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POVZETEK OKROGLE MIZE RELIGIJA, IDEOLOGIJA, NASILJE 

Povzetek: 

Evropa v 21. stoletju doživlja podobno družbeno krizo, kot jo je v razburkanih 30-ih 20. stoletja. 
Mednarodno gledano je situacija krizna zaradi religioznega in ideološkega nasilja, zaradi ekonomske 
neodvisnosti, nadzora nad naravnimi resursi in podobno. Vsako nasilje poraja novo nasilje, zato je cilj 
te okrogle mize prav utišanje vseh skrajnih pojavov, ki so prisotni tako v mednarodni kot tudi 
slovenski družbi. Analiza vseh vzvodov za te pojave pa je ključ do rešitve. 

Program: 

1. Nagovor predsednika Foruma za novo levico, Žiga Šorlija; 
2. Referat – doc.dr. Mari Jože Osredkar: Monoteizem in nasilje; 
3. Referat – Geza Filó, škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji: 
Svoboda in pravice verujočega človeka v sodobni družbi; 
4. Referat – Nevzet Porić, generalni tajnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji: Nasilje in 
ideologija sta v nasprotju z religijo; 
5. Referat – zasl.prof.dr. Rudi Kocjančič: Ideologija in nasilje; 
6. Referat – Andrej Magajna, predsednik KSS Krščanskih socialistov Slovenije: Laž, sopotnica 
nasilja; 

Sklep: 

Na pragu 21. stoletja je bilo rečeno, da bo v tem stoletju glavno besedo imela vera. V 21. stoletju se 
to še ni zgodilo. Ustavna določba 7. člena Ustave Republike Slovenije določa, da sta država in verske 
skupnosti ločene in da slednje delujejo svobodno in medsebojno enakopravno. Ta določba ne 
pomeni, da je zdaj potrebno izločiti vse verske skupnosti in njihova načela iz družbenega delovanja, 
ampak to, da je delovanje verskih skupnosti ločeno od POLITIČNEGA ODLOČANJA. Glede na kulturni 
kaos, v katerem smo se znašli, je še kako nujno uvesti religiozne in verske dogme v proces ustvarjanja 
družbene blaginje. Prav tako je na tem mestu nujno in še kako potrebno uvesti – ne verouk, ampak 
religiozno izobraževanje v vseh osnovnih in srednjih šolah. 

Mediji so pri tej iztočnici glavni nosilci te družbene anomalije. Sporočilo, ki ga prenašajo iz 
bližnjevzhodnih in severnoafriških kriznih žarišč, meče slabo luč na samo Islamsko versko skupnost in 
kažejo muslimane v njihovi najslabši luči. Tudi nedavni obisk papeža Frančiška v Sarajevu, je bil 
prikazan kot zelo veliko varnostno tveganje, govorilo se je v glavnem samo o tem, ne pa tudi o 
glavnem sporočilu papeževega obiska, kaj je on povedal pa skoraj nič povedanega. 
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V Sloveniji so še vedno težave s spravo po koncu 2. svetovne vojne. Sprava bo dosežena, ko bosta 
obe sprti strani pripravljeni priznati svoje napake in svojo krivdo – tako ena, kot tudi druga stran. Še 
vedno pa imamo pri nas obojestranski molk in strah pred izgubo avtoritete. Slovenija potrebuje 
družbeni preporod in končno vzpostavitev ter uveljavitev družbene pogodbe. V procesu odločanja o 
tem pa naj sodelujejo vse verske skupnosti, saj brez vere in religioznega poglabljanja ni mogoče 
ustvariti nek trden sistem, ki bi temeljil na etiki in splošni družbeni blaginji kot taki. 

 

Predsednik Foruma za novo levico: 
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