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Milostna generacija

Pred tridesetimi leti smo Slovenci kot narod poželi tisto, 
kar so naši predniki vztrajno sejali skozi stoletja. Doživeli 
smo družbeni prelom med nekdanjim totalitarnim in no-
vim demokratičnim redom. A ko se demokratični principi 
delovanja družbe zatikajo ob staro miselnost in sistemske 
ostanke nekdanjega režima, korak zastane. Napredujemo 
počasneje in z več težavami. Kot bi imeli lepilo na podplatih. 
Številni ugledni avtorji z najrazličnejših področij v knjigi ne 
le opozorijo na težave, ampak zanje ponudijo tudi rešitve.  

Pred tremi desetletji smo dosegli samostojno državo, o 
kateri so sanjali,  pisali, govorili in si zanjo v danih okoli-
ščinah prizadevali naši predniki. V zgodovino bomo šli kot 
milostna generacija. Mnogi so takrat verjeli in upali, da bo 
prehod v demokratično in pluralno družbo lažji, hitrejši in 
celovitejši. Danes se realnost zdi drugačna. Za vzpostavitev 
pristne demokracije bo očitno potrebno še veliko truda in 
trdega dela. Demokratična družba je namreč odprta družba, 
ki se mora ves čas odrekati vsemu, kar ne služi materialni 
in duhovni blaginji družbe ter vsakega posameznika. Svet, 
Evropa in Slovenija smo znova pred zgodovinskimi izzivi. 
Nič ni enkrat za vselej pridobljeno in zagotovljeno, zato je 
tudi vsako eksperimentiranje z državo in njenimi podsistemi 
nevarno in odtujeno človekovi resničnosti. 

Pričujoča publikacija predstavlja enega od poklonov vsem, 
ki so kakor koli prispevali k lastni državi, hkrati pa služi 
kot spodbuda za nadaljnje delo in razvoj slovenske družbe, 
države in vsakega posameznika, ki dobro misli in deluje za 
skupno dobro.
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