;
 blokada luk ali obale države, ki jo z uporabo vojaških sil izvaja druga država;
 vojaški napad države na ozemlje, morje, zračne in pomorske sile druge države;
 dejanja države, ki daje na razpolago svoje ozemlje, skladno z dogovorom na
uporabo drugi državi in ki ga ta druga država uporablja za dejanja agresije zoper
tretjo državo;
 pomoč pri pošiljanju ali pošiljanje v imenu države oboroženih tolp, skupin,
neregularnih borcev ali plačancev, ki izvajajo oboroženo dejavnost zoper drugo
državo v takšnem obsegu in na takšen način, kot so opisana dejanja zgoraj ali pa
so v zgornjih dejanjih bistveno vpleteni.« (26‒27)
Razlika v svetovnih političnih pogledih na t. i. teroristična gibanja ali osvobodilna
gibanja je eden izmed glavnih vzrokov, zakaj do sedaj še vedno ni bila sprejeta
univerzalna opredelitev pojma terorizma. Združeni narodi so leta 2004 v Resoluciji
Varnostnega sveta št. 1566 opredelili teroristična dejanja kot »kriminalna dejanja,
vključno z dejanji zoper civiliste, katerih namen je povzročiti smrt ali resno telesno
poškodbo, dejanja zajetja talcev z namenom izzivanja stanja strahu v splošni populaciji,
skupinah ljudi ali specifični osebah, ustrahovanje prebivalstva ali prisila vlade ali
mednarodnih institucij, da storijo ali opustijo določeno dejanje, ki je zajeto in
opredeljeno kot kaznivo po mednarodnih konvencijah in protokolih povezanih s
terorizmom in ni pod nobenimi pogoji opravičljivo iz razlogov politične, filozofske,
ideološke, rasne, etnične, verske ali druge podobne narave.« (Resolucija VS 1566 2004,
1‒3)
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Da ni enoznačne opredelitve, naj kot primer navedemo tudi razlike v opredelitvi
terorističnih gibanj ameriških varnostnih organov (Combs 2011, 5):
a.) Opredelitev terorizma po določilih zunanjega ministrstva ZDA (U. S.
Department of State), ki je temelj definicije člena 22 United State Code,
Oddelka 2656f(d), je slednje:
»naklepno, politično motivirano nasilje, ki se izvaja zoper nevojskujoče se cilje
in ki ga izvajajo državne skupine ali prikriti agenti z načelnim ciljem vplivati na
občinstvo«.
b.) Ministrstvo za obrambo ZDA opredeljuje terorizem kot »nezakonito uporabo ali
grožnjo uporabe sile ali nasilja zoper posameznika ali premoženje ter s silo ali
ustrahovanjem prisiliti vlade ali družbe po izpolnjevanju večinoma političnih,
verskih ali ideoloških ciljev.
Te opredelitve terorizma kažejo, da imamo opravka z nevarnim in zapletenim
družbenim pojavom, ki pa izpostavlja tudi vprašanja vloge držav v teh zadevah:
1. »Dejanja, opisana v opredelitvah, so dejanja terorizma in ne dejanja oseb ali
skupin. Prav zaradi tega nastane težava pri uporabi izraza terorist zoper
posameznika ali skupino.
2. Opredelitev terorizma ne vsebuje dejanja državnega terorizma, ne glede na to,
da so države v zgodovini storile mnogo hujše zločine, kot jih je kadarkoli storil
posameznik ali skupina. Iz političnih razlogov se omenjanju pojma državnega
terorizma v opredelitvah terorizma spretno izogibajo. Navkljub temu, da so
OZN predlagale vrsto sporazumov, ki zajemajo boj zoper terorizem, pa na
splošno še ni bila sprejeta univerzalna opredelitev terorizma.« (6)
Prvine terorizma so torej:
1. Nasilje, občinstvo ter občutek strahu
»Nasilje in/ali grožnja nasilja je temelj terorističnega dejanja, pri tem sta znotraj
tega pomembna dejavnika: moč/sposobnost izvesti nasilno dejanje ter volja
izvesti nasilno dejanje. Za obstoj nasilja, kot temelja pojma terorizma, morata
biti vedno prisotna elementa volje in moči/sposobnosti za izvajanje nasilnega
dejanja. Nasilje je lahko destruktivno in uničujoče, ni pa nujno, da se kot prvina
terorizma vedno odraža v številu žrtev dejanja. Nasilje kot prvina terorizma
mora bistveno razrvati življenja oziroma življenjski slog žrtev. V tem delu lahko
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kot teroristično nasilje štejemo tudi kibernetske napade na informacijsko
infrastrukturo. /.../ Merilo percepcije, po katerem neko dejanje sega v domet
terorističnega nasilja, je v domeni samega občinstva.« (6)
2. Žrtve – na pravem mestu, vendar ob nepravem času
»Razlika med terorističnimi dejanji in podobnimi kriminalnimi dejanji ali
vojnimi dejanji je v tem, da so teroristična dejanja pripravljena naklepno in
usmerjena zoper civilne osebe, ki se ne bojujejo, ali zoper tretje osebe, s ciljem
prisiliti nasprotno stran ali osebo v smer določenega političnega dejanja. Stopnja
osebne krivice žrtev ni kriterij izbora žrtev, ampak so bile žrtve izbrane zato, ker
bo njihova smrt, poškodba ali bistvena razrvanost življenjskega sloga šokirala
nasprotno stran. /.../ Pomembna prvina je tudi razlika med civilisti in osebami, ki
se ne bojujejo. Določene oblike boja zajemajo tudi številne civiliste, ki v
mednarodnih

kriterijih

bojevanja

ne

nosijo

uniform,

oznak,

činov,

identifikacijskih tablic ipd. Zaradi slednjega nastane pri dejanjih terorizma
težava, saj je težko jasno določiti pojem civil/civilno. Težava nastane tudi pri
določanju pojma osebe, ki ni udeležena v boju. Določene oblike udeležbe
vojaških oseb (npr. mirovne operacije) ne zajemajo izvedbe vojaških/bojnih
dejanj in slednje bi vsaj v teoretičnem konceptu lahko zajemale pojem oseb, ki
niso udeležene v spopadih.« (7–8)
3. Obstoj političnega motiva
»Obstoj političnega motiva za celoten koncept terorizma je ključen, a zgolj
njegov obstoj ni zadosten, da bi se lahko to dejanje okarakteriziralo kot politično
dejanje. Za slednjega mora biti nasilje in dejanje samo uperjeno zoper državo, ki
je glavni cilj tega političnega nasilja, ter se pri tem kar se da najbolje izogibati
povzročanju žrtev ali škode nedolžni strani, ki ni v sporu. Mednarodna kazenska
zakonodaja ločuje odnos, proces in tudi sankcije do politično opredeljenih dejanj
nasilja in političnih storilcev ter dejanj s kriminalnim ali terorističnim ozadjem,
četudi ta v sebi vsebujejo zgolj politični motiv.« (11)
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Bolj kot klasično vojaško agresijo pa gibanja, posamezniki in celo države, za dosego
lastnih ciljev in interesov uporabljajo moderne oblike vojskovanja, ki jih v sodobni
varnostni teoriji označujemo kot hibridne39 in asimetrične40. »Asimetrično vojskovanje
ob pojmu terorizma zajema še:
 zajetje talcev,
 biološko, radiološko in kemično vojskovanje,
 obsežne in premišljene napade na civilne osebe,
 operativne tehnike, ki vključujejo: nenačrtne napade, valove samomorilskih
napadov, postavitve eksplozivnih sredstev na verske objekte, šole, zdravstvene
ustanove, uporaba človeških ščitov, postavljanje prikritih eksplozivnih sredstev
na ranjene osebe, napade na določeno nacionalno infrastrukturo ali računalniško
omrežje, razčiščevanje minskih polj s prisilnim maršem vojakov skozi minska
polja ter
 načrtno uničevanje narave.« (Barnett 2008, 18)
»Transnacionalni terorizem si z obliko groženj prizadeva izkoristiti asimetrijo, ki je
sama po sebi izjemno nevarna, saj z grožnjami, ki pri tem nastajajo, sami ne vemo, na
kaj sploh moramo biti pozorni. Če prezremo in se ne odzovemo na več nivojev
asimetričnega potenciala, pridemo v pozicijo, ko ne vemo niti, kako preprečiti njegovo
udejanjanje niti kako se mu odločno zoperstaviti. Vse pa zvišuje stopnjo negotovosti in
nezmožnosti napovedovanja dogodkov, saj grožnje, ki jih tovrstna nova oblika
terorizma predstavlja, so:
 dejanja, ki so nenavadna za naše splošno dojemanje,
 dejanja, ki so nestanovitna v lastni vsebini in zmožnostih, saj niso opredeljena v
vojnih zakonih,
 dejanja, ki se jim v njihovih izvedbenih oblikah z lastnimi vojaškimi
zmožnostmi in načrti ne moremo zoperstaviti,
 dejanja, ki so ciljno usmerjena zoper določene vire države,

39

Hibridno vojskovanje obsega različne strategije, ki vključujejo oblike klasičnega vojaškega delovanja,
oblike nekonvencionalnih vojaških operacij, oblike ofenzivne medijske kampanje ter aktivno bojevanje v
kibernetskem prostoru.
40
Asimetrično vojskovanje je oblika spopada nasprotujočih si strani, v kateri je ena izmed strani v boju
izrazito vojaško šibkejša bodisi po klasični vojaški oborožitvi bodisi po uporabi klasičnih vojaških
strategij in le-to kompenzira z uporabo tudi nedovoljenih kriminalnih in neetičnih oblik bojevanja.
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 dejanja, katerih učinki delujejo posredno in negirajo tista področja, ki
predstavljajo temelje moči države,
 dejanja, za katere izjemno težko najdemo ustrezne povračilne ukrepe,
 dejanja, za katere je težko uporabiti diskriminatoren in proporcionalni način
izvajanja povračilnih ukrepov.
Razmislek o grožnjah kot zgolj asimetričnih je v bistvu zgrešen. Skupek asimetričnosti
in terorističnih zmožnosti, da trajno ustvarjajo nekonvencionalne idiosinkratične
pristope, predstavlja izjemen izziv. Asimetrija pomeni odsotnost temeljnih primerjalnih
osnov v pogledu opredelitve ali, v operativnem pomenu, zmožnostih. Idiosinkratičnost
pa pomeni zmožnost obvladovanja posebnega ali svojevrstnega vzorca. To pa pomeni
nekonvencionalen pristop ali način uporabe svojih zmožnosti. Z ukrepi minimaliziranja
naših operativnih prednosti so nam novodobni teroristi z usmerjenimi napadi na
idiosinkratičnost ter z izkoriščanjem naših slabosti in sivih con zmožni po lastni volji
prizadejati opustošenje in gorje. Vir njihove operativne asimetrije je njihova konstantna
zmožnost razvijanja novih taktik ter celična, mrežna ter oddelčna narava organizacijskih
in podpornih struktur. Tovrstno organizacijo teroristi stalno dopolnjujejo z novimi
idiosinkratičnimi načini izvedbe napadov. Njihova prednost je v tem, da sami nismo
zmožni zaznati struktur tovrstnih operacij, obenem pa nismo zmožni napovedati
vektorjev novih napadov.« (Schreier 2010, 50‒51)
Boj zoper terorizem in odvračanje groženj je po družbeni pogodbi zaupano državi in
državnim organom. Za uspešnost slednjega so v veliki meri zaslužne profesionalne
varnostne organizacije držav in mednarodnih zvez. Vzvodi in ravnovesja (check and
balances) so temeljne prvine demokracije, ki v pravni ureditvi preprečujejo izvršilni
oblasti in s tem tudi varnostnim in obveščevalnim organizacijam kakršnokoli obliko
samovolje in zlorabe njim zaupanim pooblastil. Parlamenti držav kot zakonodajne
oblasti morajo pri boju zoper vse oblike grožnje postaviti jasne strategije, cilje,
usmeritve. Slednje se lahko izkaže kot zahtevno, saj so tudi sami parlamenti odraz
različnih notranjepolitičnih želja političnih akterjev in nenazadnje tudi družbenih
(državnih) elit. Mills (2000, 6) prikazuje in razlaga temelje moči elit v sodobni družbi,
ko na primeru ustroja moči ameriške družbe prikaže trikotnik in odnos med ekonomsko,
politično in vojaško domeno. Vse druge družbene ustanove so postranskega pomena in
nimajo moči tako neposrednega vpliva. V določenih delih so celo tem domenam
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podrejene. Nobena družina ni v nacionalnih zadevah tako močna kot pomembne
gospodarske korporacije, nobena cerkev nima tako neposrednega vpliva na življenjske
poti mladih Američanov, kot ga ima vojaštvo, nobena univerza ni zmožna ustvariti tako
pomembnih dogodkov, kot jih lahko ustvari Nacionalni varnostni svet. V centru
nacionalne moči tako niso verske, izobraževalne ali družinske institucije, kar pa
triumvirat ekonomije, politike in vojaštva vse bolj centralizira in oblikuje po lastni volji.
Ekonomija vojska in politika so prav tako nosilci in ustvarjalci tako trenutnih kot tudi
daljnosežnih družbenih posledic (Mills 2000, 6). Ravno tem istim elitam smo državljani
po družbeni pogodbi odstopili del svojih lastnih pravic in svoboščin v zameno za
zagotavljanje lastnega obstoja, varnosti in napredka. Za lažje uveljavljanje svojih želja,
potreb, zahtev in pričakovanj smo se povezali v države. Elite tako skrbijo za
posameznika in državne, torej nacionalne interese. »Interesi nacionalne družbe, za
katere mora skrbeti vlada, so v bistvu vojaške narave, integriteta njenega političnega
življenja ter blaginja lastnih ljudi. Te potrebe v sebi nimajo nobene moralne kvalitete
/.../ So zgolj neizogibne potrebe nacionalnega obstoja in se kot takšne ne razvrščajo v
pojme dobrega in slabega.« (Barnett 2008, 84).
Interese države na varnostnem področju lahko zagotavljamo tako s preventivno
dejavnostjo kot tudi, na žalost, po nastanku oziroma pojavu negativnih dogodkov,
trendov in posledic. Med pomembnimi preventivnimi ukrepi varovanja interesov države
in družbe na varnostnem področju lahko izpostavimo ukrep odvračanja. »Ukrep
odvračanja je v bistvu v celoti defenzivne narave. Namen le-tega je odvrniti dejavnost
nasprotnika, ki jo dojemamo kot nesprejemljivo ali celo huje. Problem pri ukrepu
odvračanja je ta, da ga ni mogoče neposredno nadzorovati /.../ Odvračanje ni cilj politik.
Cilj slednjih bi lahko bil zgolj neuporaba sile ‒ in izvedba ciljev politike z uporabo
mirnodobskih sredstev. Odvračanje pa je nasprotno pot oziroma strategija, s katero
dosežemo cilj neuporabe sile. Ukrep odvračanja sam zase nima pomena. Ukrep
odvračanja dobi svoj pomen šele, ko vidimo, kateri cilj lahko z njim dosežemo.« (6–7)
Učinkovit boj zoper moderne pojavne oblike terorizma v vse večji meri zajema tudi
veliko število obveščevalnih metod in ukrepov. Za le-te smo že dejali, da lahko
neposredno ali posredno posegajo na področje človekovih pravic in svoboščin. Priznati
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je treba, da prav na polju boja zoper terorizem nemalokrat prihaja tudi do tovrstnih
kršitev. Vseeno pa problem kršitev ni omejen zgolj na praktično izvajanje obveščevalne
dejavnosti. Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin so pogosto sistemske
narave, saj ne izvirajo zgolj iz metod in oblik obveščevalnega dela, ampak je vzroke
slednjih treba iskati tudi v zakonodajnih okvirih. Teroristična dejanja in posledice le-teh
prisilijo države in njihove institucije k nujnim drastičnim ter korenitim oblikam boja
zoper terorizem. Interventni zakoni, uredbe z zakonsko močjo in drugi zakonodajni
mehanizmi lahko ob pomanjkanju demokratičnega nadzora hitro vodijo v labirinte
omejevanja in zlorabe temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
Naj za primere boja zoper terorizem in uvajanja izrednih ukrepov omejevanja
človekovih pravic in svoboščin na kratko prikažemo primere Italije, Velike Britanije in
Združenih držav Amerike.
a.) Republika Italija
Rdeče brigade (Brigade Rosso) so primer revolucionarne marksistično-leninistične
ideološke skupine, ki so za potrebe notranjepolitičnega boja zoper italijansko državo
uporabljale nasilne in teroristične metode. Rdeče brigade so primer t. i. domačega
terorizma, katerega vzorec se je pozneje razširil tudi na druge države (Nemčija –
Rote Armee Fraktion, Japonska – Japonske rdeče armade). Leta 1978 je bilo v Italiji
2.498 primerov terorističnih napadov. Med leti 1968 in 1982 so bili 403 ljudje ubiti
ter 1347 ranjenih. Statistično se je v Italiji leta 1980 zgodil teroristični napad vsake
tri dni v letu. Večina žrtev so bili zgolj naključni ljudje. Italija je zato uvedla:
 strožje kazni za teroriste;
 razširila policijska pooblastila (daljše pridržanje za opravljanje razgovorov in
preiskava stanovanja brez odločbe sodišča);
 pomoč teroristom je opredelila kot kaznivo dejanje;
 dala je široka policijska pooblastila na področju pridržanja, zaslišanj ter
izvajanja telefonskih prisluhov;
 v letu 1982 je uvedla zakon, ki je omogočal t. i. skesancem milejšo kazen za
sodelovanje s preiskovalnimi organi.
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Če povzamemo: burna italijanska leta in boj proti mafiji sta bila za italijansko
demokracija nedvomno visoka cena. Pravni postopki so se izjemno zavlekli in
povečali; to se je povečalo prav zaradi razširjenih policijskih pooblastil. Italijanska
demokratična ureditev verjetno ne bi preživela pod tedanjo težo terorističnih dejanj
in groženj, če ne bi ustrezno ukrepali. Zaradi terorizma je bilo namreč že občutiti
težave pri uveljavljanju temeljnih državljanskih pravic, kot so izvedba svobodnih
volitev, osebna varnost ter nenazadnje pravica do svobodnega življenja. Z uvedbo
ukrepov, ki so temeljito posegali na področje omejevanja človekovih pravic in
svoboščin, je italijanskim oblastem na drugi strani uspel izjemen podvig. Uspeli so
stabilizirati razmere v državi, pri tem pa so se izognili izbruhu državljanske vojne in
uvedbi avtokratičnega sistema vladanja.
b.) Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Želja po zagotavljanju blaginje celotnega naroda in družbe je ena izmed primarnih
nalog celotne države in njenega represivnega aparata. Slednji je tudi največkrat
uporabljen razlog poseganja države na polje človekovih pravic in svoboščin. Pri tem
se lahko vprašamo, kakšni so načini zagotavljanja blaginje družbe, da pri tem
nepopravljivo ne posežemo po temeljnih demokratičnih prvinah te iste družbe. V
zadnjih treh desetletjih dvajsetega stoletja se je Združeno kraljestvo soočalo z
občasnimi, a izjemno nasilnimi izbruhi nasilja na Severnem Irskem. Za slednjim je
stala oborožena skupina Irska republikanska armada (Irish Republican Army –
IRA), katere politični temelj je irski republikanizem, ki ima za cilj združenje
Severne Irske in Republike Irske v enotno državo. (Combs 2011, 268)
Kot ukrep boja zoper IRO je britanski parlament sprejel izredne zakonske ukrepe v
t. i. Zakonu za Severno Irsko iz leta 197341. Navkljub njegovim določilom, da gre za
izredni zakonski ukrep z omejeno zakonodajno veljavo, je britanski parlament letno
podaljševal njegovo veljavo naslednjih dvajset let. Določila tega zakona so tako
podelila ministru za notranje zadeve naslednje pristojnosti:
 »Vsi organi z izvršnimi pooblastili imajo pravico odvzema prostosti ter prijetja
osumljenca.
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 Policijski organi lahko izvedejo prijetje in pridržanje osumljenca brez odredbe
sodišča za čas do 72 ur.
 Široka pooblastila policijskim organom pri izvedbi preiskav in zasegu
predmetov.
 Osebam, osumljenim terorističnih dejanj, sodijo sodniki sodišč brez navzočnosti
porote.« (Combs 2011, 268)
Temu zakonu je v letu 1974 sledil še Zakon o preprečevanju terorizma42, ki je
uvedel sledeče ukrepe:
 »Minister za notranje zadeve lahko izžene iz Združenega kraljestva brez sodbe
sodišča osebe, ki načrtujejo, pripravljajo ali vzpodbujajo dejanja terorizma.
 Izvedba pridržanja osebe do 7 dni brez zaslišanja pred pristojnim sodiščem (po
policijskem ukrepu prijetja brez naloga sodišča v skladu z Zakonom o Severni
Irski).
 Na ozemlju Združenega kraljestva je možno izreči prepoved ustanavljanja in
delovanja organizacij, za katere obstaja sum povezave s terorizmom.« (Combs
2011, 268‒269)
Oba zakona kažeta na dejstvo, do katere mere je demokratična država v boju zoper
terorizem pripravljena poseči in sprejemati kompromis na polju zaščite civilnih
svoboščin. Dolgotrajno omejevanje temeljnih človekovih pravic ter obenem
uvajanje izrednih policijskih pooblastil nedvomno zmanjšuje ideje demokratične
države. V primeru Združenega kraljestva in uvedbe izrednih zakonskih ukrepov se
je njihov pomen zaradi zanemarljivega uspeha in učinka ter zaradi časovne
daljnosežnosti skoraj izjalovil. Šele v letu 1998 dosežen dogovor s predstavniki
političnega krila IRE (Shinn Fein) je prinesel spremembe tudi pri omejevanju
izvršnih policijskih pooblasti.
Težave, s katerimi so se srečevali britanski varnostni organi pri boju z oblikami
terorističnega nasilja IRE, so:
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 IRA je dobro organizirana, finančno in logistično močna vojaška organizacija, ki
ima vojaško, finančno in logistično zaledje v več pomembnih državah ter
mednarodnih kriminalnih in terorističnih organizacijah.
 Velika Britanija ni v popolnosti nadzirala meje z Republiko Irsko, tako da
gibanje preko slednje pripadnikom IRE ni predstavljalo težave in so lahko
zavetje iskali v Republiki Irski.
 Za uspešen boj z IRO Velika Britanija ni uspela v popolnosti zagotoviti
učinkovitega mednarodnega policijsko-obveščevalnega sodelovanja. Določene
države so dejansko podpirale IRO in policijsko-obveščevalnim agencijam
Združenega kraljestva v tem boju niso pomagale.
 Dolgotrajno obdobje izvedbe zgolj rigoroznih policijskih ukrepov se izkaže kot
neučinkovito, če kot takšno ni obenem podprto tudi s konkretnim in
uresničljivim političnim dialogom med obema stranema. (Combs 2011,
268‒269)
c.) Združene države Amerike
Po terorističnih napadih septembra 2001 je ameriški kongres po hitrem postopku in
še vedno pod vtisom posledic napadov sprejel vrsto ukrepov, ki naj bi državo in
državljane zaščitili pred potencialnimi bodočimi terorističnimi napadi. Med vsemi
ukrepi je najbolj pomemben sprejem t. i. Zakona PATRIOT43 (PATRIOT, Public
Law 107‒56, 272‒402), katerega predlagatelji so trdili, da bo učinkovito orodje
policijskim organizacijam pri odkrivanju in preprečevanju terorističnih zarot.
Cilj sprejema tega zakona je bil:
 Za potrebe zbiranja potrebnih informacij podeliti zveznim policijskim in
obveščevalnim organizacijam široka pooblastila na področju prestrezanja
komunikacij.
 Minister za finance je pridobil široka pooblastila za boj zoper korupcijo
ameriških institucij na področju pranja denarja, povezanega s tujino.
 Preprečevanje prihoda potencialnih posameznikov, povezanih s terorističnimi
skupinami, dodatno uvajanje ukrepov, ki bodo vodili k bolj restriktivnemu
43
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konceptu prehajanja državnih mej, ter uvajanje ukrepov, ki bodo omogočali
hitrejši izgon posameznikov, povezanih s terorizmom.
 Uvajanje novih oblik kaznivih dejanj, uvedba strožjih kazni ter uvedba novih
postopkov za boj proti vsem oblikam domačega in tujega terorizma.
PATRIOT tako postane »super zaščitni zakon« za boj proti terorizmu, saj obenem
posega ali spreminja vrsto ameriške področne zakonodaje, predvsem pa je posegel v
sledeče zakone:
 Zakon o določilih prisluha telekomunikacij,44
 Zakon o zasebnosti elektronskih komunikacij,45
 Zakon o nadzoru tuje obveščevalne dejavnosti,46
 Zakon o zasebnosti družinskega izobraževanja,47
 Zakon o preprečevanju pranja denarja,48
 Zakon o priseljevanju in državljanstvu,49
 Zakon o nadzoru pranja denarja,50
 Zakon o bančnih skrivnostih,51
 Zakon o pravici do finančne zasebnosti,52
 Zakon o pravičnem kreditnem poročanju,53
 Zakonske odredbe o uporabi naprav za sledenje vhodnih in izhodnih klicev
stacionarnih in mobilnih telefonskih naprav.54
Prav zaradi tako množičnega in korenitega posega na široko področje zakonodaje se
je med vrsto posameznikov in človekoljubnih organizacij pojavilo prepričanje, da bo
zakon v tej obliki kršil človekove pravice tako ameriških državljanov kot tudi
priseljencev.
Bistvo zakona PATRIOT je v uvedbi sledečih ukrepov:
44
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 okrepljena pooblastila policijskim organizacijam pri elektronskem nadzoru,
 možnost samovoljnega odločanja o deportaciji posameznikov, ki so osumljeni
povezave s terorizmom,
 pooblastila

policijskim

organizacijam

pri

izvajanju

prikritega

nadzora

dokumentacije političnih in verskih organizacij,
 nadzor finančnih transakcij,
 nadzor tujih študentov.
Z vidika varovanja človekovih pravic in svoboščin so lahko sporni sledeči ukrepi:
 Z uvedbo organa sodnika55 na področju tuje obveščevalne dejavnosti (FISA)
Zvezni preiskovalni urad FBI pridobi široka pooblastila na področju preiskav
dokumentacije tudi za osebe, ki neposredno niso povezane s terorističnimi
dejanji,

predvsem:

dokumentacije

knjižnic,

finančne

dokumentacije,

dokumentacije potovalnih agencij, dokumentacije najema videoopreme,
telefonov, dokumentacije zdravstvenih in verskih ustanov in podobno. Navkljub
dejstvu, da te preiskave temeljijo na nalogu, sodnik FISA nima pravice zahtevka
FBI zavrniti (Section 215, PATRIOT, Public Law 107‒56; 287).
 Tajne preiskave in zasegi ob predstavitvi t. i. argumenta razumne potrebe, ki
pravno anulirajo določbe56 ameriškega zveznega kazenskega postopka o potrebi
takojšnjega obveščanja lastnika zaseženega predmeta (Section 213 and 214,
PATRIOT, Public Law 107‒56; 285–286).
 Odložilni obvestilni nalog57 ali tudi t. i. nalog za prikrito preiskavo omogoča
policijskim organizacijam izvedbo tajne preiskave na podlagi odredbe sodnika
FISA. Ukrep sicer ni nov, se pa bistveno razlikuje po časovnem roku, v katerem
je treba lastnika obvestiti, da je bila prikrita preiskava prostorov opravljena.
Zakon določa ta odložilni rok do 90 dni z možnostjo podaljšanja (Section 213
and 214, PATRIOT, Public Law 107‒56; 285–286).
 Pri uporabi naprav58 za registracijo vhodnih in izhodnih klicev iz stacionarnih in
mobilnih telefonskih naprav zakon uvaja bolj temeljite spremembe. Sodnik
55
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FISA odobri uporabo teh naprav FBI že ob predložitvi dokazila, da bi sledenje
klicem bilo smotrno za tekočo preiskavo določenega terorističnega dejanja
(Section 213 and 214, PATRIOT, Public Law 107‒56; 285–286).
Predstavljeni ukrepi v policijsko-sodni praksi niso novost in jih v določenih oblikah
poznajo tudi druge zahodne demokracije, vseeno pa predstavljajo specifiko saj:
 Uporaba t. i. ukrepa sledilnega prisluha, ki se ne nanaša neposredno na
specifični telefon ali računalnik osumljenega, ampak se uporablja za vsak
telefon in vsak računalnik, ki bi ga lahko ciljna oseba uporabljala. Možnost tega
ukrepa je dana z noviteto zakona PATRIOT ter razširjenimi pooblastili sodnika
FISA. S to določbo se neposredno posega v pravico do natančne opredelitve
predmeta preiskave (na primer točno določenega telefona ali računalnika), ki je
opredeljena v četrtem amandmaju ameriške ustave (Section 206, PATRIOT,
Public Law 107‒56; 282).
 Generalni tožilec ZDA ali njegov pooblaščenec lahko izdata Nacionalna
varnostna pisma59 (NSL), ki so dejansko sodni pozivi, ki ne zahtevajo
utemeljenega razloga ali sodnih odločb, in ki zapovedujejo skrbnikom osebne
dokumentacije posameznikov, da predajo to dokumentacijo pristojnim državnim
organom (Section 505, PATRIOT, Public Law 107‒56; 365). Upravljavci
določenega sistema, npr. telefonski operater, upravljavec elektronske pošte,
sodni registri, bančni registri, kreditni registri, morajo posredovati te podatke
državnim institucijam, tudi če osebe niso vpletene v dejanja terorizma in se jih
za slednje sploh ne sumi. Preiskovalci morajo zgolj prikazati okoliščino, ki
lahko nakazuje na dejstvo, da bi ti podatki bili »smotrni za tekočo preiskavo
terorističnega dejanja«. Ker za izdajo tovrstnih pisem ni potrebna izjemno
visoka avtoriteta, se ne gre čuditi podatku, da je FBI od septembra 2005 izdal
približno 30.000 pisem letno in to širokemu spektru upravljavcem zasebnih
podatkov, vse od univerz pa do kazinojev.
 V členu 411 in 412 zakona PATRIOT so navedbe pooblastila, ki generalnemu
tožilcu omogočajo izrekanje ukaza deportacije tujca brez predhodnega postopka
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pred sodnikom ali sodiščem (Section 411 in 412, PATRIOT, Public Law
107‒56; 345‒352).

7.2.4.3

Tehnološki dosežki in potencialno zlo v prizmi sodobne

obveščevalno-varnostne dejavnosti
Upravičeno lahko trdimo, da je izvajanje etične obveščevalno-varnostne dejavnosti
edini možen način izvajanja te dejavnosti tudi v sodobni tehnološki družbi. V
tretjem tisočletju se bomo spopadali z etičnim izzivom na področju OVD v delu,
kjer bomo prisiljeni uskladiti (obstoječe) normativne okvire etičnosti izvajanja
posameznih obveščevalno-varnostnih metod in vidike uporabne etike s sodobnimi
informacijsko-tehnološkimi inovacijami na področju OVD. Uporaba visoko
tehnoloških dosežkov in naprav (npr. brezpilotnih letal, vodenih podmornic,
kibernetskih sistemov) v OVD postaja v določenih državah vse pomembnejši
ekonomski faktor. Primer uporabe brezpilotnih letal kaže, da ta del predstavlja velik
ekonomski in gospodarski dobiček na širšem gospodarskem področju, in interes
industrije je, da ne pride do negativnih ekonomskih učinkov zaradi možne družbene
zaznave (ne)etične uporabe tovrstnih tehnologij. Pri tem se zastavlja vprašanje,
koliko in če sploh je uvedba novih tehnoloških dosežkov vplivala na etičnost
izvedbe celotne OVD. Arendtova (2003) zatrjuje, da je absolutno zlo nenamensko in
nepredvidljivo. Postavlja se vprašanje, ali je možno, da se nove oblike zla pojavljajo
v novih oblikah tehnologije ali zgolj že znane oblike zla dobijo novo sodobno
podobo.
V primerjavi s pastjo birokratskega procesa izvajanja OVD v totalitarni družbi lahko
leži past izvajanja etičnosti OVD v sodobni družbi ravno v prednostih in dosežkih
sodobne tehnologije. Pojem banalnega zla (Arendt 2003) lahko tako ponovno
vidimo v uporabi brezpilotnih letal, kibernetska orodja ipd., ki se v medijih
prikazujejo kot zelo učinkovita sodobna obveščevalna orodja. Pri tem se na rob
družbene razprave potiska etični vidik uporabe teh metod. Z uporabo sodobne
tehnologije na polju OVD se izvajalec (operater) neposredno vse bolj oddaljuje od
cilja/tarče uporabljene metode in tako izgublja občutek za potencialno neetičnost
uporabljene obveščevalne metode. Kot primer slednjega navedimo uporabo
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brezpilotnih letal, ki jih obveščevalne službe ZDA uporabljajo za obveščevalno
podporo in vojaško obliko boja zoper vse pojavne oblike terorizma. Pri tem so letala
uporabljena tudi za t. i. ciljne umore60 obveščevalno-varnostnih tarč (oseb). Na tem
mestu ne bomo odpirali etičnih in pravnih vprašanj glede t. i. vojne zoper terorizem.
Opredelitev, status in upravičenost tega pojma je lahko izziv kasnejših projektov.
Ostanimo zgolj pri primeru tehničnega vidika in etiki uporabe brezpilotnih letal.
Proces izbora tarče, zoper katero bo uporabljeno brezpilotno letalo, je izjemno
razvejan in večstopenjski. Prvi del procesa je političen in zajema odločitev, katera
oseba, osumljena terorizma, bo postavljena na t. i. dokončen seznam61.

Slika 18:

Primer prikaza faz postopka odločanja o načinu ukrepanja zoper osebe, ki predstavljajo
nacionalno grožnjo

60

Targeted killing – ciljna izvršitev uboja oseb, ki predstavljajo najvišjo stopnjo ogrožanja nacionalni
varnosti ZDA. Osebe so kot takšne opredeljene v t. i. dokončnem seznamu (Disposition Matrix). Po
poročilih nevladne organizacije New America Fundation je bilo od leta 2009 do januarja 2013 v napadih
brezpilotnih letal ubitih med 1.299 in 2.264 pripadnikov vojaških skupin.
61
Disposition Matrix – seznam oseb, ki jih je mogoče na podlagi Predsedniškega ukaza Predsednika ZDA
v boju zoper terorizem tudi ciljno ubiti (targeted killings). ZDA se pri pravnem temelju uporabe
brezpilotnih letal sklicujejo na 51. člen Listine ZN (pravica do samoobrambe) ter Postopkovnika o
uporabi sile v ameriški vojski (2001 Authorization for the Use of Military Force – AUMF).
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Izvedbeni del postopka, ki zajema uporabo brezpilotnega letala, pa je prav tako
večnivojski. V tem procesu je udeleženo večje število oseb, ki pa zgolj opravlja in
upravlja z njim specifičnim delom postopka, ki je venomer pogojen s predhodnim
postopkom in posledično predpogoj naslednji fazi procesa. Vse skupaj pa je nemalokrat
časovno pogojeno. Pri tem morajo specialisti zgolj paziti, kako lastno fazo procesa čim
bolje in čim učinkoviteje opravijo. Iz tega vidika se presoja tehnologija celotne akcije,
etična plat njene vsebine, se pravi, ali je dobra ali slaba, ustrezna ali neustrezna,
pravilna ali napačna, pa ni predmet presoje. Avtoriteta vojaške organizacije narekuje
vesti akterja, naj postopkovno dobro izvaja svojo nalogo, in ga spodbuja, naj presoja
pravilnost svojega početja ocenjuje z natančnostjo, s katero uboga organizacijska
pravila in svojo privrženost nalogi, kot jo določajo njegovi nadrejeni. Tudi v tem delu je
pomemben pojem avtoritete, kajti strokovnjaki v fazah uporabe brezpilotnega letala niti
ne izpostavljajo problematičnosti etičnosti izbire tarče, saj so zaradi vojaške hierarhije
prepričani, da je početje prav in dobro, saj naj bi to kot pravilno odločil nekdo drug.

Slika 19:

Prikaz faz postopka odločanja uporabe brezpilotnih letal (dronov) pri napadu na tarčo
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Kot je nazorno razvidno iz obeh slik, pa razcepljenost postopka odločanja in faz
odločanja izpostavlja slabost utilitarističnega oziroma konsenkvencialističnega pristopa
pri izvedbi OVD, saj pri tem bistveno razpršuje moralno odgovornost izvajalcev
posameznih faz. Fragmentacija celotnega postopka tako vodi v položaj, v katerem
posamezniku ni dovoljeno posedovati oziroma vključevati individualnega moralnega
prostora za etično presojo izvajanja ukazanih mu dejanj in etične ocene celotne
obveščevalne metode. Etična in moralna dilema ter osebna stiska nastane za
posameznika v tem procesu tedaj, ko je ob t. i. pravični tarči kot kolateralna
(postranska) škoda umorjena tudi oseba, ki na seznamu tarč sploh ni bila62.
Strinjamo se s trditvijo, da je izvajanje oblastne funkcije v sodobnih družbah in ob tako
kompleksnih varnostnih grožnjah izjemen politični izziv. Vseeno pa družba kot celota
ne sme pristati v primežu tehnološkega moralnega zla, ki bi oblast silila delovati po
načelu De duobus malis semper minus eligendum est.63. Prikrivanje resnice in iskanje
pravnih izgovorov za neetična in moralno sporna dejanja OVD ne more biti rešitev, saj
le-to predstavlja zgolj obliko politične laži. Laž pa je bila po Arendtovi vedno del
politike. Z nenehnim spreminjanjem tokov družbe se je v oblastni domeni spremenila
zgolj pojavna oblika laži. Moderna politična laž je postala tako zelo velika, da jo je
treba praktično »pogoltniti«, saj bi v nasprotnem podrla vso vzpostavljeno realnost.

7.2.4.4

Kodeks etike obveščevalno-varnostnih organizacij

Za eventualni uspeh pri sprejemu kodeksa etike obveščevalne dejavnosti menimo, da je
potrebna poglobljena in nepristranska analiza tako aktualnih varnostnih trendov,
pravnega okvirja delovanja kot odgovornosti obveščevalnih organizacij. Razčleniti je
treba njihovo organizacijsko umeščenost v državnem aparatu, medsebojne odnose in
organizacijske (so)odvisnosti med obveščevalno organizacijo in drugimi državnimi
organi, socialne interakcije v delovnem okolju ipd. Prav na primeru poizkusa uvedbe
62

Primer: Anwar Al-Aulaqi, pripadnik islamske skupnosti in ameriški državljan, ubit v Jemnu, ni bil na
seznamu oseb, ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA. Civilna tožba No. 10-1469 (JDB) zavrnjena, umor
pa opravičen z vidika t. i. dovoljene kolateralne škode.
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De duobus malis semper minus eligendum est« – Od dvojnega zla vedno izberi manjše.
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kodificiranih etičnih standardov na področju obveščevalne dejavnosti bi lahko v praksi
preizkusili temeljne vidike Habermasove etike diskurza.
V Leksikonu morale in etike je poklicna etika opredeljena kot »sistem nravstvenih pravil
in norm, ki naj bi celostno moralno urejal ter ozaveščal poklicno delovanje pripadnikov
določene poklicne skupine. Nekateri avtorji razlikujejo poklicno in profesionalno etiko.
Za profesionalno dejavnost naj bi bila odločilna sistematična teorija, za poklicno delo pa
le posebno izkustvo. Poklicne in profesionalne etike naj bi bile čim bolj poglobljeno
opredeljene v ustreznih etičnih kodeksih.« (Sruk 1999, 380)
»Vrednost profesionalnih etik je v dejstvu, da je dejavnost regulirana po točno
določenih uzancah in vzvodih. Namen profesionalne etike ni moralizirati in cilj slednje
tudi ni oženje njenega samega pomena na zgolj moralno raven, ki pa je sicer
najpomembnejša. Prav nasprotno, z etiko, sploh s profesionalno etiko, se lahko
povzdignemo le nad strokovnost dejavnosti, saj profesionalna etika nastopa tudi za
obzorjem, kjer vrednostni kriteriji strokovnih metod več ne zadostujejo. Drži pa dejstvo,
da je potrebno zorenje tako posameznika kot tudi organizacije, da ozavesti pomen
etičnosti v specifičnem strokovnem področju, njene pomembnosti ter potrebe uvesti in
kodificirati tudi načela etičnosti v tej specifični stroki. (Radoš 1996, 52).
Etičnost v obveščevalnih strukturah ne gre ločiti od pojma etičnosti v drugih državnih
organih. Specifika dela je sicer različna in ovita v plašč državne zasebnosti. Strokovno
delo v varnostnih in obveščevalnih službah mora temeljiti na zakoniti in etično čvrstih
temeljih. Če gledamo s temelja zakonodaje, bi že ta v procesu sprejemanja morala
upoštevati etične vidike in biti usmerjena k ustvarjanju dobrega za celotno družbo.
Zaradi slednjega bi se lahko vprašali:
a.) Če s šolanjem in izobraževanjem na podlagi trdnih in etično neomajnih temeljev
zgradimo moralno čvrstega posameznika, uslužbenca državnega represivnega
aparata, čemu bi potem bilo smiselno poudarjati obstoj in potrebo dodatnega
(etičnega) normativa? Strokovno podkovana oseba bi že v samem delovanju in
aplikaciji pridobljenih znanj in veščin a priori morala delovati zakonito ter
obenem etično.
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b.) Delovno okolje je kot družba, v kateri vsak posameznik preživi veliko časa v
svojem življenju, podvržena dinamiki in prvinam subkulture. Člani te družbe
opravljajo enake ali podobne poklice in okoliščine dela razumejo. Pri svojem
sobivanju se hote ali nehote poistovetijo, se razumejo in podpirajo, se energijsko
»čutijo« ter medsebojno sočustvujejo. V okolju, kjer delajo, imajo vzpostavljena
nenapisana pravila, kaj je dobro in kaj slabo. V tem delu imajo že vzpostavljeno
neko etično samoregulativo. To je notranja prvina. Etika pa jih lahko kot
profesionalce ščiti tudi pred zunanjim vplivi političnih, strankarskih, ideoloških
in drugih pritiskov. Vedno se morajo zavedati, da morajo ostati neodvisni
strokovnjaki.
»Potrebo in nujo po sprejemu kodeksov etike je treba ponazoriti tudi z vidika
diferenciacije etičnih elementov. Diferenciacijo pojma etičnosti dosežemo takrat, kadar
profesionalec etiko razčleni tudi navznoter in po različnih kriterijih:
 po posameznih profesionalnih področjih,
 po stopnji strukturiranosti,
 po tem, ali regulira odnose samo med predstavniki stroke ali do uporabnikov.
1.

Ob tem pa ne gre zanemariti, da se srečujemo z dvema vidikoma:
 Vsako človeško delo in njegova dejavnost se v določeni meri bodisi dotika
bodisi ustvarja prav z etičnim vidikom človekovega obstoja.
 Etičnost posameznih strokovnih služb je del evolucijske faze razvoja človeka
in družbe, v kateri ta obstaja.

2.

Z družbeno delitvijo dela je prišlo do regulacije človekovega početja po dveh
kriterijih:
 glede na kompleksnost posamezne dejavnosti in
 glede na usodnost posledic, ki jih ta dejavnost sproža.

Ad 1) Za prvi kriterij je odločilen razpon med teorijo in izkustvom – gre za to, ali neka
dejavnost izhaja iz teoretskih spoznanj ali pa utemeljuje predvsem na izkušnji. V
tistih dejavnostih, kjer prevladuje prvi vidik, so za njihov razvoj odločilni
teoretski premiki, od katerih je pomembno odvisen tudi razvoj veščin; pri
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izkustvenih dejavnostih so ravno veščine tiste, ki diktirajo nadaljnji razvoj. Prve
dejavnosti opredeljujemo kot poklice, saj so bolj kompleksne, druge pa ostajajo
na ravni veščin.
Ad 2) Proučevanje posameznih dejavnosti z vidika učinkovanja na ljudi postaja vse bolj
pomembno za razločevanje njihovih posledic. Pri običajnih ravnanjih zadostuje,
da jih ocenjujemo npr. kot dobra ali slaba, koristna ali nekoristna; merila za to
določamo sami ali pa so ta že ustaljena v našem vsakdanjem okolju. Pri
delovanju ekspertov se sprašujemo še po učinkovitosti in uspešnosti ravnanj, kar
lahko ocenjujemo le z njihovimi merili, zaradi katerih sploh veljajo za eksperte.
To pomeni, da jih ocenjujemo tako s strokovnega kot tudi z etičnega vidika. Tu
pa so laiki v neenakovrednem položaju. Ekspert za določeno dejavnost je hkrati
tudi ekspert za posledice te dejavnosti in za merila, s katerimi te posledice
ocenjujemo.

Slika 20:

Kompleksnost dejavnosti in dejavniki vpliva nanjo
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»Bolj kot je neka dejavnost kompleksna, večje so potrebe profesionalcev po avtonomiji
pred poslovnimi strukturami, ki usmerjajo to dejavnost (v institucijah). Le profesionalci
lahko predstavljajo profesionalne kriterije za svoje delo, ker se nanj spoznajo bolje od
drugih – čeprav se morajo ravnati tudi po kriterijih institucije, ki jih določajo poslovne
strukture, saj so prav za to nastavljene.« (Radoš 1996, 49‒55)

Etiko v organizaciji oblikuje in nanjo vpliva tudi organizacijska kultura. »Pojem
organizacijska kultura predstavlja celovit sistem vrednot, norm, predstav, prepričanj in
simbolov, ki določajo način obnašanja in odzivanja na težave zaposlenih in s tem
oblikujejo neko organizacijo.« (Bezjak 1999, 63)

Slika 21:

Konceptualni model razumevanja organizacijske strukture

»Na skrajnem robu koncepta organizacijske kulture najdemo dejavnike širšega okolja,
ki vplivajo na samo organizacijsko kulturo. Naslednji nivo že zajema dejavnike, ki so
bolj neposredno povezani s samo organizacijo. Nanjevplivajo prej omenjeni dejavniki iz
širšega družbenega okolja. Proces ustanavljanja posamezne organizacije se izraža tudi v
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nastanku organizacijske kulture, ki je rezultat interakcije med posameznikom in samo
organizacijo. Slednje predstavlja horizontalna vez v središču slike 22, ki predstavlja
različne organizacijske procese, kot na primer selekcija, izobraževanje, ocenjevanje,
vzdrževanje in podobno. Organizacijsko kulturo lahko tako občutimo in okusimo skozi
različne poslovne ali osebne povezave, ki se kažejo v končnem rezultatu organizacijske
kulture, in to je v učinku slednje na vsakega posameznika v organizaciji.
1. Okolje
Vpliv različnih faktorjev tako v širšem kot tudi v ožjem okolju same
organizacije se odraža prav v variaciji faktorjev, česar bi se morala zavedati prav
vsaka organizacija. Ker pa slednje ni realno, lahko le nadziramo določene vplive
v določenih trenutkih. Nekateri okoljski vplivi so konstantno prisotni, drugi pa
se občasno in jasno odražajo v različnih trenutkih in fazah življenjskega ciklusa
organizacije.
2. Organizacija
 Vizija: vizija organizacije mora predstavljati navdih in izziv. Med
pomembnimi

kriteriji

uspešne vizije lahko zasledimo realnost,

privlačnost, verjetnost, usmerjenost, fleksibilnost ter komunikativnost.
Obred racionalizacije in zakonitosti omogoča posamezniku, da dojame
vsebino in razloge za določeno vizijo. Legitimna dejanja ozaveščanja
posameznika slednjemu omogočijo razumeti vizijo kot vredno,
sprejemljivo in potrebno.
 Vodstvo: uveljavljanje jasne vizije nemalokrat predstavlja težavo za
managerje. Dober vodja je ključen dejavnik v uspešni vsakodnevni
dejavnosti organizacije. Kot tak ima zajetne izkušnje bolj v upravljanju
trenutnega stanja v organizaciji kot pa spremembo ključnih smeri
organizacije. Slednje v zadnjem času postaja vse bolj izrazito in
pomembno. Organizacije tako potrebujejo dobre vodje na vseh nivojih.
Vprašljivo je dejstvo, ali je potrebna menjava vodstva, da organizacija
kot celota dojema pomen lastne kulture, ali pa se lahko organizacijska
kultura spreminja prav zaradi stabilnosti vodstva. Lahko trdimo, da je za
bistvene in korenite spremembe v kulturi organizacije treba spremeniti
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tudi njeno vodstvo, kajti trenutno vodstvo bi lahko izvedlo zgolj
postopne spremembe v organizacijski kulturi, ki z uveljavljanjem novih
veščin in skladnosti ter z uveljavljanjem harmonije zmanjšujejo možnost
nastanka sporov.
 Pojav kriz oziroma pojav organizacijskega pritiska: obstaja razlika med
nenadnim pritiskom (atipične proizvodne zahteve, pritisk interesnih
skupin, razvoj ali pešanje organizacije, pomanjkanje virov) in določenim
odločilnim dogodkom (naravne nesreče, naravne priložnosti, notranje in
zunanje revolucije). Prav odločilni dogodek je lahko spodbuda, ki
pripelje do sprostitve nakopičene napetosti, ki jo je ustvarilo
organizacijsko breme ali organizacijski pritisk.« (De Witte in van Muijen
1999, 498–499)
Ključnega pomena za etično delovanje na obveščevalno-varnostnem področju v
demokratičnih sistemih vse bolj postaja proces načrtovanja in usmerjanja. Ta je
dvojen in se v pojavlja v obliki političnih strateških usmeritev, ki jih sprejme
zakonodajno telo na področju varnosti, ter v obliki prve faze obveščevalnega ciklusa
načrtovanja in izdelave smernic za delo služb v skladu s strateškimi odločitvami
zakonodajnega telesa. Pri izdelavi, podajanju in izvajanju usmeritev obstaja zelo
velika verjetnost, da bodo osebe prišle v določenih trenutkih v položaje, ko se bodo
soočale z notranjimi spori med lastnim sistemom vrednot in dolžnostjo sprejemanja
neizogibnih ukrepov ter odrejanja ukrepov na meji nedopustnega. Odločitve,
sprejete v takih mejnih okoliščinah, so lahko v določenih primerih etično sporne.
Dejanja, ki izvirajo iz etično spornih odločitev, pa imenujemo dejanja umazanih rok.
T. i. koncept umazanih rok zajema tri pristope:
 Teoretični pristop


Pristop etike vrednot: v tem pogledu je pri odločitvi, kateri ukrep in
metoda obveščevalnega dela naj se uporabita, etično opravičljivo,
dovoljeno in možno vse, dokler je oseba, ki se o teh ukrepih odloča,
zmožna upoštevati pravilne moralne teorije. Vsako dejanje, ki ga
izvajamo in je skladno z enotnim pogledom na to, kar je prav, lahko
razumemo kot t. i. čisto dejanje.
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Konsekvencialističen oziroma utilitarističen pristop: sprejemljivost
dejanj je odvisna od nivoja sreče in koristi, ki jih izvedba teh dejanja
zagotavlja čim širši družbeni skupnosti. Vsa dejanja oseb, ki načrtujejo
in usmerjajo delovanje obveščevalno-varnostnih struktur in ki kot takšna
prispevajo v kar se da največji možni meri v korist družbene skupnosti,
so etična in sprejemljiva ne glede na eventualne lastne pomisleke te
osebe.



Dentološki pristop: striktno upoštevanje etičnih norm in etičnih vodil, ki
izvirajo iz njih in ki vodijo k cilju ne glede na to, kakšne posledice pri
tem nastanejo.

 Ateoretični pristop
Zaradi sporov, ki se pojavljajo pri izbiri odločitve, bo odločitev sama vedno
zaznamovana z »umazanimi rokami«, saj bo nad nami vedno moralni
opomin glede spora, ki se je v nas dogajal. Vseeno pa je še vedno pravilno
izbrati manjše zlo, če le posledice le-tega zagotavljajo večje dobro kot samo
zlo, ki je grozilo. Pri tem se ne bomo mogli vedno zanašati na teoretične
presoje in bomo morali uporabiti aplikativno razumsko odločanje, zaradi
česar bomo včasih prisiljeni izbirati med dvema oblikama (manjšega) zla.

 Paradoksalni pristop
Kot primer tega pristopa lahko predstavimo položaj, ko je treba uvesti
izjemne ukrepe, npr. izredne vojaške razmere ipd., pri tem pa navidezno
obiti zakonska določila glede spoštovanja temeljnih človekovih pravic in
svoboščin. Vseeno pa omenjena zakonska določila, kljub temu da so bila
začasno suspendirana, še vedno veljajo in sami lahko ugotovimo, da smo v
danih okoliščinah bili primorani storiti tisto, kar je bilo edino mogoče (npr.
uvesti izredne vojaške razmere).
Tudi zaradi zelo zapletenih dilem je predvsem kot pomoč zaposlenim pri etičnem
opravljanju obveščevalnega dela treba sprejeti kodeks etike obveščevalne dejavnosti, ki
naj izhaja iz dognanj moralnega in etičnega okvirja teorije pravične obveščevalne
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dejavnosti in naj postane vodilo strokovnega in učinkovitega obveščevalno-varnostnega
delovanja.
Etični okvir kodeksa naj določa naslednje vidike obveščevalne dejavnosti:
1. Pravičen vzrok ‒ obstajati mora ustrezna grožnja, ki bo opravičila škodo, ki bi jo
lahko povzročila obveščevalna dejavnost.
2. Avtoriteta ‒ obstajati mora legitimna avtoriteta, ki predstavlja interese politične
skupnosti in ki sankcionira dejavnosti (demokratična oblast).
3. Namen ‒ sredstva bi morala biti uporabljena za namenjen cilj in ne za druge
cilje (politične, ekonomske, socialne).
4. Sorazmernost ‒ zaznana škoda, ki jo obveščevalna dejavnost povzroči, mora biti
manjša od zaznane koristi.
5. Zadnja možnost dejanja ‒ dejanja, ki povzročajo manj škode, je treba izvesti
pred dejanji, s katerimi se lahko povzroča hujša škoda.
6. Diskriminacija

‒

obstajati

mora

diskriminacija

med

legitimnimi

in

nelegitimnimi cilji.
Kodeks naj v določbah pripadnikom obveščevalno-varnostnih služb podaja naslednja
etična vodila:
 O informacijah/spoznanjih, do katerih pridejo pri opravljanju svoje službe,
so pripadniki obveščevalno-varnostnih služb dolžni poročati natančno in
resnično.
 Pripadniki obveščevalno-varnostnih služb so se dolžni zavzemati za
konstanten dvig nivoja profesionalnosti opravljanja dejavnosti v skladu s
strokovnimi kriteriji obveščevalne dejavnosti.
 Pripadniki

obveščevalno-varnostnih

obveščevalno-varnostne

dejavnosti

služb
ostati

morajo
zvesti

pri

najvišjim

opravljanju
moralnim

načelom.
 Pripadniki obveščevalno-varnostnih služb morajo v skladu s strokovnimi
merili zagovarjati kar se da v največji meri okvir izmenjave informacij med
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pristojnimi organi v skladu z zakonsko opredeljenimi standardi, pri tem pa se
izogibati potencialnega prekomernega klasificiranja tajnih podatkov.
 Pripadniki

obveščevalno-varnostnih

služb

pri

izvajanju

aktivnosti

obveščevalno-varnostne dejavnosti za svoje delo v popolnosti odgovarjajo
tako moralno, pravno kot tudi kazensko. Njihovo delo in dejavnost je
podvržena

vsem

zakonsko

opredeljenim

oblikam

institucionalnega

nadzorstva ter notranjega nadzorstva v organizaciji.
 Pripadniki obveščevalno-varnostnih služb so pri svojem delu dolžni
ustvarjati pogoje za razvoj pozitivnega delovnega okolja, ki bo podpiralo
tako osebne kot tudi delovne in druge pravice ter mnenja drugih zaposlenih.
 Pripadniki obveščevalno-varnostnih služb se morajo pri svojem delu
izogibati neprimerne politične dejavnosti.
 Pripadniki

obveščevalno-varnostnih

služb

so

dolžni

pri

izvajanju

obveščevalno-varnostne dejavnosti ščititi vire informacij ter sodelovati z
drugimi pristojnimi organi pri razkrivanju vseh potencialnih oblik korupcije
ter drugih zakonsko določenih nepravilnosti.
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8.

VERIFIKACIJA HIPOTEZ

Hipoteza I
Etika je nujni sestavni del celotnega človekovega delovanja kot tudi obveščevalnovarnostne dejavnosti.
S pričujočo raziskavo potrjujemo, da je etika sestavni del človekovega delovanja in je
kot taka temelj celotne družbe. Etika je zagotovilo obstoja in osebnega razvoja vsakega
posameznika. Etika je vodilo reševanja tako posameznikovih kot tudi družbenih
nasprotij in sporov. Z dobrimi dejanji, ki so posledica čvrstega in kvalitetno
vzpostavljenega

notranjega

vrednostnega

sistema,

posameznik

odgovarja

na

kompleksna družbena vprašanja: kako etično obstati v postmoderni družbi, obenem pa
odgovarja tudi na etično vprašanje, kako ta obstoj etično izpolniti. Materialistično
pogojeno stanje sedanje družbe nas v mnogočem omejuje in zastira pogled od celotnega
spektra dobrega in nas usmerja k izpolnjevanju zgolj ozkih in delnih, pogosto sebičnih
oziroma egocentričnih etičnih interesov. Tehnološko-komunikacijski razvoj tretjega
tisočletja se negativno odraža prav v dejstvu, da rahlja, krni ter v določeni meri tudi trga
razvoj socialne in družbene niti ter socialno bližino med posamezniki. Vse bolj
postajamo in o(b)stajamo individuumi, katerih socialne interakcije se prenašajo v svet
novih, kibernetičnih razsežnostih. V takšnem svetu kot posamezniki težko razumemo,
razvrščamo in uporabljamo klasične lestvice vrednot, zato se zdi, da delujemo zgolj po
načelih situacijske etike. Po izpolnitvi trenutnih etičnih ciljev ostajamo prazni, nesrečni
ter vrednostno zmedeni in neizpolnjeni. Vse premalo se zavedamo, da je treba slediti
vodilom dobrega in upoštevati že ustaljene in prepoznane vrednote družbe. Občutek je,
da smo ujeti v začaran krog življenja postmoderne, družbene klime, ki po Stephenu
Hicksu (2004, 6) »označuje sebe kot antifilozofsko, saj zavrača vse tradicionalne
filozofske alternative /.../, je metafizično gledano nerealistična, saj ni možno smiselno in
nepristransko ocenjevati realnosti /.../, epistemološko zavrača ideje neodvisne obstoječe
realnosti.« Relativistični pogledi sedanje postmoderne družbe pretirano postavljajo na
rob pomen klasičnih etičnih vrednot in normativnih okvirov, etični vidik življenja pa
zožujejo zgolj na plato moralnega relativizma. Vse manj smo strpni do drugih, drugače
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mislečih, do vrednot in stališč drugih in do drugačnosti. Ne gre si zatiskati oči, da se v
sedanji družbi ponovno srečujemo s porastom evropskega etnocentrizma in
nacionalizma, ki sta posledica ekonomsko, sociološko in varnostno pogojenih dogodkov
(teroristični napadi, migracijska gibanja, finančno-ekonomske malverzacije). A etičnost
posameznika in družbe mora biti bolj kot kdajkoli prej zagotovilo in spodbuda
kulturnega pluralizma, saj je za spoštovanje drugih in drugačnih nujna prav moralnoetična vrlina vsakega posameznika ter tako družbe kot celote. Zato mora biti tudi
posameznik kot zaposleni v strukturah državnega obveščevalno-varnostnega aparata
zagotovilo etičnega delovanja tako občutljive organizacije, kot so varnostne in
obveščevalne službe. V takšni drži pa ga mora podpirati tudi ostala družba in država.
Država uveljavlja določen socialni red, in sicer od državnih organov v smer
posameznikov od vrha na dno. Pri tem država in državni organi uporabljajo vzvode
moči, ki se manifestirajo tako v avtoriteti kot tudi v moči manipulativnosti ter prisile.
Jasno in trdno vzpostavljeni etični kriteriji in normativni vzvodi strokovnega
obveščevalno-varnostnega delovanja so zato temelj varovanja človekovih pravic in
svoboščin moderne demokratične družbe.
Zdi se, da je pozornost sodobne družbe tudi na obveščevalno-varnostnem področju
obrnjena zgolj k tehnološko-informativnemu razvoju in napredku ter uspešnosti uporabe
teh inovacij v boju zoper grožnje tretjega tisočletja. Pri tem se zanemarja ali namenoma
minimalizira pomen potencialnih neetičnih posledic uporabe posameznih sodobnih
tehnologij pri izvedbi določenih obveščevalnih metod. Navkljub smiselnosti in etični
upravičenosti uvedbe deontološkega koncepta OVD pa večina sodobnih družb še vedno
zagovarja in uporablja utilitarističen oziroma konsenkvencialističen pristop OVD, kjer
ob doseganju splošne koristi in dobrega prihaja do neetičnih stranskih učinkov pri
izvajanju

posameznih

(tehnološko

sofisticiranih)

oblik

obveščevalnih

metod.

Utilitarističen pristop izvedbi OVD navkljub eventualno zakonsko urejenemu polju
OVD dopušča dokaj široke možnosti etičnih kršitev in zlorab v obliki nedoločljive
osebne odgovornosti posameznih izvajalcev OVD in formalnega izpolnjevanja
avtoritete. Bolj kot iskanje rešitev, kako OVD približati etičnim vidikom deontološke
obravnave, pri kateri bi izločili vse etično sporne metode, pa politične oblasti v
sodobnih državah stremijo k legalističnem pristopu, ki temelji na opravičevanju
utilitarističnega izvajanja OVD v mednarodnih pravnih pogodbah (Listina OZN) ter
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modificiranju lastne pravne zakonodaje64. Etična nedorečenost utilitarističnega pristopa
se v OVD odraža tudi na političnem nivoju, saj ob odločitvi glede določitve potencialno
spornih obveščevalno-varnostnih ciljev/tarč in/ali metod oblast zaznamuje t. i. koncept
umazanih rok. Trdimo, da bo v izjemno zahtevnih primerih oblast vedno prisiljena
izbirati med različnimi oblikami potencialno slabih odločitev uporabe OVD, dokler bo v
veljavi utilitarističen pristop. Pri tem se bo odločala na podlagi analize splošnega
dobrega in varnosti ter vrednosti povzročitve kar se da majhne stranske škode, a bo to
presojanje ostalo etično in moralno vedno sporno, »umazanih rok« pa politikom ne bo
spralo. Etična zloraba utilitarističnega pojma OVD lahko vodi v politično in družbeno
koruptivnost – Abusus non est usus, sed corruptela65. Sprejem etičnega pojma pravične
obveščevalne dejavnosti bi lahko bil prvi korak k pojmu resnične uvedbe deontološkega
pristopa izvajanja OVD.
Vprašanje je, ali smo v sedanji egocentrični družbi posameznikov dosegli stopnjo, ko bi
se celotna družba in vsak posameznik morali zavedati norosti časa in bi bilo smiselno
tok sodobne družbe upočasniti ter razmisliti o pojmu prevrednotenja vrednot. Za slednje
bi bil potreben širok in družbeno podprt dialog, ki bi odkrito in brez zadržkov
spregovoril o sponah in prednostih časa, v katerem živimo. Dobro in sreča se skozi
stoletja nista spremenili. Lahko sta dobili drugačno definicijo in oris, a posameznik ju je
vedno čutil enako. Za dialog, ki bi tvorno združil vsa načela diskurza Leonarda
Swindlerja kakor tudi etike diskurza Jürgena Habermasa, pa na žalost v naši družbi še
vedno ne obstaja dovolj strpnosti in odprtosti za poglede drugih in drugačnih.
Hipoteza II
V totalitarnih sistemih je zaznati odsotnost etike posebno v represivnih organih, še
bolj pa v obveščevalno-varnostnih strukturah.
Vsak politični sistem, slednje še bolj velja za nedemokratične in totalitarne, teži k
zaščiti lastnega obstoja ter preživetja politične elite prav s pridobivanjem informacij o
obstoju, dejavnosti in nameri vseh vrst nasprotnikov tega sistema. V nalogi smo
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dokazali, da bolj kot je sistem nedemokratičen, rigiden, prežet z monoideološkimi
nazori, bolj je podvržen h grajenju vseh oblik obramb in ukrepov, pri tem pa postaja
brezpravno nasilje in kršenje človeškosti njegov vsakdanjik. Paranoidnost diktatorskih
režimov in vlastodržcev je povzemala že oblike bolezenskih stanj in zgolj kruta
oblastniška sila je ostajala zagotovilo njihovega obstoja. Za izvedbo vseh ukrepov, ki
naj onemogočijo nasprotnike režima, le-ta nujno zahteva posedovanje pravočasnih in
relevantnih informacij. Prav izgradnji ter razvejanju obveščevalnega in varnostnega
aparata so totalitarne oblasti posvetile izjemno veliko skrb, finančna sredstva ter
človeški potencial. Represivni totalitarni aparati so konstantno in z grobimi kršitvami
človekovih pravic in svoboščin izvajali aktivnosti zbiranja obveščevalnih podatkov,
katerih cilj je ugotoviti in preprečiti vpliv in izvedbo eventualnih protiukrepov
nasprotnika ob sočasnih ofenzivnih aktivnostih represivnega aparata tega političnega
sistema. Hipotezo lahko glede na raziskavo dopolnimo s spoznanjem, da v totalitarnih
sistemih ne gre le za odsotnost etike, pač pa za grobo kršenje etičnih temeljev človeka
ter njegovega dostojanstva ter teptanje človekovih pravic in svoboščin. Razlog je v
totalni ujetosti v skrb za preživetje vladajoče elite. Totalitarni sistem se pri
zagotavljanju lastnega obstoja poslužuje vseh treh vzvodov moči:
 avtoritete: vsi subjekti pristanejo na pokorščino državnim organom;
 manipulacije: propagandno-represivni mehanizmi aparata služijo uveljavljanju
absolutnega obvladovanja;
 prisile: izolirani nemočni posamezniki so izpostavljeni v pokorščino totalitarne
sile.
Nacistična in tudi komunistična totalitarna družba nista spoštovali univerzalnih etičnih
kriterijev ter sta za lastno delovanje potvarjali etične poglede in oblikovali lastne etične
kriterije.
Nacistična etika je temeljila na (ne)etičnih pogledih njenega vodje Adolfa Hitlerja.
Slednji je s potvarjanjem, posploševanjem in prikrojevanjem znanstvenih teorij tako
Charlesa Darwina kot tudi Friedericha Nietzscheja ustvarjal okolje in klimo sovraštva,
genocidnih idej ter poveličevanja arijske rase, kar je Evropo pripeljalo na sam
civilizacijski rob. Hitlerjev etični oziroma moralni pojem se lahko povzame v vodilu:
»Moč je pravičnost in pravica.« »Moralno je zgolj tisto, kar lahko služi napredku
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nemškega ljudstva in njegovemu boju. Zdrave in prave so zgolj tiste ideje, ki lahko
pomagajo krepitvi narodove (Volk) notranje in kolektivne moči, kar pa naj prispeva k
uspešnemu boju za življenje. Ideje, ki ne služijo temu namenu, pa čeprav so všečne, so
po svoji naravi zle, saj postopoma oddaljujejo Volk od realnosti življenja. /.../ V svojih
izprijenih videnjih morale je Hitler vztrajno zagovarjal tezo, da sta vojna in genocid ne
samo moralno upravičena, ampak tudi moralno hvalevredna. Hitler je bil usodno
nevaren prav zaradi tega, ker je svojo politiko prežel in osnoval prav na usodnih etičnih
idejah. Hitler nemškemu ljudstvu ni obljubljal zgolj napredka, zdravja in razcveta,
ampak tudi moralno izpopolnitev. Hitlerjeva morala ni temeljila na tradicionalno
judovsko-krščanski etiki kot tudi ne na Kantovem kategoričnem imperativu, temveč je
bila utemeljena na zavračanju le-teh. Evolucijska etika in Darwinove teze o obstoju
najbolj čvrstih in zdravih osebkov postanejo Hitlerjev moralni standard. Darwinov boj
za obstanek, predvsem boj med dvema različnima rasama, postane v Hitlerjevi etiki
končni razsodnik. Hitler je v svojih stališčih jasno zanikal, da ima morala kakršenkoli
cilj ali dolgotrajni obstoj. Zatrjeval je, da so vse etične in estetske ideje – pravzaprav vse
ideje, razen tistih, ki so posledica logičnega sklepanja ‒ odvisne od človeškega uma, z
izjemo človeka, le-te nimajo splošnega obstoja in pomena. Te Hitlerjeve vizije ga
orišejo kot amoralnega ničejanskega nihilista. Slednje še predvsem zato, ker je venomer
poudarjal, da je treba premagati vse prepreke prav z močjo volje, pri čemer je zvenel kot
Nietzsche in njegov pojem volje do moči.« (Weikart 2004, 83; 209–211)
Nobena družba dejansko ni brez etične zasnove. Tudi primer komunističnega ustroja
sovjetske in drugih totalitarnih držav kaže na potrebo novih etičnih temeljev, saj v njih
zanikajo veljavo klasičnih etičnih vrednot in standardov ter jih nadomeščajo z novimi,
proletarskimi in brezrazrednimi etičnimi pogledi. Sprevrženost komunistične etike
lahko povzamemo v sledečih točkah:
 Komunistična etika je nerealistična in praktično utopična ideja, saj temelji na
nerealnih temeljih komunistične ideologije, ki na oltar utopičnosti povzdigne
stanje družbene enakosti interesov in materialnih dobrin vseh posameznikov v
družbi. Osnova vseh etičnih pogledov komunizma sloni na neuresničljivi
pravičnosti in izkoreninjenju družbenih razlik in družbenih razredov ter v
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upravičenem pravičniškem boju delavskega proletariata za dosego svoje
družbene nadvlade.
 Na podlagi komunistične ideologije se izkrivlja realna etična predstava, ker
komunizem posamezniku odvzema naravno pravico do zasebnosti in posebej
zasebne lastnine. Ravno zasebna lastnina je temelj moderne in pravične družbe,
saj kot takšna dovoljuje in vzpostavlja domeno posameznikove lastne osebne
pristojnosti. Le-ta je vsaj v določeni meri neodvisna od vzvodov nadzora države.
 Nesmiselnost in kontradikcija komunistične etike se kaže tudi v tem, da
delovanje totalitarnega komunističnega aparata proizvaja ravno tiste negativne
učinke, zoper katere je bil naravnan komunistično-ideološki boj. Rezultat nasilne
in krvave diktature proletariata se je izkazal v tehnološko nazadnjaški in
ekonomsko neučinkoviti produktivnosti, ki je kopičila in usmerjala bogastvo v
kroge izbrane manjšine ter je obenem tudi totalitarno politično in ideološko
obvladovala družbo.
 Teror je postal orodje etike. Totalitarni komunistični sistem je zagovarjal in
implementiral tezo, da cilj upravičuje dejanja. Komunistična etika je bila tako v
službi ideološko najpomembnejšega cilja – brezrazredne družbe. S takšno
relativizacijo so se na široko odprla vrata vsem oblikam prisile, zlorabe in
barbarstva, ki jih je sistem dovoljeval in etično opravičeval, saj naj bi kot takšna
bila nujno potrebna za dosego revolucionarnih sprememb in izkoreninjenja
ideološkega sovražnika.
Omenjena etična nasprotja so še bolj slikovito opisana v tezi, da komunistična
ideologija kot merilo etičnosti posameznika prevzema stopnjo njegovega lastnega
angažiranja v razrednem boju. »Temelj našega obnašanja je v dejstvu, da ob fazi
ustroja, ki naj bi bila dejansko mirnodobna faza, ostajamo na preži, vredni člani
revolucionarne stranke, ki jim je prav interes revolucionarnega boja merilo, po katerem
bo ocenjeval lastna dejanja kot dobra ali slaba. Ravno iz te točke lahko ocenjujemo
katera koli dejanja kot dejanja, ki nam v razrednem boju pomagajo ali pa mu celo
škodujejo /.../ Vprašanje o(b)staja oblikovanje javnega mnenja, in sicer odnosa ne samo
članov stranke, ampak tudi tistih, ki jim sledijo. Prepričani smo in lahko si
predstavljamo, da smo avantgarda delavskega razreda, ki predstavlja enormno maso
ljudstva. Zatorej, imamo privilegirano mesto, kjer lahko odgovorimo na vprašanje, a ne
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le zase, oziroma celo vzpostavimo okvir norm, po katerih bi družba morala živeti. V
naši državi smo mi vladajoč razred in življenje bo (i)zgrajeno na naših temeljih. Na
podlagi tega, kako živimo, kako se oblačimo, vrednotimo odnose, na podlagi tega, kako
se obnašamo, bodo vzpostavljeni običaji naše države.« (Solts 1990, 31)
Z vidika sodobne in demokratične družbe lahko torej trdimo, da je v vseh totalitarnih
sistemih obstajal drastičen primanjkljaj in nerazumevanje ter odkrito zavračanje
demokratičnih etičnih norm. Za obstoj in delovanje totalitarne družbe so teoretiki
totalitarne ideologije po diktatu sistema potvarjali in politično prikrojili kvazietične
norme delovanja družbe, ki so totalitarne družbe vodile v globeli družbenega propada
ter posledično v njen lasten razkroj.
Hipoteza III
Vzpostavitev kriterijev etike v obveščevalno-varnostni dejavnosti predstavlja problem.
Na podlagi presoje delovanja demokratičnih, posebej pa tranzicijskih družb
ugotavljamo, da je vsaj v delu tranzicijskih družb uvedba in vzpostavitev lestvice
kriterijev dela v obveščevalni dejavnosti še vedno izjemno zahteven in težko izvedljiv
projekt. Trdimo lahko, da se v večini držav evropske tranzicije o tem malo ali sploh ne
razmišlja. Etičnost obveščevalne dejavnosti ostaja torej etični oksimoron in del politične
utopije. Uvedba etičnih kriterijev v delo obveščevalno-varnostnega aparata pa je nujna,
zatorej ne more biti zgolj domena služb državnega represivnega (birokratskega) aparata,
pač pa težnja in zahteva demokratične družbe. Zato je nujno potrebno stalno prežemati
celotno družbo z etičnostjo kot temeljem dobrega, skladnega, harmoničnega in srečnega
delovanja in življenja družbe. Posamezna oseba lahko skupaj z drugimi v takšni družbi
tvori zdravo socialno jedro, iz katerega vsak tudi v svojem profesionalnem okolju deluje
tako, da uveljavlja etične motive, želje in hotenja pri svojem strokovnem delovanju na
področju celotnega državnega aparata, še posebno pa v delovanju njenega represivnega
dela.
Na etičnost in na vzpostavljanje jasnih etičnih kriterijev in standardov dela
obveščevalnih in varnostnih služb vplivajo tudi posredni ali neposredni dejavniki.
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a.) Politična kultura
Prepričani smo, da tudi v današnji slovenski družbi pomanjkljivo dojemanje
politične (ne)kulture otežuje uveljavljanje etičnih kriterijev v celotnem državnem
aparatu. Politika je izraz ter odraz družbe. Politična scena, njeni odnosi in vrednote,
ki se v politiki uveljavljajo in odražajo na družbo, nedvomno puščajo v njej odtis.
»Politična kultura je sestavljena iz mreže vrednot, stališč ter orientacij v političnem
sistemu in političnem vedenju članov nekega političnega sistema. Politične kulture
ne oblikujejo naključni skupi orientacij, temveč trajne oblike, ki se medsebojno
usklajujejo in podpirajo. Politična kultura predstavlja del splošne kulture in tudi
samostojni aspekt politične kulture, četudi neke prvine splošne kulture vplivajo na
politično kulturo.« (Srdić 1975, 775)
b.) Varnost kot družbena vrednota izgublja pomen vrednote družbe oziroma
javnega dobrega
Kot izjemno problematično se v tranzicijskih družbah obravnava videnje
zagotavljanja pojma varnosti. Varnost je javno dobro. Varnost je ena izmed
eksistenčnih prvin družbe in je kot taka stanje, ki zagotavlja celosten in
uravnotežen razvoj vsakega posameznika in celotne družbe na splošno.
Polpretekle zgodovinske okoliščine tranzicijskih družb, predvsem pa delovanje
obveščevalno-varnostnih struktur v času totalitarnih vladavin, vse preveč
postajajo sredstvo zlorab posebno v politično-volilne namene političnih
dejavnikov pri pridobivanju volilnih glasov na njihovi poti do oblasti.
Ugotavljamo pa, da tudi zaradi razvoja in delovanja globalnih trendov t. i.
postmoderne družbe pojem varnosti kot družbene vrednote izgublja kvalitativni
del. Če smo še pred časom varnost pojmovali in občutili kot stanje resnične
fizične in duševne varnosti v družbi, se ob sodobni brezbrižnosti, lagodju in
brezskrbnosti vse bolj omejujemo zgolj na zaznavo in dojemanje lastne varnosti
kot stanja odsotnosti groženj. Absolutne varnosti v družbi ne moremo doseči, saj
so tudi spori kot družbena interakcija izziv družbenih sprememb. Družbene
težnje postmoderne družbe razkrajajo, rahljajo in trgajo družbene vezi ter tako
vodijo zgolj v soobstoj ne pa sobivanje množice posameznikov. V družbi se zato
tudi vse bolj opuščata pojma varnostne kulture ter varnostne vzgoje. Nemalokrat
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se nam dogaja, da že delujoče varnostne zasnove ali dele zasnov opuščamo
(policijsko-varnostni del »splošnega ljudskega odpora in samozaščite«) na rovaš
tujih zelo podobnih, a včasih težko prenosljivih in avtomatično implementiranih
pojmov (npr. Community Policing66). Varnost zato vse preveč postaja varnost
zgolj ene izmed tržnih in ekonomskih dobrin neoliberalne družbe. Zagotavljanje
varnosti kot temeljne prvine družbene pogodbe vključno z obveščevalnovarnostno dejavnostjo nezadržno drsi v področje zasebnega podjetništva, kjer
vladajo kruti zakoni kapitala in zdi se, da prostora za etičnost skoraj ni. Varnost
tako vse bolj in bolj postaja dobrina bogatih.
c.) Neformalne mreže nekdanjega kadra obveščevalno-varnostnih služb totalitarnih
režimov
»Pri izvedbi reforme obveščevalnih struktur so se določene države v procesu
demokratične tranzicije odločile obdržati monolitne obveščevalne aparate, ki so
jih podedovale od nedemokratičnih režimov (Bolgarija, Češkoslovaška,
Madžarska in Poljska). Druge pa so te službe razdelile v različne agencije (npr.
policijske organizacije, vojaške, zunanje ali notranje obveščevalne agencije), saj
so tako želele preprečiti pretekle izkušnje monopolizacije moči zgolj v eni
agenciji, spodbujati konkurenčnost in sodelovanje ter okrepiti vzvode
demokratičnega nadzora (Romunija, Južna Afrika ter Brazilija). Nekatere države
so se odločile in v novih agencijah zadržale nedemokratičen kader nekdanjih
obveščevalnih in varnostnih služb. To je, ne glede na vzrok te odločitve, novo
nastajajočim službam izjemno škodovalo. Kader je namreč obdržal ozkoglednost
odhajajočega režima ter bil povezan in vpleten v dejavnost organiziranega
kriminala in v ponovni proces politizacije, ki je posledično še dolgo rakasto
deloval na proces demokratizacije obveščevalnih služb. Službe so morale tako
pričeti obširen proces zmanjšanja števila zaposlenih in rigorozne ukrepe
preverjanja primernosti in lojalnosti vseh delavcev služb. Medtem ko je proces
čiščenja služb glede starega nedemokratičnega kadra in uspešnosti tranzicije
obveščevalnih služb vsekakor nepogrešljiv, je pri slednjem prišlo do
nepričakovanega izida, ki je vplival na celotni proces. Kader, ki je izgubil službo
Community Policing ‒ ameriški koncept izvajanja policijskega dela, ki je usmerjen k tesnejšemu
sodelovanju z lokalno skupnostjo.
66
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v obveščevalnih strukturah, je bil v več primerih brez varnostnega preverjanja
ponovno zaposlen v drugih državnih ustanovah, dovoljeno jim je bilo odpreti
zasebna podjetja ali pa so se ujeli v lovke korupcije in organiziranega kriminala.
Ne glede na to, koliko osebja je bilo v postopkih iz službe odstranjeno, pa je še
vedno ostalo v službah določeno število istega kadra, ki je deloval tudi v novo
ustanovljenih agencijah. Nemalokrat je bilo ugotovljeno, da je v procesu
tranzicije izginilo določeno število dosjejev, tako da so pristojni organi imeli
težave pri preverjanju preteklosti posameznih oseb. Tudi sam postopek in
kredibilnost kadra, ki je opravljal postopke preverjanja primernosti dostopa do
tajnih podatkov, je bil zmanipuliran.« (Johnson 2010, 762‒763)

d.) Tajnost kot vzvod družbene moči elit
Pojem družbenih elit ima v današnji družbi negativen pomen. Levji delež krivde
nosi družbeno nerazjasnjen pojem tajnosti. Delovanje obveščevalnih in
varnostnih služb se predvsem v državah nekdanjega komunističnega sistema še
vedno vidi in stigmatizira kot zlo. Po razumevanju družbe so obveščevalne
službe kultne organizacije, katerih cilj je zloraba sistema in služenje ozkemu
krogu politične elite, ki si tudi z dejavnostjo obveščevalnih služb ustvarja lasten
dobiček. Primer tega je politična tranzicija v Bolgariji in delovanja njihove
službe državne varnosti KDS, ki je posredno in neposredno pomagala pri
ustvarjanju socialnih in družbenih razlik ter razkolov in ekonomskega
siromašenja države.

Hipoteza IV
Na uveljavljanje etičnosti tudi postmoderne družbe vplivajo gospodarsko-politični
dejavniki in zaostrena delitev naravnih ter drugih dobrin.
V nalogi smo na prikazu tranzicijske družbe ugotovili, da je delitev ekonomskih dobrin
v sodobnih družbah lahko vzrok tudi socialnih in družbenih sporov. Obdobje tranzicije
in prehoda med dvema tako politično kot sociološko ter etično diametralnima
sistemoma, kot sta totalitarna in demokratična ureditev, pa presenetljivo zaznamuje pakt
dveh nasprotujočih si sil: odhajajoče politične elite ter nastanjaje elite demokratičnega
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sistema. Zaradi nezmožnosti odhajajoče elite, da ohrani totalitarni sistem, a obenem ni
sposobna dovolj močno spodbujati demokratičnosti, je razumevanje tovrstnega
paktiranja izjemnega pomena. Paktiranje med posameznimi političnimi elitami in
njenimi igralci je v bistvu pričetek političnega soglasja in začetek postavljanja pravil
demokratične igre ter postavljanja standardov demokratičnih ustanov. Ti politični
dogovori in pakti niso vedno javni in tudi ne vedno povsem pravični. Sledijo načelom
uveljavljanja obojestranskih političnih koristi obeh političnih elit: na eni strani elite, ki
počasi sestopa iz oblasti, ter na drugi strani elite, ki vstopa v proces prevzema politične
oblasti. Tovrstni sporazumi pa imajo tudi določeno politično prednost, saj s svojim
nastankom postavijo dokaj trden položaj, ki omogoča omejevanje prvin negotovosti v
času tranzicije. Če dogovoru in sporazumu, posledično tudi prehodu in inavguraciji
novih demokratičnih prvin politične družbe ne sledi obdobje konsolidacije
demokratične ureditve, lahko pride do reverzibilnega procesa in družba ponovno nadene
jarme totalitarizma.
Ugotavljamo, da je temelj in zagotovilo demokratičnega razvoja družbe v prvinah
kapitalističnega trga in njegovih zakonitostih. O tem je težko postaviti končno sodbo, a
drugo plat kapitalistične ekonomije predstavlja Takis Fotopoulos (1997, 172‒173), ki
zagovarja stališče, da demokracija ni kompatibilna s kapitalistično rastjo ekonomije. To
utemeljuje na:
1. načelu koncentracije politične in ekonomske moči in
2. tržnem načelu.
Ad 1) »T. i. princip zmagaj ali odmri kapitalistične ekonomije je pripeljal ne samo
do koncentracije ekonomske moči, ampak tudi do koncentracije politične moči.
Pravzaprav je koncentracija politične moči zgolj komplementarni del koncentraciji
ekonomske moči. Tržnost ekonomije, ki nakazuje koncentracijo ekonomske moči,
spremlja vzporedni trend koncentracije politične moči. Ob vstopu v novo tisočletje
smo priča upadu pomena klasičnega pojma državne samostojnosti. Ta trend je
neposredno povezan s trenutno fazo mednarodnih ekonomsko-tržnih odnosov ter
posledično usihanja pojma klasičnih nacionalnih držav. Kot razlog za slednje lahko
navedemo dejstvo, da pojem klasične državne samostojnosti počasi izrinja pojem
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tržne samostojnosti na eni strani in nadnacionalne suverenosti na drugi strani. Danes
je torej ravno trg bolj kot kdajkoli prej tisti, ki oblikuje in opredeljuje človekove
pravice in ne le zgolj ekonomskih pravic, ampak dejanskega stanja, kdo sploh lahko
uveljavlja človekove pravice na splošno.« (Fotopoulos 1997, 172‒173)

Ad 2) »Že sam zgodovinski proces rojstva ekonomskega trga je vseboval prvine
poizkusa odstranitve socialnega nadzora trga in dejstvo, da je kot tak
nekompatibilen z demokratičnim procesom, je več kot očitno. Manjšina, ki je bila
lastnica ali je nadzirala produkcijske vire, je zagovarjala kar se da majhno socialno
kontrolo trga, saj je bilo to vedno v njenem interesu. V sistemu kapitalistične
ekonomije je tako večina populacije tista, ki ne nadzoruje ekonomskega procesa
zato drži dejstvo, da bolj kot je oblika politične organizacije oligarhična, bolj je
ekonomija dovzetna na tržne procese.« (Fotopoulos 1997, 172).
Če bi želeli primerjati neoliberalizem ter družbo postmoderne, bi v določenih segmentih
našli naslednje stične točke:
 Oba sistema brezpogojno zagovarjata nevtralni liberalizem. Pri tem poudarjata,
da je vez družbene enotnosti vladavina zakona. Z ekonomsko-socialnega vidika
oba ekonomska nazora postavljata družbo v okvir tržne družbe, ki je zbir
subkultur.
 Brezpogojno zavračanje obstoja pojma meja. Vse vrste mej in omejitev so
postavljene zgolj zato, da se prečkajo.
 Oba sistema se ne ukvarjata s kvalitativnim smislom oziroma pomenom obstoja
dobre družbe. Vprašanja, povezana z obstojem in pojmom dobre družbe, so
brezpredmetna, saj se družbena zasnova razumevanja pojma dobrega niti ne
presoja.
 Sistema raje poudarjata pomen pravic kot pa dolžnosti.
 Poudarjata pomen zagovarjanja in uveljavljanja individualnih interesov.
 Zagovarjata ukinitev tradicij: neracionalnost družbe opredeljujeta z navajanjem
razlogov, da je sledenje tradicijam neracionalno in ne odseva celotne slike
družbe.
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 Neoliberalizem zagovarja deregulacijo ekonomskega življenja, medtem ko
postmodernizem zagovarja deregulacijo kulturnega področja. Novi relativizem
postmodernizma se ujema z neoliberalnim ekonomskim upravljanjem družbe po
principu laissez-faire.
 Sistema postavljata v center pozornosti izoliranega posameznika. Vsakdo ima
lastno kulturo. Ta miselnost zagovarja osvobajanje lastnega jaza od spon
kolektivnega mi.
 Možnost posameznikove regeneracije je postavljena v ospredje, načrt
družbenega razvoja pa se zavrže in zanika.
Glede na predstavljene stične točke lahko rečemo, da se postmodernizem in
neoliberalizem dopolnjujeta. Postmodernizem je skupek prepričanj, ki večino svojih
podpornikov najde na strani nekdanjih levo usmerjenih političnih krogov, medtem ko
ima neoliberalizem podpornike predvsem v bolj konservativnih krogih družbe. Med
obema smerema obstaja jasna delitev dela. Postmodernisti se ukvarjajo s kulturnimi
vprašanji in jih ne zanimajo socialno-ekonomska vprašanja, ki jih prepuščajo
neoliberalcem. Obe ideji se raje osredotočata na posameznika (ali subkulturo) kot pa na
javno dobro. Tako je tudi implementacija etike v teh procesih zahtevnejša in popušča
omenjenim zunanjim splošnim trendom, kar seveda še bolj govori za njeno nujnost.
Hipoteza V
Sodobne oblike transnacionalnih groženj determinirajo stopnjo razvoja sodobne
obveščevalno-varnostne dejavnosti in vplivajo na (ne)etičnost teh procesov.
Struktura obveščevalno-varnostne organizacije in pristop k izvajanju OVD v mnogočem
determinirajo etičnost same OVD. »Obstajajo različni pogledi, kako uspešno vzpostaviti
obveščevalno organizacijo, da bomo kos boju zoper transnacionalne grožnje.
Birokratski vzvodi v obveščevalnih organizacijah ovirajo učinkovitost predvsem na
področju pravočasnega analiziranja in posredovanja vitalnih segmentov obveščevalnih
informacij. Glede organizacijske strukture obveščevalnih organizacij je nujno treba
slediti razvoju vzorcev groženj. V boju zoper širjenje orožij za množično uničevanje in
povezanih tehnologij, organizirani kriminal ter vse oblike terorizma se mora dejavnost
obveščevalnih organizacij premakniti od tipično centralistične organizirane na
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organizacijo tipa oblak oziroma skrajno organizacijo. Pri OVD je treba manj poudarjati
direktorje in bolj povezovalce in učitelje, vzpostaviti in obdržati transnacionalna
zavezništva, namesto kulta tajnosti bolj poudariti pomen izmenjave podatkov, pomen
analize nasprotnika, spodbujati atipične načine razmišljanj, poudariti pomen simulacij in
realističnih vaj, postati bolj prilagodljiv na zgodnje znake opozarjanj, ki temeljijo na
preseku stanja narave ter izboljšanem sistemu vsesplošnega zavedanja. Najbolj
pomembno pa je dejstvo, »da obveščevalne organizacije potrebujejo temeljito in
poglobljeno znanje in razumevanje tako vsebine groženj kot tudi samega sovražnika. Pri
tem morajo razviti bolj učinkovite metode izobraževanja glede organizacijskih in
pojavnih oblik terorizma. Kot z ostalimi asimetričnimi grožnjami se tudi zoper preteče
oblike terorizma ne moremo boriti in tudi ne zmagati zgolj s klasično vojaško silo in
ognjeno močjo. Znanje, izkušnje ter odziven organizacijski ustroj nam lahko koristijo in
omogočijo preživeti ter prevladati asimetrične spore. Tajnost kot dragulj obveščevalne
skupnosti vse bolj postaja zaveznik šibkih sil in nasprotnik močnih. Tajnost pa je tudi
sovražnik znanja in prav znanje je lahko učinkovito orožje zoper asimetrične grožnje,
kot je terorizem. Razvite države z razvejanim obveščevalno-birokratskim aparatom
imajo zaradi tega še posebne težave. Obveščevalna dejavnost je bila v preteklosti
usmerjena k zbiranju obveščevalnih podatkov o drugih obveščevalnih organizacijah ali
organizacijsko primerljivih ustanovah. Sodobne teroristične skupine nimajo tovrstne
organizacijske sheme. Vodilo terorističnih skupin je poizkušati ostati anonimen do
konca izvedbe načrtovanega dejanja ter napasti kritično infrastrukturo ter labilno
psihološko stanje postmoderne zahodne družbe. Zaradi tega je organizacijska struktura
terorističnih skupin razdeljena na geografsko in organizacijsko nepovezane mreže, kar
predstavlja optimalno prilagojeno obliko, ki je sedaj terorizem preobrazila v bolj
razpršen in brezobrazen pojav. Ob napadu nanj se bo tovrsten sovražnik prilagodil,
prestrukturiral, postavil novo vodstvo, zamenjal geografsko lokacijo, prilagodil taktiko
ter se prelevil v nov zbir celic in mrež, ki bodo sposobne lastne regeneracije, razpršitve,
ponovne združitve in inovacij. Zatorej moramo poizkusiti vzorec pridobivanja
obveščevalnih podatkov spremeniti na način, da bo bolj podrobno odražal ciljne skupine
obveščevalne dejavnosti. Boj zoper razvejane mreže lahko vodimo zgolj in le z
vzpostavitvijo lastnih operativnih mrež.« (Schreier 2010, 59)
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Kot smo v preseku političnih sistemov totalitarizma, držav v tranziciji in demokratičnih
držav ugotovili, obstajajo trije specifični etični pristopi k izvajanju OVD (Erskine
2004):
1. Realistični pristop, ki ga v svetu etičnih teorij nemalokrat dojemajo kot ateistični
pristop k etičnosti, a sam po sebi ne zavrača moralnih vidikov delovanja OVD. Drži
dejstvo, da realistični pristop zavrača različnost pristopov v okviru kategorije
političnega realizma in enači realizem z moralnim skepticizmom.
Ne glede na to pa realistični vidik izvajanja OVD v interesu zaščite države pojmuje
to dejavnost že samo po sebi kot moralno. Tovrstne poglede zagovarja predvsem
Hobbes (1998), ki ne podaja omejitve na izvajanje OVD, pač pa se pri zagovarjanju
interesa države usmeri k neizogibni potrebi izvedbe določenih dejanj. Po
Hobbsovem pojmovanju je dolžnost države in politike, da izvaja vse možne ukrepe,
s katerimi ščiti lastne državljane tudi pred grožnjami, ki državi neposredno ne
pretijo. Pri tem je dovolj že to, da obstaja upravičena bojazen, kar samo po sebi vodi
do upravičenega razloga za preventivna dejanja. Dejstvo, da je bila preventivna
OVD med orodji izvršitve holokavsta ter ruskih ideoloških čistk, smo lahko
dokazali tudi sami na primeru totalitarnega ukrepanja zoper potencialno grožnjo ter
jasno prikazali obračun in posledice likvidacije najvišjega vodstva SA ter popolnega
nadzora javnega in zasebnega življenja Edvarda Kocbeka. V obeh primerih se je
izkazalo, da OVD ni bila le defenzivna in ukrepala post festum, ampak je bila skozi
celotno obdobje obeh operacij zelo proaktivna oz. celo izjemno ofenzivna. S
pojmom konstantne grožnje nacionalni politični skupnosti (državi) in/ali njeni
ideologiji je v totalitarnih režimih podan casus belli množičnim zlorabam
človekovih pravic in svoboščin, za kar pa se je realističen pristop k izvajanju OVD
izkazal kot izjemno ustrezen. Kritično smo dokazali, da se je realističen pristop
OVD ofenzivno ter nezakonito izvajal tudi v okviru demokratičnih držav, in sicer v
operaciji Gladio. Z izgovorom raison d'état ter boja zoper širjenje komunizma na
Zahod so določene politične strukture držav tako OVD izkoriščale za notranje
politične obračune.
2. Utilitarističen ali konsekvencialističen pristop izvajanja OVD ima svojega
največjega zagovornika v Michaelu Hermanu (2001), ki moralno-etično vrlino
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izvajanja OVD vidi v izvedbi pravičnega dejanja, ki bo imelo za posledico kar se da
velik učinek dobrega. Herman zagovarja, da je treba pri izvajanju OVD upoštevati
razliko med obveščevalno dejavnostjo pridobivanja informacij ter obveščevalno
dejavnostjo kot znanjem. OVD lahko v vsakem njenem delu obravnavamo
samostojno, vendar pa moramo nato obe združiti na etično uravnovešeni
razpredelnici. Z njo je moč realno primerjati pozitivne učinke obveščevalnega
znanja z manj sprejemljivimi načini njihovega zbiranja. Spoznanja nas vedno
pripeljejo do zaključka, da so moralno sprejemljivi tisti načini izvajanja OVD, ki
zagotavljajo pozitivno naravo obveščevalnega znanja oziroma spoznanj. V
primerjavi z realističnim pristopom izvajanja OVD, ki ščiti in uveljavlja interese
zgolj ene politične skupnosti (države), pa konsekvencialističen pristop OVD v
ospredje postavlja interese drugih in to tudi tistih, ki niso del naše politične
skupnosti

oziroma

države.

Etičnost

obveščevalne

dejavnosti

lahko

v

konsekvencialističnem pristopu gledamo skozi prizmo učinkov dejanj, ki imajo za
posledico bodisi nastanek dobrega bodisi slabega sveta. Če dosežemo dobro kot
končni rezultat OVD, je učinek tega tako močan, da naj bi bilo moralno in etično
sprejemljivo tudi izvajanje določenih metod kot npr. mučenje ujetnikov. Herman gre
celo tako daleč, da pravi, da pozitivni učinki obveščevalnih znanj lahko dovoljujejo
uporabo skoraj vsakega sredstva OVD. Kljub temu pa ne gre tega pojma enačiti z
realističnim pojmom OVD. Razlika med njima je ravno v vsesplošnem dobrem
obveščevalnih spoznanj in primernosti načina pridobivanja le-teh na globalnem
nivoju.
Kot vidimo iz naloge, utilitarističen pristop izvajanja OVD vse bolj pridobiva
pomen v času tranzicije političnih sistemov, še posebej v sklopu reforme
varnostnega sektorja. Konsekvencialističen pristop kot dominanten način izvajanja
OVD se uveljavlja oziroma je še vedno v veljavi v večini demokratičnih držav. Bolj
kot moralne obsodbe načinov in metod izvajanja OVD, ki vsebujejo izvensodne
uboje, mučenje in kolateralne žrtve napadov brezpilotnih letal, se politika raje
odloča za pristop k iskanju in ustvarjanju pravnih podlag in razlag ter določil, ki naj
tovrstno dejavnost pravno utemeljijo.
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Na poti k popolni etični legitimnosti konsekvencialističnega pristopa pa zasledimo
naslednje ovire:
 Pri izvajanju vsake metode OVD moramo presoditi in prisoditi vrednost
koristi ter škode, ki je posledica izvajanja izbrane obveščevalno-varnostne
metode ter jo obenem primerjati z medsebojno koristjo in škodo drugih
razpoložljivih obveščevalno-varnostnih metod.
 Tovrstni pristop izvajanja OVD je lahko sporen z vidika njene zakonitosti.
Določena metoda izvajanja OVD lahko sicer prinese največjo možno
korist in splošno dobro, je pa lahko kot taka nezakonita. Za popolnoma
etično nesprejemljive veljajo obveščevalne metode ciljnih umorov brez
uporabe ali z uporabo brezpilotnih letal, zaslišanja z mučenjem, izvedba
operacij po tujo zastavo67 ipd.
 Če bo zakonitost vodilo izvajanja OVD, potem zgolj konsekvencialistični
pristop izvajanja OVD ne more biti edino načelo pri odločanju o uporabi
posameznih metod OVD. S pomočjo tega pojma lahko pomagamo oceniti
neposredne in časovno bolj oddaljene učinke dejanj v okviru OVD.
 Razpršenost odgovornosti ter izguba pomena odgovornosti se lahko pojavi
pri izvajanju OVD, kjer različni delavci izvajajo različne podfaze krovne
dejavnosti, npr. faze zbiranja obveščevalnih podatkov. Vsak od zaposlenih
lahko svojo fazo in metodo zbiranja podatkov dojema kot moralno, ker z
njo ni ustvarjal slabega in celo ni posegal neposredno v zasebnost drugih
oseb (npr. nadzor določenega kraja). Vseeno pa je skupek podfaz, katerih
izvedba zagotavlja izvršitev krovnega cilja, npr. napada na določeno tarčo
(osebo) z uporabo brezpilotnega letala, moralno neprimerna in sporna.
Kljub dejstvu, da posamezna faza ni pravno sporna in zaposleni v njenem
okviru ni odgovoren za nobeno kršitev, pa so posledično zaradi moralno in
etično nesprejemljivega rezultata krovne faze (npr. umor tarče) odgovorni
vsi izvajalci v vseh fazah. Tudi tu se pojavlja, kot je v svoji študiji
nakazala že Arendtova, potencialni obstoj banalnega zla, ki se v moderni
dobi lahko skriva pod plaščem uporabe sodobnih tehnoloških dosežkov v
OVD.
67

Fals Flag Operation – izvedba prikritih in tajnih operacij, ki za svojo krinko uporablja elemente, ki
zavajajo in lažno nakazujejo na to, da operacijo izvaja in je za njo odgovoren nekdo drug (oseba, podjetje,
država).
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3.

Deontološki pristop. OVD ocenjujemo tudi z vidika deontološkega pristopa, ki
spoštuje Kantov kategorični imperativ: »Delaj le po tem vodilu, po katerem hočeš,
da postane splošni zakon!« (Kant 1956, 61) ali v drugi obliki: »Delaj tako, kakor da
bo vodilo tvojega delovanja postalo po tvoji volji splošen naravni zakon!« (61). V
primerjavi z realističnim in konsekvencialističnem pristopom, kjer lahko pridemo
do ciljnega obveščevalnega podatka tudi npr. z zavajanjem osebe ali z lažjo,
deontološki pristop tega ne sprejema, saj je oseba zlorabljena kot orodje za dosego
končnega cilja. Seveda pa tudi nobena druga sredstva, ki pomenijo še hujšo zlorabo
človekove osebnosti, v tem pristopu niso dovoljena.
Vzemimo primer uporabe metode zavajanja osebe v OVD. S to metodo in preko te
osebe želimo doseči določen cilj. Ta metoda pa ne more izpolnjevati moralnih in
etičnih standardov deontološkega pristopa iz dveh razlogov:
 Zavajanja kot dejanje ne more postati univerzalno, ker je per se moralno
nesprejemljivo. Sprejemljivo bi bilo, če bi obstajalo splošno znano dejstvo,
da vsi venomer zavajajo vse v vseh položajih, pri tem pa tako zavajanje kot
resnica izgubita lastni pomen. To ni dopustno le zaradi škodljivih posledic,
ki bi jih zavajanje povzročalo osebi, zoper katero se izvaja, ampak tudi, ker
tako delovanje ne more postati univerzalni zakon. Zavajanje torej
izpolnjuje kriterije moralne in etične nespodobnosti in nesprejemljivosti.
 Zavajanje kot nemoralno dejanje povzroča škodno posledico osebi, zoper
katero je uporabljeno, saj se lahko počuti izkoriščano, ogrožano, moralno
zlorabljeno ipd.
Eventualna uvedba popolnega deontološkega pristopa bi lahko v marsičem na novo
zastavila pojmovanje oblik izvedbe OVD, vendar pa ne bi uspela spreminjati
oziroma posegati na polje obstoječih metod OVD. Realnost uvedbe deontološkega
pristopa v OVD je dokaj vprašljiva, saj je že politična dejavnost po Kantovi (2010)
razpravi K večnemu miru v stalni nevarnosti, da podleže demonskim težnjam po
postavljanju ljudi in držav pred izvršena dejstva, zanikanju storjenih korakov ter
vodilu: Deli in vladaj. Kar velja za politiko, se rado širi tudi v ostale dejavnosti, še
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posebej v delovanje OVD. Težko bomo našli razloge, da bi v deontološkem okviru
etično utemeljili in upravičili obstoječe metode OVD. Ob poznavanju izzivov
sodobne OVD se postavlja vprašanje, ali bi kriteriji pravične obveščevalne
dejavnosti, ki sedaj mutatis mutandis veljajo kot kriteriji pravične vojne, sploh še
lahko izpolnjevali etične zaveze deontološkega pristopa oblasti pri zagotavljanju
državnih politik in varnosti državljanov ob uvedbi načel deontološke obveščevalne
dejavnosti.

Hipoteza VI
Nujnost moderne obveščevalno-varnostne dejavnosti je sprejem pojmovno jasno
opredeljenega etičnega kodeksa obveščevalne dejavnosti, ki vpliva na etičnost
varnostno-obveščevalnega dela.
Glavni cilj kodeksa sodobne in etične OVD mora biti na podlagi teoretičnih in
praktičnih dognanj in spoznanj ter v skladu z normativnimi zapovedmi etike ustvariti
okvir aplikativne etike, ki naj pomaga razrešiti tako nasprotja kot tudi moralno
vprašanje OVD kot orodja delovanja in varovanja sodobne države. Pri odločanju, kateri
etični vidik izvajanja OVD zagovarjamo pri soočanju z modernimi oblikami varnostnih
groženj, se pravi ali realistični, utilitaristični/konsekvenčni ali deontološki, pa naletimo
na težave. Z vidika normativne etike so stvari docela jasne. Obveščevalno-varnostna
dejanja, ki imajo za posledico kršitev človeškosti, niso dovoljena. Teoretično pogosto
težko dobesedno pretvorimo v praktično, zato bomo morali v tako celoviti in zapleteni
dejavnosti, kot je OVD, raziskati predvsem aplikativno in diskurzivno etiko. Posebej z
zadnjo si more in mora postmoderna družba v sicer zapletenem diskurzu osvojiti
soglasje o etičnih in drugih, tudi obveščevalno-varnostnih kriterijih. Izzivi na tem
področju so veliki. Soočiti je treba na eni strani obsežnost, težo ter oblike sodobnih
groženj in odgovornost države za zagotavljanje varnosti in napredka lastnega ljudstva.
Pri tem je treba zagotoviti tudi pravni in moralno-etični vidik varovanja človekovih
temeljnih pravic in svoboščin. Na drugi strani pa je zagotavljanje obstoja vrednote
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varnosti in izvajanja družbene pogodbe, s katero smo se obvezali izvesti vse ukrepe
(tudi obveščevalno-varnostne) za zagotovitev varnosti lastne družbe.
V nalogi smo k raziskovanju OVD pristopili z vidika preučevanja etike in odnosov med
OVD in politično strukturo, pri čemer smo OVD opredelili kot dejavnost pridobivanja
informacij, pomembnih za vodenje in varovanje države. Ugotovili smo tudi, da je bila
OVD v totalitarni polpreteklosti orodje represije in zatiranja, zato pa je še toliko bolj
pomembno, da v sodobnem pojmovanju ne postane orodje zla. Če se dejavnosti prikrije
ali zastre s prekomerno fragmentacijo procesov in slepega izpolnjevanja ukazov
avtoritete, pa kaj kmalu postane ravno to. V nalogi smo po Arendtovi (2003) sklepali,
da je banalno zlo tudi radikalno zlo in obratno, zato moramo iz zgodovinske lekcije
totalitarnih sistemov razumeti pojem kolektivne odgovornosti in s tem povezane
neoprijemljive odgovornosti. Taka zasnova pogojuje, da se je oseba pripravljena odreči
svoji odgovornosti za storjeno dejanje in celo za dejanja, ki naj bi jih še storila, in to
prenesti na sistem. To se zgodi, ko sprejme avtoriteto drugega in mu podeli pravico, da
v postopkih opravljanja določene dejavnosti od nje zahteva izvajanje določenih stvari in
opravil, ki pa jih oseba sama od sebe načeloma ne bi storila oziroma jih sploh nikoli ne
bi storila. To se lahko zgodi, ko osebi niso znani končni nameni/cilji dejavnosti
avtoritete in s svojega stališča ne more presoditi pravilnosti in etičnosti celotnega
postopka. Oseba z lastnega vidika tudi ne presoja dejavnosti avtoritete in jo sprejema
kot opravičljivo ter pristaja na ukaze za izvajanje zadanih dolžnosti. S takim
podrejanjem sprejme vlogo izvajalca želje avtoritete in je v tem stanju popolnoma
uglašena s položajem, ki ga nadzoruje in določa avtoriteta. Za celotnim procesom
neoprijemljive odgovornosti je tako le odziv na avtoriteto. Etični kodeks OVD mora
torej vsebovati določbe, ki bodo opredelile samostojnost, strokovno samostojnost ter
odgovornost vseh udeleženih v vseh fazah izvajanja OVD, kar bo imelo za posledico
zmanjšanje verjetnosti izgube občutka za odgovornost in etičnost izvedbe celotne OVD.
Nemalo državnikov zagovarja stališče, da v tretjem tisočletju ob pojavu hibridnih in
asimetričnih groženj države, kljub temu da niso neposredno udeležene v klasično
vojaško operacijo, bijejo vojno. Najmočnejše orožje teh vojn je prav pravočasna,
kvalitetno ocenjena in resnična informacija. Orodje informacije so prav obveščevalne in
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varnostne službe. Ko se soočamo z moralnimi dilemami vojne, si moramo zastaviti
sledeče hipoteze, in sicer:
 »V vojni je vsako dejanje moralno in etično opravičljivo.
 Vojna nikoli ne more biti moralno in etično opravičljiva.
 Defenzivna in ofenzivna vojna dejanja so pod določenimi pogoji
opravičljiva.« (Nolte 2009, 23)
Kruta realnost današnjega časa pove, da je tretja opcija vojnih dejanj edina mogoča. Iz
tega sledi logično vprašanje, in sicer: če je možno pod določenimi pogoji izvajati vojna
dejanja, ali lahko apliciramo isto načelo tudi na obveščevalno področje? V akademskih
krogih demokratičnih držav Zahoda je razprava o etičnosti dela obveščevalnih služb
nadvse pestra, kljub dejstvu, da poenotena teorija etične dejavnosti in etične uporabe
obveščevalnih metod še ni sprejeta. Dokler teorija pravične obveščevalne dejavnosti ne
bo poenotena, na kriterije uporabe obveščevalnih metod aplicirajmo moralno-etične
standarde teorije pravične vojne, ki jih večina sodobnih avtorjev uporablja v smislu
utilitarističnega pristopa pri izvajanju OVD. Pri odločanju o uporabi obveščevalne
dejavnosti ter vrstah metod in njihovih posegov na področje človekovih pravic in
svoboščin moramo tudi pri izdelavi okvirja kodeksa etike obveščevalne dejavnosti
upoštevati sledeče dejavnike OVD (Omand in Phythian 2013, 52‒55):
a.) Za izvedbo obveščevalne dejavnosti in uporabo obveščevalnih ukrepov mora
obstajati upravičen razlog.
Za uporabo državnih obveščevalnih kapacitet mora obstajati dovolj močen razlog
oziroma stopnja ogroženosti, ki bosta uporabo teh sredstev tudi opravičevala. To je
vodilo jus ad inteligentiam. Metode in sredstva moderne obveščevalne dejavnosti nam
lahko zagotovijo uspeh, vendar pa vzporedno prinašajo dokaj visoko stopnjo moralnega
tveganja. Pozorni moramo biti na kakršne koli znake širjenja tajne dejavnosti na
nezakonito področje ter zlorabo tajnih metod izven upravičenega obsega razlogov
nacionalne varnosti.
b.) V vseh stopnjah izvedbe obveščevalnega ciklusa mora obstajati integriteta in
upravičen motiv.
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Integriteta je rdeča nit obveščevalne dejavnosti. Kot takšna mora biti prisotna v vseh
fazah obveščevalne dejavnosti: od faze zbiranja obveščevalnih podatkov, preko analize
obveščevalnih podatkov, do faze ocene zbranih obveščevalnih podatkov, predstavitve
obveščevalnih podatkov ter potencialnih ukrepov, ki bi lahko bili rezultat načrtovane in
izvedene obveščevalne aktivnosti. Zavedati se moramo, da ima vsaka izmed faz
obveščevalnega ciklusa značilne pasti.
c.) Uporaba obveščevalnih metod mora biti neizogibna in proporcionalna glede na
cilj obveščevalnega dela.
Stopnja intruzivnosti uporabljenih metod obveščevalne dejavnosti je odvisna od vrste
tajne metode, ki jo bomo za izvedbo obveščevalne dejavnosti uporabili. Te metode pa
morajo biti v negativnih posledicah proporcionalne motivu in cilju same dejavnosti.
Slediti in uporabiti moramo t. i. načelo najmanjše možne sile za dosego cilja, oziroma
če to prenesemo na polje izvedbe metod obveščevalne dejavnosti, se bomo pri tem
ravnali po t. i. načelu najmanjšega možnega vdora v zasebnost posameznika.
d.) V procesu izvajanja obveščevalne dejavnosti mora obstajati vzvod pravične
avtoritete, nad katero je možno izvajati tudi oblike zunanjega strokovnega in
političnega nadzora.
V sklopu obveščevalne dejavnosti mora obstajati organizacijsko jasen in vsebinsko
določen vzvod avtoritete, ki s svojo strokovno odobritvijo izvedbe aktivnosti daje le-tej
nedvo(u)men pečat zakonitosti. Vzpostavljen mora biti sistem nadzora izdelave,
pošiljanja in hranjenja potrebne dokumentacije. Organizacijsko morajo biti uvedeni
notranje regulativni ukrepi poročanja, analiz ter izvedbe eventualnih regulatornih
ukrepov. Oblike institucionalnega in neinstitucionalnega nadzora so lahko dodaten
vzvod zagotavljanja zakonitosti ter pomoč pri odpravljanju neželenih učinkov in
posledic.
e.) Za uvedbo in izvedbo ukrepov obveščevalne dejavnosti mora obstajati
upravičeno pričakovanje uspeha.
Za etično upravičeno izvedbo obveščevalne dejavnosti mora ob proporcionalnosti
uporabljenih metod in upravičenem motivu nujno obstajati tudi jasna analiza možnih
posledic neuspeha. Ta mora nepristransko povzeti vse okoliščine, ki lahko vplivajo na
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uspešnost izvedbe operativnih aktivnosti, ki bi lahko predstavljale kakršno koli obliko
grožnje ali negativne posledice tako za operativca, ciljno osebo kot tudi za druge osebe,
ki niso povezane z izvedo aktivnosti (mimoidoči in drugi), in nenazadnje za samo
obveščevalno organizacijo in izvedbo njenih bodočih operativnih aktivnosti.
f.) Če ni možna izvedba obveščevalne naloge z javnimi metodami, se metode tajne
obveščevalne dejavnosti izvedejo kot zadnje sredstvo.
Prav zaradi moralne razsežnosti uporabe tajnih metod bi morali načrtovalci izvedbe
obveščevalne dejavnosti oceniti, ali je smiselno pričakovati, da se bo naloga lahko
izvršila z uporabo drugih obveščevalnih metod, od javnih virov do razgovorov s
posamezniki. Tudi v samih metodah obveščevalne dejavnosti obstaja lestvica ukrepov:
analiza javnih virov je najmilejša metoda, sledi ji informativni intervju kot oblika
zbiranja podatkov, intruzivnejše oblike pa so zajete v t. i. tajnih obveščevalnih ukrepih
(prisluh, avdio- in videodokumentiranje, sledenje, tajne operacije ipd.). Ne glede na
obliko in njihovo stopnjo intruzivnosti pa morajo biti vse oblike in metode
obveščevalnega dela deležne ustreznega zunanjega (parlamentarnega) nadzora.
Vse dokler ne bomo sprejeli, da je etični kriterij pomoč in ne ovira pri izvedbi
obveščevalne stroke, tako dolgo bodo zgoraj omenjeni kriteriji zgolj črke na papirju.
Treba bi bilo izvesti konstantno in strokovno izobraževanje tudi na področju
obveščevalne etike. Prav tovrstno izobraževanje bo krepilo profesionalno integriteto in
omogočalo nadaljnji osebnostni razvoj posameznikov, zaposlenih v teh strukturah. V
razmislek naj ponudimo le nekaj izzivov:
 V sklopu izobraževanja je etiko treba predstaviti kot evolucijski okvir vrednot,
ki potrebuje konstantno pozornost.
 Doseči je treba stopnjo, kjer bodo zaposleni sami razumeli potrebo po
izobraževanju na področju obveščevalne etike in si ga sami tudi želeli. Etična
izobraževanja morajo izgubiti konotacijo trkanja na moralo in očitka eventualnih
napak.
 Izobraževanje na področju etike bo pomagalo delavcem pri reševanju osebnih
izzivov in bo minimiziralo negativne učinke družbene stigmatizacije.
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 Etično izobraževanje naj temelji na študijah primerov, ki bodo delu delavcev v
službah blizu in se bodo lahko v fazah izobraževanja z etičnimi izzivi tudi lažje
poistovetili.
 Etično izobraževanje naj ne zajema zgolj pripadnikov obveščevalnih in
varnostnih služb. Izjemno pomembno je dejstvo, da specifiko vseh etičnih
izzivov na polju OVD razumejo tudi nadzorniki OVD.
Kodeks etike dela obveščevalno-varnostnih služb bi moral poudarjati sledeče:
 Obveščevalno delo naj se sistematično in v največji možni meri prikazuje kot
ena izmed služb države za zagotovitev varnosti in napredka celotne družbe.
 Kodeks naj predstavlja konstantno zavzemanje za uveljavljanje in priznanje
temeljnih postulatov strokovne obveščevalne dejavnosti, temelječe tako na
domačih kot tudi mednarodno sprejetih zakonih in mednarodnih pogodbah za
zaščito interesov države in temeljnih človekovih pravic in svoboščin vsakega
posameznika.
 V kodeksu naj bodo jasno opredeljeni vzvodi odgovornosti v vseh fazah
obveščevalnega ciklusa.
 V upravičenih primerih in v primerih zakonito izkazanega javnega interesa mora
spodbujati strokovno in konstruktivno sodelovanje pri posredovanju podatkov
javnega značaja.
 Odpravlja in zmanjšuje naj negativne vplive in okoliščine, ki bi vodili v sporne
položaje pri izvrševanju strokovnih nalog.
 Usmerja naj izdelavo, predstavitev in posredovanje točnih, resničnih in
pravočasnih obveščevalnih izdelkov, pri tem pa upošteva zakonita strokovna
načela, usmeritve in politike lastne organizacije.
 Z njim naj vsak zaposleni z osebnim znanjem in strokovnim ter poštenim delom
poizkuša postati oseben vzgled vsem drugim zaposlenim, kar bo vodilo k
napredku celotne službe kot tudi h krepitvi strokovnosti celotne obveščevalne
dejavnosti.
 Ima naj jasne in ciljno zastavljene vizije kariernih poti zaposlenih, ki bodo
temeljile na usklajenih potrebah službe in zaposlenega.
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 Spodbuja naj izvajanje tako notranjega kot zunanjega neodvisnega nadzora, ki
naj bo dojeto kot prvina evolutivnega strokovnega napredka službe in vseh
njenih zaposlenih.
 Omogoča naj stalno izobraževanje in usposabljanje tako na področju
obveščevalne stroke kot tudi na področju etike, naj bo sestavni del delovnega
procesa služb.
Verjamemo, da je sprejem etičnega kodeksa obveščevalne dejavnosti, ki bi s svojimi
zapovedmi poizkušal povezati antagonistična nasprotja vdora v človekovo zasebnost in
varovanja državnih interesov, velik izziv. V razmislek ponujamo predlog o širšem
strokovnem dialogu, ki bi vključeval vse zainteresirane strani: predstavnike
zakonodajalca, predstavnike obveščevalnih in varnostnih služb, predstavnike pristojnih
ministrstev, varuha človekovih pravic, izobraževalnih institucij, predstavnike civilne
družbe, medijev ipd. Le soočanje argumentov lahko vodi k celoviti in odkriti razpravi,
ki lahko premaga preseči miselni jaz, ki v širši slovenski družbi vlada glede smiselnosti
in koristi delovanja in obstoja obveščevalnih in varnostnih služb.
Hipoteza VII
Izvajanje strokovno opredeljene ter etično določene obveščevalno-varnostne
dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju ostaja eden izmed temeljev in zagotovil
spoštovanja človeka, obenem pa tudi nadaljnjega razvoja sodobne družbe.
Na podlagi raziskave smo prepričani, da so nad obveščevalno dejavnostjo, ki jo za
potrebe države izvajajo državne službe, v državah z demokratičnim političnim sistemom
vzpostavljeni solidni okvirji tako strokovnega delovanja kot tudi sistema samoregulative
in zunanjega neodvisnega nadzora. Slednji je še toliko bolj razvejan, saj njegov razpon
seže od zakonodajnega, preko sodnega, do finančnega nadzora in nadzora dostopa do
informacij javnega značaja. Prepričani smo, da bi v sedanjih organizacijskih strukturah
obveščevalnih organizacij bilo mogoče marsikaj postoriti in izboljšati organizacijsko
klimo, vendar pa že sami zakoni, podzakonski predpisi in notranja organizacijska
pravila v veliki meri postavljajo delavcem služb kriterije, ki jim pomagajo pri
presojanju, kaj je pri njihovem delu dobro, prav in kaj pravično.
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Izziv vidimo na dveh ravneh.
a.)

Na ravni države

Bolj kot legalističen nadzor nad izvajanjem trenutnih, utilitarističnih pristopov izvedbe
OVD bi bilo smiselno razmisliti o celotni strateški spremembi pojma izvajanju OVD.
Ne glede na dejstvo, da je OVD na meji moralno sprejemljivega in etično spornega, pa
bi bilo treba narediti korak naprej ter od utilitarističnega pristopa OVD postopoma
preiti na izvajanje OVD v okviru deontološkega pristopa in vidikov človekovega
etičnega delovanja in ravnanja skladno s spoštovanjem njegovega dostojanstva in
temeljnih človekovih pravic. Vsak postopek v okviru OVD mora biti etično nesporen in
vsi vpleteni morajo biti etično pravično obravnavani. S tem preprečimo oblastno
arbitrarnost in nezakonito poseganje v človekove pravice, zmanjšamo nepotreben in
škodljiv družbeni nadzor, dvigujemo nivo družbene tolerance ter kulturnega dialoga ter
zaupanja v državo in državne organe.
b.)

Na ravni zasebnega sektorja

Bolj problematično je izvajanje tiste obveščevalne dejavnosti, ki jo izvajajo zasebna
gospodarska podjetja in zasebniki. Slednje v delovanju vodi predvsem želja po visoki
ekonomski uspešnosti, ki se odraža v višini finančnega dobička. Ker ne deluje po
nobenem trenutno priznanem pojmu obveščevalne dejavnosti, je zgolj finančno
motivirana.
Obveščevalna dejavnost se v zasebnem sektorju ter izven domene javnega področja
lahko pojavlja v treh razsežnostih:
1.) izvajanje (državne) obveščevalne dejavnosti zasebnih podjetij za potrebe
države in državnih organov,
2.) izvajanje obveščevalne dejavnosti zasebnih podjetij kot prvine tržne
ekonomije,
3.) izvajanje (državne) obveščevalne dejavnosti kriminalnih združb za
potrebe državnih organov.
Ad 1.)

Znano je dejstvo, da za Kitajsko izvajajo ekonomsko-obveščevalno

dejavnost velike kitajske korporacije, ki tudi z izvajanjem klasičnih obveščevalnih
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operacij prevzemajo vlogo uradnih državnih organov. Država ima v tem pogledu več
koristi. Prvič, za izvedbo obveščevalne dejavnosti imajo zasebna podjetja na razpolago
velik kapital, s katerim je moč kupiti izjemno sofisticirano tehnološko opremo in ob
uporabi le-te globoko poseči na področje varovanja človekovih pravic in svoboščin.
Mnogo držav ne pozna zakonske omejitve pri nakupu, posedovanju in uporabi izjemno
dragih in specifičnih tehničnih aparatur. Kapitalski vložek v tovrstno opremo zasebnim
podjetjem ne predstavlja težav. Drugič, prenos in izvajanje obveščevalne dejavnosti na
zasebno področje za potrebe in po nalogu državnih organov zabriše naročnika izvedbe
ukrepov obveščevalne dejavnosti in v primeru neuspeha omogoči naročniku dejavnosti
zanikanja obstoja tovrstnega dogovora.
Ad 2.)

Neformalne mreže nekdanjih obveščevalnih pripadnikov obstajajo tudi

pri nas in imajo določen vpliv tudi na splošno družbeno zaznavo obveščevalne stroke.
Del nekdanjih delavcev obveščevalno-varnostnih služb je nedvomno ponudil svoja
znanja in izkušnje na trgu ekonomskih dobrin. Kar nekaj delavcev je ustanovilo zasebna
detektivska podjetja, svetovalna podjetja s področja tržnega marketinga ali podjetja za
izvajanje t. i. korporativne varnosti. Varnost je dobrina družbe, ki jo država in državni
organi morajo na osnovnem nivoju zagotavljati vsem državljanom v enaki meri. Tudi
obveščevalna dejavnost je del tega osnovnega paketa. Država sicer tega ne dela brez
plačila, saj zato od državljanov prejema plačilo v obliki davkov. Z uvedbo tržne
ekonomije pa je tudi varnost postala tržno blago in se kot takšna za dodatno plačilo
ponuja na trgu. Varnost na trgu si bomo zgolj (do)kupili¸ saj osnovni varnostni paket že
prejemamo od države. Dejstvo je, da je naša varnost povezana s financami: več
finančnih sredstev, kot smo pripravljeni nameniti za varnost, več ukrepov s področja
varnosti bomo prejeli. Za zasebna podjetja, ki ponujajo varnost in obveščevalno
dejavnost kot proizvod tržne ekonomije, ne obstajajo izrazite omejitve izvajanja
(posameznih) aktivnosti obveščevalne dejavnosti, razen splošno določenih ustavnih in
kazenskih standardov. Prav zaradi sile kapitala in stremenja po dobičku smo mnenja, da
se zakonski in etični okviri dela zasebnih varnostnih struktur bistveno manj (če sploh)
spoštujejo. Nemalo ekonomsko-finančnih afer je bil dober pokazatelj, da se v zasebnem
sektorju vse podreja vplivom kapitala in ekonomske koristi, posledično tudi
ekonomsko-politične moči. Obstoj cehovskih etičnih kodeksov v nekaterih primerih
kaže le na obstoj papirnatih zmajev in lučk slabe vesti. Dokler družba ne spozna in se v
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popolnosti ne zave vseh prednosti ter tudi slabosti kapitala in novodobnega potrošništva
ter za slednjega ne sprejme ustreznih zakonskih okvirjev, do takrat bo obstajala tudi
bojazen izkoriščanja obveščevalne stroke in dejavnosti na zasebnem področju. Žalosti
misel, da bo na tem področju prevladovala zgolj sebična oblika etike.
Ad 3.)

Novodobni načini vojskovanja, ki vsebujejo oblike novih groženj in tudi

asimetričnih spopadov, v veliki meri temeljijo prav na obveščevalni dejavnosti. Slednja
se lahko pojavlja bodisi kot ofenzivna obveščevalna dejavnost (obveščevalna dejavnost
za podporo izvedbe vojaške aktivnosti) bodisi defenzivna obveščevalna dejavnost
(izvedba obveščevalnih ukrepov za zaščito cilja napada). V dinamiki mednarodnih
odnosov in mednarodne varnosti je izvedba odkritih ter agresivnih dejanj držav zoper
druge mednarodne subjekte izjemno tvegana. Pri izvedbi agresivnih dejanj se država ali
državni subjekt želita izogniti negativnim posledicam, kot so mednarodne ekonomskofinančne sankcije, zapora meja ter mednarodna izolacija. Država prepusti izvedbo
agresivnih obveščevalnih ukrepov posameznikom in/ali skupinam s kriminalnim
ozadjem. Skupine bodo pod vodstvom ali koordinacijo nekdanjih pripadnikov
obveščevalnih in varnostnih struktur, službe pa jih bodo tudi logistično podprle s
finančnimi sredstvi, nagradami, plačili stroškov ter z dobavo tehnike, orožja in drugega
materiala. Naloge bodo brez zakonskih in etičnih omejitev izvedene, naročnik, to je
država, bo do teh skupin obdržal navidezno in javno distanco, a z močjo zanikanja
celotnega dogovora.
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9.

POVZETEK HIPOTEZ

Etično ravnanje lahko v širšem pojmovanju opredelimo kot družbeno in posameznikovo
vest. Vsak posameznik in družba kot celota slonita na določenih etičnih temeljih. Etika
in etičnost določata, kar vsak človek je, kar ga pooseblja, določata kvaliteto njegovih
ravnanj in dejanj, njegov razvoj ter obstoj. Etika kot filozofska panoga se je skozi
zgodovinska obdobja dopolnjevala in aplicirala kvaliteto človeškosti ter jo posebno v
novejšem času preverjala na vseh (novih) področjih človekove dejavnosti in seveda tudi
na občutljivem področju obveščevalno-varnostne dejavnosti (OVD). Da bi bolje
doumeli vlogo etike v teh družbenih procesih in opredelili pomen etičnosti v njih, smo v
nalogi spremljali razvoj etične misli pri klasikih etičnih teorij, še posebej pa njeno vlogo
in pomen z vidika sodobnih etičnih teoretikov.
V raziskavi smo torej predpostavljali, da je etika vodilo in določilo vsakega
človekovega osebnega in družbenega ravnanja. Iz tega sledi, da si morata človek in
družba prizadevati za takšne pogoje, v katerem bo etično ravnanje mogoče. Raziskava
je potrdila hipotezo, da je etično ravnanje mogoče tam, kjer družba nudi ustrezne
pogoje, da se posameznik kot oseba etično razvija in udejstvuje. Pri preverjanju
hipoteze pa smo ugotovili, da vse družbe ne nudijo takšnih pogojev. Najzanesljivejše
pogoje za etični razvoj človeka in za etično delovanje nudijo demokratične družbe.
Njihovo osnovno etično vodilo je namreč, da je etično delovanje utemeljeno na
svobodni osebi, ki ima v demokraciji tudi ustrezne pogoje za osebni razvoj in delovanje.
Na drugi strani pa je osebno etično udejstvovanje oteženo v prisilnih sistemih, posebej v
totalitarnih razmerah, v katerih je osebna pobuda skoraj popolnoma onemogočena.
Poseben primer so družbe v procesu tranzicije iz totalitarnih razmer v demokratične.
Etično delovanje v njih je oteženo zaradi dolgotrajnega zatiranja osebe oz. njene
svobode. Sicer pa delovanje vseh represivnih organov, vojske, policije in tudi OVD
predstavlja etični izziv. Načela pravične vojne so pri tem v delno pomoč, saj podajajo
pogoje in okoliščine, ki dopuščajo ukrepe, s katerimi se družba mora zavarovati pred
zunanjimi (vojna) ali notranjimi (terorizem) grožnjami in napadi. OVD je eden izmed
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temeljnih obrambnih mehanizmov družbe. V sodobnem družbeno-ekonomskem svetu je
njena dejavnost zato še posebej zapletena.
OVD je stalnica razvoja človeške družbe in družbenih organizacij, držav. Državljani
smo ji zaupali nalogo varnosti. Cilj OVD je zbrati spoznanja in informacije, ki državnim
organom in voditeljem pomagajo predvidevati razvoj dogodkov ter se nanje tudi
ustrezno pripraviti. Pravočasna informacija pa je ne le zagotovilo varnosti države in
državljanov, pač pa lahko tudi zagotovilo obstoja oblastne garniture, zato je bila OVD
nemalokrat kruto orodje ohranjanja oblasti. Ravno zaradi izjemne krutosti in represije
nacističnega in komunističnega totalitarnega režima smo v nalogi raziskovali ter
dokazali, da sta tudi takšna totalitarna sistema za svoj obstoj potrebovala določen etični
okvir. Le-ta pa je bil popolnoma izkrivljen: za zlorabe in potvarjanja etičnih teorij se je
posredno ali neposredno skliceval na Darwina in Nietzscheja, potvarjal in izkrivljal
vrednostne standarde, izbrisal klasične etične in vrednostne lestvice ter ustvarjal nove,
umetne vrednostne sisteme. Brezprizivna avtoriteta, prisila in teror ter manipulacija so
postali glavni vzvod moči teh popolnoma ideološko prežetih totalitarnih sistemov. Teror
oblasti z zlorabo OVD je privedel do krutega razčlovečenja posameznika ter
poudarjanja zgolj in le koristi države in vodečih klik, kar smo dokazovali tudi na
primeru nacističnega veljaka Ernsta Röhma ter krščanskega podpornika komunistične
revolucije Edvarda Kocbeka. Iz obeh študij je razvidno, da so bili prav vzvodi in
metode OVD obeh totalitarnih sistemov orodje za izpolnitev njihovih ideoloških ciljev s
sredstvi diskreditiranja in likvidacije posameznikov brez najmanjše moralne in etične
dileme. Opažamo, da so tudi tehnološki dosežki moderne družbe ter visoka stopnja
birokratizacije posameznih postopkov v veliki meri pripomogli k izgubi občutka krivde
posameznikov ob zlorabi metod in ukrepov OVD. V sodobnih, zapletenih, tehnično
zahtevnih in tveganih razmerah je lahko prav slednje ovira za presojo etičnosti OVD v
okviru služb samih.
Demokratične spremembe, ki so sledile v družbah po zlomu totalitarnih režimov, pa ne
privedejo nujno do takojšnje odprave totalitarnih vzorcev delovanja obveščevalnovarnostnih služb. Le-to smo dokazovali z razčlenitvijo razvoja tranzicijskih družb
oziroma njihove politične in ekonomske tranzicije. Proces spremembe totalitarnih družb
je zapleten, saj se le težko znebijo usedlin totalitarne polpreteklosti, ki so pogojevale in
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posredno vplivale tudi na slabe oz. pomanjkljive etične ter moralne okvirje tranzicijskih
družb. Po preučitvi ekonomskih in političnih zakonitosti tranzicijskih družb ter sodobne
družbe smo prišli do ugotovitev, da se v obeh družbah vse bolj krepi pomen
materialističnih vrednot. Zdi se, kakor da bi hotele nadomestiti klasične vrednostne
standarde. Vzrok temu je, vsaj v postmarksističnih družbah, ki so vzdrževale
kolektivizem, iskanje osebnih materialnih ugodnosti, ki jih posameznik v brezlastniški
družbi ni smel imeti. Na drugi strani pa tudi sodobni potrošniški trend vpliva na
»prevrednotenje vrednot.« Vse to ima za posledico trganje socialnih vezi ter
poglabljanje razkoraka med posamezniki v družbi. Etični vidik življenja se zožuje zgolj
na nivo moralnega relativizma. Tudi zaradi političnih, ekonomskih in družbenih
okoliščin je uspeh reforme celotne družbe ter njenih obveščevalno-varnostnih služb v
posameznih tranzicijskih državah zelo različen. Na primeru tajne službe nekdanjega
komunističnega sistema v Bolgariji ter načrtne vzpostavitve političnih in ekonomskih
mrež nekdanjih tajnih agentov smo dokazali, da ima obdobje politične tranzicije med
dvema antagonističnima političnima sistemoma zaradi kulturnih, družbeno-ekonomskih,
etičnih in pravnih praznin izjemno kritične posledice pri procesih konsolidacije družbe
ter njene demokratizacije in eventualne vzpostavitve trajne demokratične oblike
vladavine. OVD se je namreč v Bolgariji načrtno zlorabljala za vzpostavitev novega
sloja ekonomskih mogotcev, ki z ekonomsko-političnimi mahinacijami posredno in
neposredno vplivajo na razvoj bolgarske družbe.
Z omenjenimi raziskavami ter z zaključno primerjavo modelov utilitarističnega in
deontološkega pristopa pri izvajanju OVD ter aplikacijo le-teh v demokratične modele
državne vladavine smo kljub omenjenim težavam in zapletom, ki jih povzroča družbeni
razvoj v tranzicijskih državah in tudi v globalnem svetu, lahko potrdili pomen etike kot
temelj profesionalnega obveščevalnega standarda demokratičnih družb. Zaključimo
lahko celo, da etika in etičnost postopkov OVD vse bolj pridobivata na pomenu. Prav
tako smo dokazali, da v luči sodobnih varnostnih izzivov terorizma, kibernetskih in
hibridnih groženj izjemen tehnološki napredek moderne družbe predstavljajo skoraj
nepremostljive ovire pri poskusu izvajanja etične OVD po deontološkem konceptu.
Tehnološki dosežki moderne družbe lahko v OVD hitro prerastejo v oblike
tehnološkega zla. Bolj kot sprejemanje konkretnih korakov oz. ukrepov, ki bi vodili k
sprejemu deontološkega koncepta OVD, pa moderne družbe za učinkovito delovanje
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lastnih varnostno-obveščevalnih sistemov zgolj prilagajajo pravne in zakonske okvire. Z
vidika utilitaristične etike upravičujejo in pravno uzakonjajo včasih etično in tudi
zakonsko sporne taktike in metode delovanja sodobnih obveščevalno-varnostnih služb.
To nas še bolj utrjuje v prepričanju, da mora razvoj koncepta etike OVD sodobnih
obveščevalnih organizacij nujno slediti spoznanjem in dognanjem razvoja družbe ter
splošnih standardov družbene etike, ki se zrcalijo v spoštovanju vsakega posameznika
in njegovih temeljnih pravic in svoboščin, skratka, človekove osebnosti in njene
nedotakljivosti oziroma, kot smo si postavili za cilj raziskovanja, v etiki kot temelju
človeškosti. S sprejemom načel pravične obveščevalne dejavnosti ter iz tega izvirajoče
potrebe po sprejemu etičnega kodeksa dokazujemo, da lahko proces razvoja etičnosti
uspešno spodbudimo tudi v obveščevalno-varnostnih službah kot organih monopola
državne (demokratične) (pri)sile. S sprejemom etičnega kodeksa OVD bi lahko podali
dodatna zagotovila, da bi se spoštovanje človekove osebnosti in njene nedotakljivosti
ter uveljavljanje etičnih standardov pri izvajanju OVD udejanjilo tudi na tem področju.
S pričujočo raziskavo smo s humanističnim in družboslovnim pristopom dokazali, da
sta etika in etičnost temeljni vzvod ter načelo obstoja vsakega posameznika ter pravične
in demokratične družbe. Rdeča nit naloge je upoštevanje oz. neupoštevanje osebe ter
dialoga kot osnove za (ne)uspešno uveljavljanje etike tako v družbi kot tudi v
obveščevalno-varnostnih organizacijah. Medosebni in širši družbeni dialog mora
privesti do tega, da se etika ter etična OVD ne dojemata kot ovira pri izvedbi
profesionalne OVD, temveč mora biti za slednje motiv in vodilo. Le etično delovanje
celotnega državnega aparata, še posebej pa obveščevalne dejavnosti, ki temelji na
doslednem spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, lahko postane
pravično ter učinkovito orodje države pri odvračanju družbenih groženj ter osnova za
zagotavljanje napredka in razvoja tako posameznika kot celotne družbe.
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10. SKLEP

Ugotovitve naše raziskave kažejo, da je v družbenopolitičnem delovanju na polju
varnosti tudi v sodobni družbi moralna odgovornost problem. Če govorimo o popolni
odsotnosti etičnih temeljev v totalitarizmu, se tudi v procesu tranzicije etika na
družbenopolitičnem področju težje uveljavlja. Kot smo izpostavili v hipotezah in
preverili v raziskavi, je etičnost temelj vsake družbe in vseh njenih dejavnosti. Kot
izpostavljamo v hipotezi II, gre v totalitarnih sistemih za odsotnost oziroma zlorabo
etike, posledično pa v tranzicijskih in tudi sodobnih demokratičnih družbah zaradi vse
bolj zahtevnih družbenih okvirov ostaja etični izziv zahteven projekt (hipotezi IV in V).
Raziskava najprej predstavlja temelje etičnega reda skladno s hipotezo I, da mora vsa
človeška dejavnost temeljiti na etičnih osnovah. Dalje smo preverjali grobe zlorabe
etičnosti v totalitarni nacistični in komunistični družbi ter to navezali na probleme
etičnosti v OVD v tranziciji ter navedli tudi izzive na tem področju zaradi gospodarskofinančnih okvirov v sodobnih demokratičnih družbah. Ugotavljamo, da je OVD v
tranziciji preizkus demokratične zrelosti družbe in tako preskus kot zagotovilo (hipoteza
VII) spoštovanja etičnosti in s tem človeka kot osnovnega dejavnika vseh procesov, tudi
OVD. Zato je treba zagotoviti ustrezen etični kodeks te dejavnosti. Kodeks je sestavni
del širše etične kulture in je odraz stopnje kulture družbenopolitičnih elit, kar je v
tranziciji problem.
Kakor povsod po svetu so tudi v slovenskem političnem prostoru politične elite
pomemben dejavnik vpliva na določitev okvira, oblik ter načinov zagotavljanja ukrepov
varnosti v sklopu enovitega in etičnega ter profesionalnega varnostnega sistema
Republike Slovenije. Ker imamo v tranziciji težave s stopnjo splošne politične kulture,
je razumljiv tudi problem varnostne kulture slovenskih političnih elit. Varnost družbe se
dojema zgolj skozi prizmo finančnega ovrednotenja in vpliva, ne pa v luči varnosti kot
družbene dobrine. Varnost pogosto postaja orodje medsebojnega političnega
obračunavanja na rovaš polpreteklosti. Zaradi zavor, ki preprečujejo objektivno
zgodovinsko razpravo o delovanju komunističnih družb in njihovih obveščevalnih
služb, trpi tudi prepotrebna razprava o sodobni varnostno-obveščevalni zasnovi
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slovenske družbe v tranziciji. Varnost je njena pomembna dobrina in postala naj bi tudi
njena vrednota. A tega se vse premalo zavedajo politične elite, saj je volilni mandat
zaveza in predvsem odgovornost delati dobro v interesu lastnega ljudstva. Odgovornost
je po Baumanu (1989, 277‒278) »osnovna prvina moralnega vedenja do bližine
drugega. Bližina pomeni odgovornost in odgovornost pomeni bližina. Razprava o
relativni prioriteti ene ali druge je pravzaprav brezplodna, saj si nobene ni mogoče
zamisliti brez druge. Razpršitev odgovornosti in nevtraliziranje moralne potrebe, ki
izhaja iz nje, morata nujno vključevati (sta pravzaprav sinonim za) zamenjavo bližine s
fizično ali duhovno ločenostjo. Alternativa bližini je družbena distanca. Moralna
lastnost bližine je odgovornost: moralna lastnost družbene distance je pomanjkanje
moralnega odnosa ali heterofobija.«
Glavni cilj, ki smo si ga zastavili v nalogi, je torej izpostaviti nujnost prisotnosti etike
ter njenega pomen in vloge v obveščevalni dejavnosti. Gre za implementacijo etike in
tudi za presojo in obdelavo etike kot specifične zvrsti na tem posebnem področju. Tako
prispevamo k obravnavi njene vloge v slovenskem akademskem in strokovnem prostoru
in k njeni implementaciji na tem in drugih področjih. Projekt razumemo kot pomoč
političnim elitam pri razumevanju njihove družbene odgovornosti na področju varnosti
in kot lasten prispevek k strokovni razpravi na temo etike v obveščevalno-varnostnih
strukturah. Tudi razumevanje zgodovinskih stranpoti in vzrokov neetičnosti v delovanju
obveščevalnih služb v totalitarnih sistemih (hipoteza II) lahko le pomaga pri graditvi
trdnih temeljev sodobne obveščevalno-varnostne službe. Razpravo povzemamo in
predstavljamo temeljne ugotovitve skladno z zastavljenimi hipotezami.

 Ugotavljamo nujnost etike za vsako človeško dejavnost, tudi za obveščevalnovarnostne strukture.
Vse človekovo delovanje je etično in človek kot simbolno bitje lahko deluje le tako, da
si kot oseba utrdi svoj vrednostni sistem, iz katerega izhajajo temeljne norme, ki
omogočajo spoštovanje človekovega dostojanstva ter upoštevanje temeljnih človekovih
pravic, ki pritičejo vsakemu človeku. OVD mora upoštevati ta temelj in delovati
skladno s tem. (hipoteza I)
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 Ugotavljamo ne le odsotnost, pač pa zlorabo etike v totalitarnih sistemih (hipoteza
II).
Totalitarni sistem deluje kot nepredušno zaprt družbeni prostor s totalitarnim nadzorom,
ki ne dopušča nobene arbitrarne nezakonitosti zaradi despotske oblasti enega človeka
oziroma rasne ali razrede skupine proti vse ostalim. Totalitarni sistem družbo obda z
železnim oklepom, s katerim zoži medosebne meje med ljudmi ter prepreči njihove
komunikacijske družbene kanale oziroma jih popolnoma pretrga. Tako v ljudi vsadi
apatičnost in zatre željo po svobodi. To učinkovito in zastrašujoče doseže z drastično
omejitvijo svobode gibanja.
Pri preučitvi nacizma in komunizma kot oblik totalitarnih režimov smo našli naslednje
skupne točke:
 Oba sistema izrazito nasprotujeta demokratičnim oblikam ureditve državne
oblasti, kar se predvsem izkazuje v sistematičnem in grobem kršenju temeljnih
človekovih pravic in svoboščin.
 V družbeno politični ureditvi si oba sistema zavzemata za ustvarjanje in obstoj
družbe brez razrednih družbenih slojev. Pri tem se politična elita obeh
totalitarnih režimov poslužuje t. i. čiščenja v ideološkem boju, ki je sredstvo za
dosego enorasne oziroma brezrazredne družbe.
 Totalitarni sistem je z lastno razvejanostjo, množičnostjo in metodološko
sofisticiranostjo lastnega represivnega aparata pretkal vse pore družbenega
življenja. Družbeno nasilje je bilo garant obstoja totalitarnega sistema in se kaže
kot oblika t. i. boja za obstanek nadrase oziroma t. i. diktature proletariata zoper
protisocialistične in protisamoupravne družbene sile. Totalitarno nasilje postaja
oblika političnega orodja, ki je v totalitarnemnem sistemu vladavine jasno in
izvzeto iz javne zakonske regulative, saj je bilo urejeno s tajno zakonodajo.
 Totalitarizem kot politična oblika vladavine temelji na vladavini ene stranke, ki
ob diktatorski obliki vladanja z izvajanjem državnega terorja uveljavlja podobo
novega človeka v smislu njene svetovnonazorske ideologije. Zato totalitaristični
režim vključuje prisilo in pokorščino, masivno propagando, vzgojno
indoktrinacijo, kar naj pri ljudeh vodi v prevzem oziroma ponotranjenje
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ideoloških temeljev totalitarnega ustroja. Sistem državnega nasilja prisili družbo
v popolno politizacijo zasebnega življenja posameznika, to pa zagotavlja z
mrežo ovaduhov in stalnega nadzora.
 Totalitarni sistem je ustvarjal in razvijal popolnoma nove oblike političnih
ustanov, ki so z uporabo nasilja in nadvlade izbrisale vsa dosedanja
demokratična socialna, pravna ter politična izročila v državi. Pomembno vlogo
igra nadzor medijev in množična medijska manipulacija javnosti.
 Vodenje države temelji na diktatorski poziciji vodje. Nasilje postane glavna
prvina zagotavljanja obstoja politične oblasti in njenega vodje. Politična elita ter
diktatorski način vladanja s procesom izvajanja družbenega nasilja privede do
procesa transformacije nasilja v politično moč.
 Obstoj svetovnega zarotništva (proti Judom, komunistom, kapitalistom,
buržoaziji) kot pomembnega dela režimske propagande si prizadeva manipulirati
z množicami za dosego in ohranitev vodilnega položaja totalitarne politične
oblasti. Obstaja le fundamentalistični in dualistični pogled na družbena
nasprotja, ki totalitarni režim vidita le skozi prizmo dobrega proti slabemu.
 Kompleksnost družbenih pojavov se v totalitarni družbi poenostavlja,
nemalokrat se jih pripisuje le enemu vzroku (npr. svetovni judovski zaroti ali
buržoazni nadvladi), služijo pa promociji le enega sredstva za rešitev teh
pojavov, to je totalitarne družbene prisile.
 Obveščevalne službe totalitarnih sistemov postanejo nosilci družbenopolitičnega
nasilja, varnostne organizacije pa v večji meri njegovi izvajalci. Politične in
partijske celice organizacijsko prodrejo v službe same in podajajo smernice
delovanja ter izvajajo tudi nadzor nad njo. Nadzor obsega zgolj kritično oceno
izpolnjevanja smernic partije/stranke, ne pa obsodbe kršitev temeljnih
človekovih pravic in svoboščin. Do spremembe sistema ne pride iz sledečih
razlogov: sistem ustrahuje in prisili ljudi v pokorščino, določeni ljudje sledijo
pravilom sistema iz lastne koristi, lahko pa ljudje pasivno privolijo v obstoj
sistema, če ne dojamejo, da obstaja možnost uvedbe drugega.
 Čeprav obstaja popolna odsotnost etike v luči sprejetih demokratičnih vrednot,
pa oba sistema s potvarjanjem etičnih pogledov ustvarjata lažno etično
razmišljanje.
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proučitvijo

in

primerjavo

obveščevalno-varnostnega

nasilja

jugoslovanske

komunistične vladavine ter okvirja in metod delovanja komunističnega represivnega
aparata Sovjetske zveze smo prišli do sledečih skupnih zaključkov:
 Razredno nasilje se opravičuje z vidika zgodovinske upravičenosti delavskega
sloja v boju za dosego cilja brezrazredne družbe.
 Temeljne značilnosti jugoslovanske komunistične oblasti so: brezobzirno
ohranjanje oblasti z izločanjem vsakršne opozicije in nenehnim iskanjem
notranjega sovražnika, nesorazmerno velika moč državnega obveščevalnovarnostnegaaparata oziroma tajne policije, nacionalizacija in državna, kasneje
družbena uprava gospodarstva ter zatiranje zasebnega sektorja, prevlada
partijske hierarhije nad državnimi organi in javnimi ustanovami.
 Represivni aparat komunistične Jugoslavije in tedanje komunistične republike
Slovenije se vzpostavi in deluje po vzoru in modelu sovjetskih represivnih
organov. Sovjetski model družbenega nasilja postane model delovanja
komunističnega nasilja v Jugoslaviji in drugih vzhodno evropskih državah z
metodami množičnega izvajanja izvensodnih pobojev, pošiljanja nasprotnikov v
koncentracijska in delovna taborišča, izgona delov prebivalstva, nasilnih
razlastitev premoženja, režiranja političnih ter sodnih procesov, preprečevanja
ter zatiranja verske svobode in preganjanja verskih skupnosti.
 Nasilje državnih represivnih organov, ki ima korenine v nasilju partijskih
represivnih struktur, se po Sovjetskem vzoru čistk izvaja ne le zoper zunanjega
sovražnika, ampak je primarno orodje predvsem zoper odstranitev in fizične
likvidacije lastnih partijskih oporečnikov.
 Navkljub formalno vzpostavljenim zakonskim okvirom glede uporabe
intruzivnih oblik pridobivanja obveščevalnih podatkov se njihova uporaba izvaja
pristransko in brez neodvisnega sodnega nadzora.
 Tedaj veljaven pravni in notranje strokovni okvir izvajanja obveščevalne stroke
etiki izvajanja dejavnosti ne pripisuje nobenega pomena.
Navkljub zanikanju klasičnih etičnih spoznanj pa v moralno opravičilo vsem
grozodejstvom oba totalitarna sistema poizkušata ustvariti lasten etični sistem za
delovanja družbe.
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 Etika komunizma je zgolj zbirek moralnih teorij v zadnji fazi ekonomske
razvojne stopnje, ki naj bi jo družba dosegla v dotični družbeni dobi. Z drugimi
besedami: v družbi, ki je razdeljena na razrede, postane etika odraz družbenih
razredov, kjer vladajoči družbeni razred teži k podjarmljenju podrejenega
razreda. Temeljna podmena marksistov je, da etika ne oblikuje sveta, ampak
družbeno-ekonomske razmere oblikujejo lastno etiko. In žal je bilo tudi v
marksističnem sistemu tako. Vladajoči »novi razred« (Đilas 2014) si je s silo
prisvojil oblast nad vso družbo in ukinil etičnost kot spoštovanje človeka.
 Etika nacizma se zrcali v dejstvu, da so za sistem moralna in etična vsa dejanja,
storjena v službenem delovanju skladno z izdanimi ukazi pristojnih avtoritet.
Glede na to je dolžnost moralno ustrezno dejanje, ki ima pred seboj doseganje
cilja, ki je tako pomemben, da ga resničnost in praksa ne moreta ignorirati. Vsak
ukaz kompetentne avtoritete SS ali Hitlerja osebno se sprejema kot zaukazana
resnica oziroma tudi dobro in je kot tak dolžnostno dejanje ter posledično tudi
moralno dejanje. Moralno-etična dejanja so tudi tista, ki so ustvarjala
maksimalno korist za narod (Volk) kot celoto ter pri tem zatirala kakršno koli
upravičenost interesov posameznika ali drugih skupin.
Tip OVD totalitarnih režimov temelji na radikalni uporabi realističnega pojma OVD,
kjer je za zavarovanje interesov države, predvsem pa oblastnikov in totalitarne
ideologije, dovoljeno praktično vse. Pri tem je sistem brez težav in moralnih zadržkov
na podlagi OVD izvajal preventivno varnostno dejavnost. Za obstoj in uvedbo je bila
dovolj že domneva o obstoju grožnje zoper državo. Družba kot celota je v krču politične
in ideološke represije prežeta z vzvodi vsesplošnega nadzora sistema. Pri tem je v
ljudstvu prevladal primarni eksistenčni strah, ki je nemalo ljudi prisilil v ovaduštvo,
posameznika pa družbeno izoliral do te mere, da ga je dejansko »zaprl na svobodi«.
Na podlagi kritičnega preseka totalitarne družbe ugotavljamo težave implementacije
etike v tranzicijskih družbah.
a) Tranzicijske družbe
Za analizo tipa obveščevalne dejavnosti sistemov v tranziciji je pomembno dejstvo, ali
je posamezna tranzicijska država uvedla in izvedla proces reforme varnostnega sektorja.
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Cilj bi moral biti doseči transparentnost in zakonitost delovanja vseh dejavnikov OVD.
Reforma varnostnega sektorja kaže na potrebo in željo, da bi se prekinilo s starimi
vzorci totalitarnih režimov in izvedlo proces postkomunistične obnove države. Reforma
pa terja politično preoblikovanje (zakonsko in nazorsko), spremembo ekonomskih
dejavnikov (obsežnost aparata, uporabo finančnih in drugih virov), socialne spremembe
(zunanja in notranja varnost vseh pripadnikov družbe) ter institucionalno preoblikovanje
(ustroj varnostnega sektorja in institucionalna ločenost od drugih organov). Uspešna
reforma varnostnega sistema zato terja demokratične zakonske standarde ter standarde
institucionalnega nadzora, privede pa tudi do prestrukturiranja organizacijskega vidika
delovanja OVD, ki se iz vojaško-policijske organizacije spremeni v javno učinkovito in
transparentno službo. Tranzicijske družbe kot pristop izvajanja OVD vse bolj
uporabljajo t. i. utilitaristični oziroma konsekvencialistični vidik, ki stremi k doseganju
stanja splošnega dobrega, in se niti ne ozirajo na etičnost posameznih obveščevalnih
metod in njihove etične normativnosti.
Doseganje splošnega stanja dobrega pa je veliko bolj težavno, saj so tranzicijske družbe
še v marsičem vpete v pravne in družbene okvire starih totalitarnih sistemov.
Gospodarstvo

družb

v

tranziciji

zaznamujejo

naslednje

gospodarsko-socialne

pomanjkljivosti: naraščajoča nezaposlenost, višja stopnja inflacije, pomanjkanje
podjetniške iniciative in podjetniških veščin, korupcija, pomanjkanje infrastrukture,
nedokončana vzpostavitev učinkovitega pravnega sistema, moralno tveganje, socialna
in družbena neenakost. Zato se v tranzicijskih družbah pojavljajo tudi sledeča varnostna
tveganja in grožnje:
a.) grožnje in nasprotja strateških konvencionalnih jedrskih sil, povezanih s
statusom držav oziroma supersil, ter zavezništev zveze NATO in nekdanjega
varšavskega sporazuma;
b.) spori zaradi uporabe strategij posrednega nastopanja v deželah tretjega sveta;
c.) ogrožanje nacionalnih interesov s poudarkom na analizi nasprotnikovih
vojaških doktrin in razvoja, primerjave zmogljivosti armad, zasnov
vojskovanja, linearnega in strateškega razvoja ter operativne uporabe sil;
d.) odkrivanje groženj in spremljanje indikatorjev, ki so kazali normalno stanje, in
spremljanje uvajanj ukrepov nasprotnika, ki kažejo na uporabo in mobilizacijo
ukrepov ipd.
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Obstajata dva vzroka začetka procesa tranzicije v družbi, in sicer:
 režim lahko izgubi lastno legitimnost, ker pa noben režim ne obstaja brez
legitimnosti, le-to privede do razkroja sistema ter
 v primeru, ko sporov znotraj vladajočega bloka ni mogoče preseči, se vladajoči
prvaki obrnejo za podporo na zunanje skupine.
Podporniki režima se delijo na dve skupini: t. i. trdo in mehko strujo. Opozicijske
skupine pa se delijo na:
 oportunistično opozicijo, ki jo sestavljajo nekdanji podporniki režima, ki niso
resnično zavezani k demokratičnim vrednotam, ampak v opoziciji vztrajajo
zgolj zaradi lastne koristi, kar vidijo kot poskus rešitve lastnega obstoja;
 zmerno opozicijo;
 maksimaliste, ki pa niso pripravljeni na kakršnekoli pogovore z avtoritativnim
režimom, in načelno niso predani politični demokraciji.
Za uspeh procesa tranzicije je pomembno in nujno, da se že v zgodnji fazi tranzicije
pojavi proces liberalizacije, kar sproži številne (večkrat tudi nezaželene) posledice, ki
imajo pomembno vlogo pri opredelitvi obsega in razsežnosti tega procesa. Proces
liberalizacije se po navadi prične z razkolom znotraj avtoritativnih elit, kar pa ne
pomeni, da je demokratizacija proizvod teh elit. Za prehod na tržno usmerjeno
gospodarstvo in sistemske spremembe so države uporabile bodisi šokterapijo bodisi t. i.
prehod po modelu Washingtonskega sporazuma. Slednji je temeljil na hitri in
daljnosežni liberalizaciji cen in trgovine, ostrem zmanjševanju proračunskega
primanjkljaja, strogi denarni politiki ter temeljiti in vseobsežni privatizaciji. Reforme so
bile nemalokrat odvisne od mednarodne denarne pomoči, ki je bila državam dodeljena
pod pogojem, da predstavljene gospodarske reforme tudi izvedejo.
Navkljub uvedbi ukrepov liberalizacije pa tranzicija ne privede vedno do zamenjave
političnih sistemov. Če do tega ne pride, sledi ukrepom tranzicije t. i. povratni val
ukrepov, ki v določenih državah procese tranzicije ne le popolnoma zavre, ampak celo
utrdi totalitarno oblast. Vez med varnostjo in demokratično konsolidacijo v Vzhodni
Evropi v času tranzicije političnih sistemov moramo videti kot proces oziroma odnos v
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določeni (specifični) naciji ter v regionalnem ravnovesju medsebojnih odnosov. Znotraj
teh procesov so se odvijali tudi splošni vzorci ter dinamike procesov varnostne in
demokratične konsolidacije.
Kot največji in etično najbolj sporen vidik zlorabe obveščevalnih služb v času tranzicije
smo izpostavili področje vzpostavitve neformalnih mrež vpliva in odločanja. Ta proces
smo predstavili na primeru Bolgarije, ki pa se v bistvenih delih ne razlikuje od procesa,
ki se je dogajal v Romuniji, Madžarski, Hrvaški, Srbiji ter v manjši meri tudi v Poljski,
Češki, Slovaški, Vzhodni Nemčiji ter Sloveniji. Ob pričetku tranzicije tajne službe
prenesejo lastništvo državne lastnine na individualne osebe iz službe ali povezane s
službo. Službe doma in v tujini namensko plasirajo lastne zaposlene oziroma osebe,
tesno povezane s službo v novonastajajoče ekonomske in oblastne strukture s ciljem
vzpostavitve neformalnih socialnih mrež vpliva in moči. Le-te naj bi z ekonomskim in
političnim vplivom uveljavljale interese določenih političnih krogov odhajajočega
sistema. V ta namen služba na ekonomski trg plasira ogromne količine finančnih
sredstev, ki izvirajo iz kriminalne dejavnosti službe v času totalitarne vladavine, s
pomočjo katerih vzpostavi mrežo fiktivnih gospodarskih subjektov, pri tem pa
nemalokrat zaobide vso zakonodajo in negira vse tržne zakonitosti. Finančna sredstva
tajnih fondov ustvarjajo nov razred kapitalističnih podjetnikov – tajkune oziroma
oligarhe. Proces vzpostavitve mreže neformalnega vpliva pa nedvoumno zahteva tudi
ukrepe zaščite le-te. Za izvedbo tega dela procesa službe del lastnega kadra plasirajo v
kroge kriminalnega podzemlja. Bivši pripadniki tajnih služb tako z obveščevalnimi
metodami ščitijo nove kapitaliste, njihove mreže in metode političnega ter ekonomskega
vpliva. Pri tem se nemalokrat poslužujejo ukrepov medijske, ekonomske ter tudi fizične
likvidacije nasprotnikov in konkurentov.
Procesa vzpostavitve neformalnih mrež in njihovega vpliva v času tranzicije političnih
sistemov v Vzhodni Evropi in neetičnega delovanja ostankov obveščevalnih služb
totalitarnih sistemov ni bilo mogoče popolnoma preprečiti, saj je bila tranzicija vsaj v
domeni obveščevalnih služb še vedno pod kontrolo odhajajočega sistema.
Za odpravo teh anomalij so se bolj ali manj uspešno zavzele nove politične strukture v
posameznih državah z uvedbo dveh ukrepov:

317

 Proces izvedbe reforme varnostnega sektorja, katerega ključni pomen za
demokratičnost družbe je civilni in demokratični nadzor nad varnostnim
aparatom. Proces demokratičnega sprejemanja odločitev zahteva družbeno
transparentnost in odgovornost. Reforma varnostnega sistema pomaga k
procesu konsolidacije demokracije, ki je dosežena takrat, kadar demokracija
kot sistem postane splošno sprejeta in legitimna med ljudstvom.
 Proces izvedbe lustracije. Lustracijski procesi v tranzicijskih državah lahko v
veliki meri pripomorejo h konsolidaciji demokratičnih procesov. S tem bi
dvignili na višjo raven zaupanje državljanov v javne ustanove, še posebej pa v
obveščevalne in varnostne ustanove kot pomemben del represivnega aparata.
Lustracijo bi lahko izvedli z uvedbo zgodovinskih komisij, uvedbo in izpeljavo
kazenskih postopkov za kazniva dejanja, storjena v totalitarnih sistemih, ter
izvedbo preverjanj delovanja oseb v preteklosti, preden bi zasedle pomembna
mesta v novi državni ureditvi, s ciljem preprečiti njihov poseg na polje
varovanja človekovih pravic in svoboščin.
Tranzicijske družbe so dober primer težav implementacije etike na vseh področjih in
tudi v OVD. Kljub temu pa danes globalna ter finančno-gospodarska prepletenost sveta
tudi v demokratičnih družbah postavlja nove izzive za implementacijo etike na področju
OVD.
b.) Demokratične družbe
Obveščevalna dejavnost sodobne demokratične družbe (še) temelji na utilitarističnem
oziroma konsekvencialističnem pristopu izvajanja OVD. Želja po doseganju splošnega
dobrega in vsesplošne koristi ter varnosti za celotno družbo se v dobi sodobnih
demokracij izjemno krepi. Demokratične družbe tretjega tisočletja se nemalokrat
srečujejo s protislovjem dveh vidikov etično-filozofskega pristopa k politiki, in sicer s
pojmom oziroma pogledom z vidika družbe moderne ter družbe postmoderne.
Pravična in poštena delitev ekonomskih dobrih postaja temeljno vodilo ekonomskega
razvoja družbe. Svobodno gospodarstvo pomeni ekonomski sistem, ki temelji na
prostovoljni izmenjavi dobrin in storitev, kjer posamezniki sami določajo meje
ekonomskega udejstvovanja. V soočanju dveh ekonomsko-socialnih okvirjev družbe sta

318

danes prisotna liberalizem in neoliberalizem. Prvi kot filozofija klasičnega
gospodarskega trga zagovarja še določena načela etične pravičnosti (npr. Rawls 1999).
Zadnji pa se oklepa zgolj situacijskih in hedonističnih etičnih oblik. Ideološko
neoliberalizem obvladuje srenja globalne oblastne elite, ki z mentaliteto oblasti in
ekonomskim pojmom deregulacije gospodarstva, liberalizacije trgovine in proizvodnje
ter privatizacije podjetij v državni lasti vse bolj podaja občutek kapitalizma kot sistema
pospeševalca sebičnosti.
V širšem pa je v današnji družbi predvsem problem odnosa moderna – postmoderna
družba. Zadnja zavrača nekatere dosežke razsvetljenstva. Razum, svoboda in napredek
kot temelji liberalne družbe postanejo v družbi postmoderne zgolj ovira. Namesto
razmišljanja o napredku se postmoderna vizija usmerja h konfrontaciji z obstoječim
političnim okvirjem – postmodernizem napada kapitalizem in liberalne oblike vladavine
ter tudi znanost in tehnologijo. Ta nasprotja se v veliki meri odražajo v svetovnem
akademskem ter kulturnem dialogu.
Nasprotja moderne in postmoderne družbe:
 moderni svet naravnih realnosti vs. postmoderni svet umišljene realnosti,
 razum in vzročnost vs. jezikovno-socialni subjektivizem,
 obstoj in pomen individualne identitete ter samostojnosti posameznika vs.
obstoj in identiteta rasnih, spolnih in drugih interesnih skupin,
 človeški interes kot okvir medsebojnih harmoničnih interakcij ter družbenega
napredka vs. spori in nadvlada,
 obstoj in vrednost individualizma na trgu, v vrednotah in politiki vs. vrednost
skupnosti , solidarnost, egalitariantski zadržki,
 cenjenje dosežkov znanosti in tehnologije vs. dvom ter celo oblike sovražnosti
do nje.
Ker svet postmoderne nedoločno opredeljuje smeri razvoja sodobne družbe tudi na
poljih varnostne dejavnosti, se slednje odraža na etičnosti te družbe ter posledično tudi
na polju etičnosti OVD v njej. Primer tega lahko vidimo tudi v uvajanju novih
tehnoloških dosežkov v polje OVD. Razhajanja obstajajo med postmodernim
akademskim pogledom na področje obveščevalne dejavnosti in strokovno operativno
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področje. Slednje je še najbolj opazno na področju etičnosti boja zoper terorizem.
Realnost, resnica in pomen so zanje zgolj socialni konstrukt, zato je tudi razumevanje
sodobnih oblik groženj in ogrožanj za postmoderniste še poseben izziv. Postmoderna
družba zavrača in kot sovražno sprejema moderne tehnološke dosežke, zato opažamo
negativen odnos do uporabe tehnologij, kot npr. uporabe brezpilotnih letal, kibernetske
tehnologije, analize spletnih socialnih omrežij ipd.
Posebnost sodobnih oblik varnostnih groženj se odraža predvsem v moči vseh prvin in
izvajalcev, da stalno spreminjajo pojavne oblike groženj in ogrožanj ter jih hitro in
učinkovito prilagajajo ukrepom, ki jih zoper slednje izvajajo varnostni in tudi
obveščevalnih organi.
Pri izvajanju sodobne obveščevalne dejavnosti pri organizacijah lahko povzamemo
sledeče značilnosti:
 Obveščevalna organizacija podpira nacionalno sprejete odločitve in političnozakonodajni proces.
 Obveščevalna organizacija zagotavlja sistem zgodnjega opozarjanja pred
grožnjami.
 Obveščevalna organizacija pomaga pri dobrem upravljanju z državo.
 Obveščevalna organizacija zagotavlja strokovnjake s področja daljnosežnega
analitičnega napovedovanja.
 Obveščevalna organizacija podpira nacionalni in mednarodni sistem kriznega
upravljanja.
 Obveščevalna organizacija podpira pojem nacionalne obrambe ter v času
sporov ali vojn tudi vojaške operacije.
 Uvajanje sodobnih tehnoloških dosežkov in rešitev v OVD podaja nove
moralne in etične izzive.
 Prekomerna delitev faz OVD in pojem avtoritete lahko privedeta do izgube
občutka etične in moralne odgovornosti posameznikov ter povzročita
vsesplošno zlorabo OVD.
 OVD v sodobnih družbah privede do pojava etično nesprejemljivih primerov
pojava t. i. stranskih žrtev (kolateralne škode), ki jo demokratični sistemi
poizkušajo zakonsko in moralno opravičevati.
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Neetično delovanje obveščevalno-varnostnih služb v modernih družbah smo opredelil
na dveh oseh:
 Obveščevalna dejavnost v luči boja za demokratične vrednote – ideološki boj.
Na primeru organizacije in izvajanja aktivnosti organizacije Gladio smo
pokazali institucionalno zlorabo obveščevalne dejavnosti in obveščevalnih
služb v demokratičnih

sistemih,

ko so

bile službe zlorabljene v

notranjepolitičnih obračunavanjih v posamičnih državah pod krinko boja zoper
grožnjo širjenja komunistične ideologije na Zahod.
 Obveščevalna dejavnost v luči konfrontacije novih oblik sodobnih groženj in
uvajanja novih tehnoloških dosežkov na obveščevalno področje. Slednje smo
prikazali na primeru ukrepov v boju zoper terorizem. Sodobne grožnje so po
naravi transnacionalne, nekonvencionalne ter asimetrične. Odražajo se v vse
manjših omejitvah pri povzročanju škode in naklepa poškodovati, ob vse večji
moči razdejanja in hitrosti ter vse bolj daljnosežnem učinku in posledicah.
Novodobne grožnje so vse bolj naključne in nelinearne, zato je skoraj
nemogoče pridobiti ustrezne podatke in posledično skoraj nemogoče tovrstne
grožnje napovedovati, predvidevati njihove namene, doktrine, pravila ter
načine izvedbe. Te okoliščine med drugim tudi botrujejo uvajanju novih oblik
in metod boja zoper nje z uporabo tehnoloških dosežkov, kot so satelitska
tehnologija, uporaba brezpilotnih letal, analiza in nadzor kibernetskega
prostora, uporaba biometrične tehnologije, uporaba tehnologij za nadzor in
analizo socialno-družbenih omrežij, analiza avdio- in vizualnega spektra,
geološka analiza ipd.
c.) Etika diskurza kot vodilo in kriteriji pri pripravi, sprejemu in implementaciji
kodeksa etike obveščevalno-varnostne dejavnosti
Etika diskurza zagovarja, da so utemeljene in upravičene tiste norme, ki jih v
okoliščinah idealne razprave potrjujejo svobodni in enakovredni sogovorniki. V
idealnih okoliščinah razprave sogovorniki poizkušajo ugotoviti, ali lahko vsi udeleženi,
ki jih norme obravnavajo, sprejmejo posledice in stranske učinke splošnega dojemanja
norm in usklajevanja le-teh z interesom vsakega sogovornika v razpravi.
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Prav proces sprejema kodeksa etike obveščevalne dejavnosti lahko združi tako
Swindlejeve (1983, 1–4) smernice medverskega in medideološkega dialoga ter temeljna
načela etike diskurza Jűrgena Habermasa. (Kelly 2000, 223–232). Kot condicio sine
qua non mora postopek sprejema kodeksa biti etičen ter na etičen način tudi potekati.
Dosedanja slovenska politična kultura nemalokrat ni dopuščala oziroma sama ni
prenesla odkritih, iskrenih in včasih bolečih strokovnih in ne političnih razprav. Ta
dialog in diskurz naj potekata na predpostavkah, povzetih po Kellyju (2000, 223–232).
1. Racionalna komunikacija je oblika komunikativnega delovanja. Namen ima v
tem, da so se vsi udeleženci v procesu dialoga pripravljeni odreči sili ali
sankcijam in so za uresničitev lastnih ciljev pripravljeni komunikativno delovati
ter s tem doseči usklajeno delovanje vseh udeležencev v dialogu. Vsak
udeleženec v dialogu z lastnim družbenim ter odkritim delovanjem poskuša
spodbujati in motivirati komunikativno delovanje tudi vseh sogovornikov.
Nasprotno komunikativnemu delovanju je strateško delovanje, katerega namen je
slediti dejanjem, usmerjenim k doseganju ciljev iz egocentrične predpostavke.
Strateško delovanje lahko vsebuje znake družbenega delovanja, ko želi vplivati
na obnašanja in dejanja drugih, vendar v svojem bistvu ne vsebuje namena
doseganja splošnega soglasja, ki je značilen za obliko iskrenega delovanja.
2. V sklopu komunikativnega delovanja poskušajmo doseči, da drugi sogovorniki
v dialogu sprejemajo veljavnost našega razlaganja. Z obliko komunikativnega
delovanja želimo v dialogu doseči soglasje in razumevanje. Pri tem želimo
ustvariti s sogovorniki odnos, ki temelji na njihovem sprejemanju veljavnosti
naših razlogov.
3. Razlogi sogovornikov so lahko sprejeti v procesu razumske razlage ali
diskurza. Vsi udeleženci imajo kadar koli v procesu dialoga možnost utemeljiti
lastne razloge in jih soočiti z razlogi drugih. Moč vsakega razloga se presoja v
luči njegove razumske utemeljitve. Razumska teža razlogov je edina sila, ki vse
v dialogu vodi k sprejemu določene odločitve/rešitve.
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4.

V praktičnem diskurzu ocenjujemo veljavnost predlaganih norm v skladu s
temeljnim načelom diskurza. To načelo domneva, da so veljavne le tiste norme,
ki jih sprejemajo vsi udeleženci v procesu praktičnega dialoga. Zaradi odsotnosti
oblik regulative je moderna pluralna družba ujeta v vrtince različnih praktičnih
sporov. Rešitev teh sporov družba še vedno vidi kot razumsko možne, vendar pa
je prišlo do razkroja skupnega etosa. Kot pomembna okoliščina razhajanj v
dialogu se pojavlja prvina različne zaznave osebnih vrednot posameznikov v
dialogu, ki pa jih je mogoče preseči ob dogovoru, ki naj upošteva tako željo in
cilj skupnega dogovora kot tudi raznovrstno pojmovanje vrednot.

5. Formalne prvine razumskega utemeljevanja razlogov v dialogu določajo t. i.
splošni simetrični pogoji. Komunikativno delovanje nas usmerja k možnosti, da
skozi argumentacijo poizkušamo preveriti eksplicitno veljavnost teh dejanj.
Komunikativno delovanje v sebi vsebuje dejanja namena. Skupno vsem
dejanjem namena je dejstvo, da dejanja, ki jih ustvarjamo z govorom, stremijo k
ustvarjanju določene vrste medsebojnega odnosa, v katerem poslušalec razume
trditve, ki jih govorec predstavlja ter jih sprejema kot resnične. Pri tem se razvije
odnos, ki od govorca zahteva, da izrečene trditve podkrepi tudi z dejanji.
Razlikujemo tri dejanja namena:
 dejanja trdilnega govora, katerih namen je predstaviti dejanja kot resnična
(zaznavne trditve). Tematski poudarek je na trdilni vsebini izražanja;
 dejanja izraznega govora, ki jih lahko ocenimo glede na njihovo pristnost;
 dejanja določnega govora, katerih namen je ustvariti veljavnost vrednot, ki
naj upravljajo družbene odnose.
Splošni simetrični pogoji dialoga:
1.

Vsaki osebi, ki lahko govori in dela, je dovoljeno biti del diskurza.

2.

a.) Vsakomur je dovoljeno, da oporeka kateri koli izjavi.
b.) Vsakomur je dovoljeno, da v diskurzu predstavi katero koli izjavo.
c.) Vsakomur je dovoljeno, da v diskurzu predstavi svoj odnos, želje in
potrebe.
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3.

Noben udeleženec v diskurzu ne sme biti zaradi notranje ali zunanje
prisile omejen pri uveljavljanju lastnih pravic iz prejšnjih točk.

Razlogi, ki bi jih sogovornik podal v dialogu in ki bi temeljili na kršitvah teh
načel, tako ne bi izpolnjevali pogoja razumskega argumentiranja ter s tem tudi
ne pogoja nespornosti sogovornikovih načel ali trditev.
6. Ob upoštevanju t. i. splošnih simetričnih pogojev dialoga in prvin oziroma
načel diskurza lahko razlagamo tudi načelo univerzalnosti dialoga. Če se
govorec poda v argumentacijo z namenom, da uveljavi določeno normo dejanja,
to je, če posameznik poizkuša vzpostaviti vrednostno trditev, povezano z dejanji
določnega govora, predpogoji, zajeti v t. i. splošnih simetričnih pogojih dialoga,
posledično vodijo tudi smer obstoja temeljnih načel in načela univerzalnosti. To
potrjuje tezo, da je norma veljavna tedaj, ko so posledice in stranski učinki njene
splošne veljave sprejemljivi za vse brez prisile in v skladu z interesi ter
vrednostnimi usmeritvami vsakega prizadetega sogovornika. To posledično vodi
v stanje, da vsak sogovornik poizkuša razumeti interese drugega. Tako
ustvarjene moralne norme niso zgolj rezultat lastnega procesa pogajanja in
kompromisov v dialogu, ampak predstavljajo pristno soglasje, ki ga vsak
sogovornik šteje za poštenega in kot takšnega v interesu vseh ter ima tudi
normativen, ne le dialoški, pač pa tudi etično-normativen značaj.

d.) Pomen verskih izročil za etično-dialoški diskurz
Vse doslej predstavljeno pa odpira tudi razsežnosti vloge in pomena religije oziroma
religioznih vrednot v splošnem diskurzu družbe pa tudi v diskurzu o OVD. Družba
potrebuje razpravo o globljih temeljih, iz katerih lahko izhaja. Prizadevati si mora, da
goji etično-religiozne vrednote, da lahko zagovarja in spoštuje norme spoštovanja
človeka kot etičnega bitja, njegovega dostojanstva in njegovih pravic. Te vrednote
imajo tudi versko ozadje oziroma so v številnih družbah tudi danes religiozno pogojene
oziroma utemeljene. Pri nas je temu prispevalo krščanstvo. Težko si predstavljamo
družbo brez teh izročil, ki pa jih je polpretekla doba zanemarjala. Zato gre v etičnofilozofskem diskurzu tudi za odkrivanje tega izročila in spraševanje po njegovem
pomenu za našo družbo in tudi obveščevalno-varnostne dejavnosti.
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11. POVZETEK

Doktorska naloga obravnava možnosti etičnega ravnanja na področju obveščevalnovarnostne dejavnosti v različnih političnih sistemih, od totalitarnih do tranzicijskih in
demokratičnih. Etika kot temeljna filozofska panoga je vir načel in norm, ki urejajo
odnose ljudi v družbi. Tudi ekonomski in politični sistem države je odvisen od etični
temeljev, obenem pa vpliva na etičnost posameznika in družbe kot celote, kar se
posledično odraža tudi na vseh slojih prebivalstva in v vseh dejavnostih države.
Obveščevalna dejavnost je eden izmed vzvodov države, ki v skladu z družbeno pogodbo
državljanom zagotavlja varnost in družbeni napredek. To velja za demokratične družbe.
Totalitarni družbi, kot sta nacionalsocialistična in komunistična, pa sta temeljili na
izkrivljanju oziroma potvarjanju etičnih norm in podrejanju vsega družbenega totalitarni
oblasti. Za to so omenjeni režimi uporabljali vsa sredstva in izrabljali tudi znanost
oziroma filozofijo, npr. izročila Charlesa Darwina, Friedricha Nietzscheja in drugih.
Obveščevalna dejavnost je postala sredstvo zlorabe in represije totalitarnih oblastnikov
in zagotovilo njihovega obstoja. Tip obveščevalno-varnostne dejavnosti totalitarnih
režimov temelji na uporabi vseh oblik t. i. realističnega koncepta obveščevalnovarnostne dejavnosti, kjer je za zavarovanje interesov države, predvsem pa oblastnikov
in njihove totalitarne ideologije, dovoljena uporaba vseh oblik represije, vključno s
fizičnimi likvidacijami vseh nasprotnikov režima. Pomemben del represivnih sredstev
totalitarnega režima je t. i. preventivna varnostna dejavnost, s katero je sistem pogosto
in brez razloga kršil človekove pravice in svoboščine ter brezvestno teptal etična in
moralna merila civiliziranih družb. Za uvedbo tega ukrepa je bila dovolj že domneva o
obstoju grožnje zoper državo. Družbe so bile tako sredstvo politične in ideološke
represije, ki so jo z vzvodi vsesplošnega nadzora upravljale tajne obveščevalnovarnostne strukture, ki so ljudstvo vzdrževale v primarnem eksistenčnem strahu, ki je
nemalo ljudi prisilil v ovaduštvo, posameznike pa družbeno izoliral do te mere, da so
bili dejansko zaprti na svobodi.
Obdobje tranzicije je čas prehoda in menjave med dvema različnima političnima
sistemoma. Politične tranzicije so zaznamovane s postopki in dejanji procesa razgradnje
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avtoritarnega režima ter z vzpostavljanjem oblik demokracije. V določenih primerih pa
je možen celo povratek k oblikam bolj avtoritarnega režima ali celo z nadaljevanjem
totalitarne alternative, zato je doseganje (visokih) etičnih standardov v tranzicijskih
družbah v delovanju obveščevalno-varnostne dejavnosti kot na drugih področjih teh
družb še dokaj problematično in zahtevno. Stanje splošnega dobrega družbe, kot je to
značilno za demokratične ureditve v tranzicijski družbi, še ni mogoče doseči v
popolnosti, saj je ta družba še vpeta v pravne in družbene okvire starih totalitarnih
sistemov. Gospodarstvo družb v tranziciji zaznamujejo gospodarsko-socialne napetosti:
naraščajoča nezaposlenost, višja stopnja inflacije, pomanjkanje podjetniške iniciative in
podjetniških veščin, korupcija, pomanjkanje infrastrukture, nedokončana vzpostavitev
učinkovitega pravnega sistema, moralno tveganje, socialna in družbena neenakost.
Za vzpostavitev učinkovitega obveščevalno-varnostnega sistema v času tranzicije je
pomemben tudi proces izvedbe reforme varnostnega sektorja. Cilj reforme je prekinitev
s starimi vzorci totalitarnih režimov in izvedba procesov obnove demokratičnih struktur
in vzvodov države. Reforma mora zajeti tako politično razsežnost (nazorsko in
zakonsko) pa tudi ekonomsko (obsežnost aparata, uporaba finančnih in drugih virov),
socialno (zunanja in notranja varnost vseh pripadnikov družbe) ter institucionalno
razsežnost (ustroj varnostnega sektorja in institucionalna ločenost od drugih organov).
Uspešna reforma varnostnega sistema uvaja tudi demokratične pravne standarde ter
standarde

institucionalnega

nadzora.

To

vključuje

tudi

prestrukturiranje

organizacijskega vidika delovanja obveščevalno-varnostne dejavnosti, ki se mora iz
vojaško-policijske organizacije spremeniti v javno učinkovito in transparentno službo.
Tranzicijske družbe za izvajanje obveščevalno-varnostne dejavnosti vse bolj uporabljajo
utilitaristično-konsekvencialistično paradigmo, manj pa se uveljavlja etično-normativna
zasnova, po kateri naj se družba ravna po načelih spoštovanja človekove osebe in
njenega dostojanstva ter dosledno upošteva človekove pravice kot normo njenega
delovanja. Zato je v sklopu reforme varnostnega sektorja priporočljiva izvedba
postopkov lustracije tako na zgodovinsko-politični kot na kazensko-varnostni ravni. To
nam omogoča, da pretrgamo pravne, ideološke ter neetične vzorce totalitarnih režimov
in poverimo zaupanje ustanovam novega demokratičnega sistema. Na vzpostavitev
etičnih kriterijev ter profesionalnih standardov dela obveščevalnih in varnostnih služb v
času tranzicije posredno ali neposredno vplivajo procesi vzpostavitve politične kulture.
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Gre za implementacijo pojmovanja varnosti kot družbene vrednote. Postavlja se
vprašanje širjenja neformalnih mrež nekdanjih pripadnikov obveščevalno-varnostnih
služb ter ocena pojma tajnosti kot vzvoda družbene moči elit. Vsi izzivi in težave
tranzicijskih družb pa se morajo vključevati v vseobsežni politični in družbeni dialog ter
jih znotraj njega obravnavati, da lahko družbe poenotijo cilje, stališča ter poglede vseh
delov družbe na njihovo skupno prihodnost v delujočem demokratičnem sistemu.
Sicer se sodobne demokratične družbe srečujejo z novodobnimi varnostnimi grožnjami,
ki temeljijo na oblikah hibridnega, kibernetskega in asimetričnega vojskovanja. Državni
aparat moderne demokratične družbe se lahko tem grožnjam zoperstavlja s prilagojeno
in učinkovito obveščevalno dejavnostjo. Ta v mnogih metodah temelji na podpori in
uvedbi sodobnih tehničnih inovacij in dosežkov, ki pa v določenih primerih lahko
globoko posegajo tudi na področje etične pristojnosti osebe ter ogrožajo varovanje
temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Za sodobne demokratične družbe je značilen
utilitaristični

pristop

obveščevalno-varnostnih

dejavnosti,

ki

z

obveščevalno-

varnostnimi metodami želi doseči čim večjo korist za varnost družbe ter posledično
njeno blaginjo. Slabost te paradigme pa je, da lahko kljub zakonsko urejenemu okviru s
prekomerno

delitvijo

faz

obveščevalno-varnostne

dejavnosti

ter

s

striktnim

uveljavljanjem pojma avtoritete dopušča izgubo občutka moralno-etične odgovornosti
posameznikov, udeleženih v posameznih fazah postopkov, karlahko pripelje do zlorabe
človeka kot osebe in njegovega dostojanstva v procesih pri obveščevalno-varnostni
dejavnosti kot celoti.
Za izvajanje obveščevalne dejavnosti je torej nujno spoštovanje temeljnih etičnih norm
in pravil. Do sprejema splošne zasnove pravične (etične) obveščevalne dejavnosti lahko
za etično razlago in izvedbo obveščevalnih metod uporabimo spoznanja teorije pravične
vojne, ki temeljijo na samoobrambi in pravici človeka in družbe, da sama poskrbita za
svojo varnost. Zaradi izjemnih etičnih izzivov ter posebnosti in okoliščin
obveščevalnega dela bi bilo za dosego višjih standardov varovanja človekovih pravic in
svoboščin nujno sprejeti tudi Kodeks etike pripadnikov obveščevalnih služb. Glavni cilj
kodeksa sodobne etične obveščevalno-varnostne dejavnosti mora biti utemeljen na
podlagi praktičnih dognanj in spoznanj, biti mora v skladu z normativnimi zapovedmi
etike ter ustvariti okvir aplikativne etike, ki naj pomaga razreševati tako nasprotja v
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družbi kot spoštovati etičnost na področju obveščevalno-varnostne dejavnosti kot orodja
delovanja sodobne demokratične in etične države ter varovanja človeka kot osebe in
njegovega dostojanstva oziroma spoštovanje človekovih pravic.
Ključne besede
Etika, človek, družba, dobro, zlo, demokratična družba, človekove pravice in
svoboščine politični sistem, politična kultura, kodeks etike, varnost, obveščevalnovarnostna dejavnost, varnostne grožnje, terorizem, totalitarizem, nacizem, komunizem,
politična tranzicija.

328

12. ABSTRACT

Ethics is one of the basic philosophical concepts, which consists of and establishes
principles and norms upon which social rules for relations between people in society are
created. The economic and political system of the State influences the ethical behaviour
of its individuals, which is reflected in all layers of society and professions. Intelligence
is one State tool that guarantees the safety and progress of its citizens in accordance
with the social contract. Totalitarian-type societies espousing National Socialism and/or
communism were based on bent and distorted ethical norms. For the purpose of
enforcement of these ethical norms, totalitarian regimes have falsified the scientific
theories of Charles Darwin and Friedrich Nietzsche. Intelligence was throughout history
an element of abuse and repression of totalitarian systems and one major guarantee of
their respective existence. In the classification of the type of intelligence approach,
totalitarian systems used drastic forms of realistic concepts of intelligence where, for the
protection of the state, which included political elites and political ideology, all means
were allowed, included physical liquidation of all ‘enemies’ of the regime. An
important part of the repressive tools of totalitarian systems was the so called
‘preventive security activity,’ which regimes used too often and without reason for
breaking all ethical norms and all human rights and liberties of modern civil society.
For the implementation of such measures, just the perception of a possible threat was
enough. Due to the extensive security control and political and ideological repression of
a society, orchestrated by the intelligence and security services, the society itself has
been oppressed by anguish und uncertainty. While primal fear spread among the
population, and forced many people to inform on each other for survival, totalitarian
systems succeeded to isolate every individual to the level of practically ‘imprisoning’
them, while still supposedly being free.
For the period of transition we have established that it marks the time of the changes
between two political systems. Political transition is marked on one side by the process
of the disintegration of an authoritarian regime, and on the other side with the
establishing of a specific type of democracy. Transition can, in certain cases, lead to an

329

even more authoritarian regime, or the establishing of a revolutionary alternative. The
achievement of high ethical standards is, in transitional societies, still quite challenging.
The accomplishment of general good, which is specific for democratic systems, can not
be totally achieved, since transitional societies are still in many ways framed by the
legal and social rules of the old totalitarian systems. The economy of a transitional
society is marked with economical and social challenges such as; high unemployment,
high rate of inflation, lack of corporate skills and initiatives, undeveloped infrastructure,
a not completely established legal system, moral challenges, and social inequality.
For the establishment of effective intelligence and security systems in a time of
transition, the execution of security reform is also very important. The main goal
should be to discontinue with all the patterns of totalitarian regimes and to carry out the
process of rebuilding structures and levers of a democratic state. Security reform has to
include all dimensions from political (oversight and laws), economic (size of the
apparatus, expenditure of financial and other resources), social (inner service and
external economical security of employed) and institutional (organizational framework
of security sector and separation from other bodies of government). While successful
security reform also implements democratic legal standards and standards of
institutional oversight, it should also encompass the process of reconstructing the
organizational side of the service from a military/police type into a highly professional
and legally transparent public service. In comparison to the normative-ethical base,
which should guide societies in the principles of human rights and liberties, as well as
respect of human dignity, transitional societies are using more and more an utilitarian
(consequentialist) paradigm as a model in intelligence collection. That is why, along
with the process of security reform, completing of the process of lustration is advisable.
Lustration should help to cut the ties to legal, ideological non-ethical practices of
totalitarian regimes and help to invest the trust into the institutions of the new,
democratic, system. As direct or indirect obstacles and challenges in setting ethical and
professional criteria in the field of intelligence, we can point to; the slow process of
establishing a new political culture; the influence of established networks of service’s
ex-employees, understanding the concept of secrecy as a leverage of power of social
elites. All these challenges and obstacles of transitional societies need to be
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incorporated in wider political and social dialogue, which should unify our goals,
opinions and views on a common future in democratic society.

Modern democratic societies are encountering modern-era security threats, which are
marked by forms of hybrid, cyber and asymmetrical warfare. The state apparatus of
modern democratic society can counter these threats with adapted and effective
intelligence activity. A new intelligence approach to dealing with these modern threats
is based on the implementation of new technological innovations, which in some cases
could also deeply interfere with the field of ethical competences of an individual and
can also threaten basic human rights and liberties. Distinctive in modern societies is an
utilitarian approach to intelligence ethics, which strives to achieve the highest possible
social benefit and consequently, social welfare. The weakness of this paradigm is, in
fact, that even though intelligence methods with an utilitarian approach can formally be
legal, we can lose the feeling of ethical and moral responsibilities of individuals in the
individual stages of the intelligence process, if this process is too fragmented and if
guidance’s of this process are under strict assertion of the authority concept. This can, in
consequence, lead to abuse of the individual as a human being and his personal dignity
in the whole intelligence and security process.
For all intelligence activities, a respect of the basic ethical norms and rules is essential.
Until the concept of the just (ethical) intelligence is accepted, the Just War Theory
could be used for explanation and ethical use of specific intelligence methods, which
are based on the concept of self-defence and the right of society and humans to take
care of their own security. For the benefit of high ethical and professional standards
and due to the high ethical challenges and special requirements of intelligence work, a
“Code of ethics of the members of intelligence services” should be adopted. The main
goal of modern and ethical intelligence should be a creation framework, which would,
on practical findings, be able to implement applicative intelligence ethics, thus helping
to resolve the controversies in society and enhancing of respect for ethics in the field of
intelligence and security. Furthermore, modern intelligence concepts should be used as
the instrument of functioning and protecting of democratic and ethical state, which
protects an individual as a human being, as well as its dignity and respect for human
rights and liberties.
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