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Monografija Rdeče nasilje predstavlja prvo obsežno 
zgodovinsko študijo s celovitim pregledom nasilja, 
ki ga je komunistična oblast v Sloveniji po letu 1945 
izvajala nad svojimi dejanskimi in domnevnimi nas-
protniki. V njej avtor obravnava tiste oblike represije, 
ki so predstavljale najhujše kršitve temeljnih člove-
kovih pravic in svoboščin. Kot takšne oblike nasilja so 
v okviru posameznih poglavij obravnavani množični 
izvensodni poboji, ustanavljanje koncentracijskih in 
delovnih taborišč za nasprotnike komunističnega 
režima, množični izgoni prebivalstva, nasilne razlas-
titve premoženja, politični in zrežirani sodni procesi 
proti takoimenovanim notranjim sovražnikom, zati-
ranje vere in nasilje nad posameznimi verskimi skup-
nostmi ter njenimi duhovniki in redovniki. Poglavju 
o povojnih političnih sodnih procesih je dodano še 
posebno poglavje o političnih obsojencih in politič-
nih zapornikih. 

Dr. Milko Mikola se je rodil 15. aprila 1946 kmečkim 
staršem v kraju Grobelno. Osnovno šolo je obisko-
val v Šentjurju pri Celju, nato pa šolanje nadaljeval na 
celjski gimnaziji. Po opravljeni maturi se je vpisal na 
Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je študiral zgo-
dovino in sociologijo. Leta 1972 se je kot profesor 
zgodovine in sociologije zaposlil na poklicni šoli v 
Celju. Po desetih letih službovanja na omenjeni šoli 
je pedagoško delo zapustil in se kot arhivist zaposlil v 
Zgodovinskem arhivu v Celju, kjer je poleg opravljan-
ja arhivskega dela začel tudi z raziskovalnim delom 
na področju zgodovinopisja. Predmet njegovega 
proučevanja je bila in je še vedno predvsem povojna 
represija komunistične oblasti na Celjskem in na ob-
močju celotne Slovenije.


