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11. september 2001 je stresel svet

Rekli so

Vlačič ni
mislil resno

Deset let po terorističnem
napadu v ZDA. Posebej
za Večer o premikih in
spremembah Denis
Čaleta, Davorin Kračun,
Bogomil Ferfila
in Igor Vidmar

Peter Verlič, poslanec SDS: “Sprašujem se, kaj pomeni to, da direkciji
za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo vzamemo
230 milijonov evrov in jih nekam
prerazporedimo? Ne glede na to
investicijam v železniško infrastrukturo s tem rebalansom jemljemo 100 milijonov evrov. Kje je
potem tisto, kar smo poslušali, da
bomo nadoknadili zamujeno in bo
Slovenija logistična platforma, če
pa hkrati državnim cestam, po katerih se vozimo in vemo, kakšne so,
jemljemo 40 milijonov evrov? Vsaj
za državne ceste sem prepričan, da
imajo v projektih do evra natančno izračunane potrebe. Pri železnicah se mi pa že postavlja vprašanje,
ali je bilo vse to bolj piar na začetku mandata, da se je ja videlo, da
imamo v proračunu ogromno denarja za investicije v javno železniško infrastrukturo. Na pretirani
optimizem sem opozarjal že takrat,
ker vemo, kako aktivno je ministrstvo za okolje in prostor pri umeščanju infrastrukture v prostor.
Potem smo dobili še zakon, ki naj bi
to pospešil, pa najbrž iz tega ni bilo
nič in je zato verjetno odvzemanje
denarja tudi na mestu. Mislim, da je
šlo za slabo načrtovanje. Odvzemanje denarja pa je le odraz tega, da
Pahorjeva vlada že od vsega začetka
z razvojem prometne infrastrukture ni mislila resno in da tudi minister za promet ni resno mislil, da
bomo nadoknadili zamujeno, sicer
bi ta denar železnicam ostal.“ (jz)

GZS za znižanje plač
V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS)
so vseskozi opozarjali na problematiko prevelikega, neracionalno organiziranega, neučinkovitega in predragega
javnega sektorja, ki je po številu zaposlenih tudi v času krize konstantno
rasel, ter poudarjali nujnost izvedbe
resnih konceptualnih sprememb njegove organiziranosti, so spomnili v
GZS. Takole pa so pojasnili, zakaj predlog za znižanje plač javnih uslužbencev podpirajo:“ Glede na to, da je imela
masa plač v javnem sektorju tudi v obdobju krize za razliko od gospodarstva
pozitivno rast, pozdravljamo predlog
odbora za lokalno samoupravo, da pri
pripravi novele interventnega zakona
vključi tudi dopolnilo, da se plače v
javnem sektorju do konca leta 2012
zmanjšajo za štiri odstotke.“ V GZS
hkrati menijo, da bi bilo poleg znižanja
plač treba optimizirati število javnih
in državnih uslužbencev ter izvesti
tudi pozitivno selekcijo kadrov. (jz)
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UROŠ ESIH
MATIJA STEPIŠNIK
ALEŠ KOCJAN
Teroristični napad v ZDA 11. septembra je spremenil svet. In do nedavnega nesporno vodilno supersilo ZDA.
Dramatično in nepovratno. Sprožil je
vojno proti terorizmu, ki ni vodila le
v vojaško posredovanje v Afganistanu in Iraku ter še nekatere teroristične
napade, ampak je zarezala tudi v druga
geostrateška razmerja v svetu, predvsem med muslimanskim svetom in
pretežno krščanskim Zahodom. Tako
ali drugače je spirala nasilja vase potegnila tudi druge države. In ni se končala niti z ameriškim ubojem vodje Al
Kajde Osame bin Ladna.
V vojni je ne nazadnje tudi Slovenija, saj je z vilensko izjavo vstopila v
koalicijo voljnih, ki je vdrla v Irak brez
odobritve Varnostnega sveta OZN. Po
“konzervativni“ oceni je bilo v vojnah
v Afganistanu in Iraku ubitih 140 tisoč
civilistov, iz domov je pognalo 7,8 milijona beguncev. In pod Hindukušem je
še naprej nemirno - poleg Afganistana
je vse več nasilja in kaosa tudi v Pakistanu.
A premiki niso bili le v mednarodnopolitični, varnostni in navsezadnje
tudi ekonomski sliki sveta, ampak je
brutalni napad v središča kapitalističnega sistema v režiji Al Kajde pomenil
tudi “mikrospremembe v mentaliteti,
v psihologiji ljudi“, ki so bile v vojni terorja velikokrat diktirane tudi iz političnih in korporativnih vrhov. Ti so
prepričevali, da se je za več varnosti
treba odpovedati pomembnemu delu
svobode in človekovih pravic.

“Vojna proti terorizmu“
kot zmota
Dr. Denis Čaleta, strokovnjak za varnostna vprašanja in terorizem z Inštituta
za korporativne varnostne študije in Fakultete za državne in evropske študije:
“Proces tako imenovane vojne proti
terorizmu je največja zmota, ki se je
pripetila v odgovoru na asimetrične
grožnje modernega terorizma. V tem
obdobju z gotovostjo lahko ocenimo,
da je bilo favoriziranje represivnih
strategij bolj ali manj neučinkovito.
Potrebna je uporaba vseh strategij,
od katerih so represivni ukrepi samo
del, ki pa nikakor ni dominanten. To
sta jasno pokazali tudi vojni, ki sta bili
sproženi z opravičilom potrebe vojne
proti terorizmu in neslutenem bogatenju nekaterih družbenih skupin,
povezanih z oborožitveno in naftno
industrijo. V tej povezavi je treba omeniti tudi pojav celega spektra zasebnih vojaških in varnostnih družb, ki
v mednarodnem pravu predstavljajo
nevaren presedan, na katerega nismo
bili pripravljeni. Vojna proti terorizmu je močno zamajala tudi osnovno mednarodnopravno ureditev in
pomen nacionalne suverenosti držav,
da o finančnih posledicah in splošni
družbeni škodi zaradi izgubljenih človeških življenj, uničene infrastrukture
in drugih vidikov sploh ne govorimo.
Žalostno je, da se na področju preprečevanja terorizma še vedno vse preveč
energije usmerja k strategijam, ki niso
neposredno povezane z odpravljanjem
vzrokov terorizma. Družbene napetosti, ki jih globalna gospodarska kriza
in kriza vrednot samo še potencirata,
niso dobra popotnica, da bi lahko govorili o zmanjšanju ali odpravi terorističnih groženj.“

Načeto zaupanje v ZDA
Dr. Davorin Kračun, nekdanji slovenski
veleposlanik v ZDA: “Prvi znak, ki sem
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Kaj je pomembnejše od 11. septembra
Strokovna revija Foreign Policy je v analizi 11. septembra po desetih letih objavila seznam desetih dogodkov, ki so še pomembnejši od samega terorističnega napada. Seznam je takšen: 1. vzpon Kitajske in drugih držav BRIKS, 2.
propad politike do globalnega segrevanja, 3. kriza evroobmočja in finančni
zlom 2011-2012, 4. finančno-gospodarski zlom 2008, 5. vzpon mobilne telefonije in ročnih računalnikov, 6. izum socialnih spretnih omrežij, 7. zaton
gospodarstev ZDA in drugih držav razvitega sveta, 8. nova uravnoteženje v
Aziji, 9. arabska pomlad, 10. ameriški odziv na 11. september.
ga tisto jutro opazil kot neobičajnega,
so bili prižgani televizorji v prostorih
veleposlaništva. Običajno smo dan pričenjali drugače, s pregledom depeš iz
Ljubljane, ki so se nabrale skozi šesturno časovno razliko. Sodelavci pa so
tokrat strmeli v ekran, kjer sta bila newyorška dvojčka - iz se je enega kadilo.
Ali je spet kakšen amaterski pilot podcenil višino nebotičnikov, kot se je to
zgodilo pred več kot pol stoletja ob
trku v Empire State Building? Najprej
sta v ZDA prevladala strah in negotovost. Spontani odzivi ljudi so izkazovali obnovljen val patriotizma. Politično
življenje v ZDA se je poenotilo. Svet se
je vrnil v ravnotežje strahu, ki je bilo
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2 veliki vojni,
137.000 mrtvih
civilistov in 7,8
milijona beguncev

drugačno kot tisto v času hladne vojne.
To je sedaj postalo ravnotežje med strahom pred terorizmom na eni strani in
napačnimi ocenami preteče nevarnosti, ki lahko zaneti oboroženi konflikt,
ki ga sicer nihče ne želi, na drugi. Pričakovanja iz pričetka devetdesetih,
da bo splošno sprejetje načel liberalnodemokratične ureditve napravilo
svet ne le bogatejši, temveč tudi varnejši, so po tem mnogo dalj od uresničitve. Zaupanje v ZDA kot vodilno silo
za zagotovitev varnosti v svetu pa je
močno načeto. Posledice 11. septembra
so dolgoročne in globalne. Po desetih

letih lahko vendarle ugotavljamo, da se
ZDA in svet počasi vračata v normalne
tirnice. Skrb za varnost ni več na meji
obsedenosti, ampak je sestavni del življenja in politike. Toda na obzorju so
novi problemi in novi viri negotovosti,
med katerimi je na prvem mestu gospodarska recesija, ki se je pričela 2008.
in vedno znova preseneča s trdovratnostjo in novimi dimenzijami.“

Korenine Obamove izvolitve
Dr. Bogomil Ferfila, politolog in strokovnjak za ZDA: “Posredno in neposredno
je mogoče velik del svetovnih dogodkov povezati z 11. septembrom.
Neposredno vojni v Afganistanu in
Iraku, posredno pa svetovno finančno krizo in fenomen izvolitve ameriškega predsednika Baracka Obame. S
padcem dvojčkov se je povezal občutek zunanje ogroženosti Američanov,
kar pa je delovalo kohezivno navznoter. Temnopolti so po 11. septembru
padli v ta integrativni krog in tukaj
gre iskati korenine Obamove izvolitve. Šok 11. septembra je pokazal, da
Amerika ni stoodstotno varna in da
je življenje bolj minljivo, kot se je prej
smatralo, vse skupaj pa je povečalo potrošniški nagon pri Američanih. Nikoli
pred tem ni bilo v ZDA prekomernega
zadolževanja v tako velikem obsegu,
kar je svet pahnilo v globoko finančno krizo. Še bolj katastrofalen pa bi bili
teroristični napadi 11. septembra, če bi
bili arabski teroristi bolj ‘pametni‘ in bi
usmerili letala na otok, ki leži 10 kilometrov pred New Yorkom, na njem pa
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so jedrske centrale. V tem primeru bi
bile posledice napada neprimerno grozovitejše, saj bi imeli zraven še atomski kolaps.“

Izgubljena čast in dobro ime
Igor Vidmar, publicist: “Napad drugega letala na WTC sem videl ‘v živo‘
na CNN, potem ko me je znanec opozoril, da se v NY ‘dogaja‘. Ko sem poklical naprej, sem na vprašanje, kaj
pa se dogaja, spontano zinil: ‘Konec
sveta, kot ga poznamo‘, po R. E. M.
Sledilo je prav to: ‘vojna proti terorju‘
(za nafto) sodno izbranega, ne izvoljenega predsednika ZDA, ki je postal
grožnja miru in civilnim svoboščinam v svetu in doma. Udeležil sem
se ljubljanske demonstracije, dela milijonskega protesta globalnih ‘demokratičnih‘ množic. Brez efekta - pa ne
le na ‘koalicijo voljnih‘, tudi na našo
(levoliberalno!) vlado, ki se je z vilensko izjavo vazalsko pridružila laži
Colina Powellav OZN. To je bil jasen
znak nemoči ‘suverenega ljudstva‘ nasproti eliti. Konec ‘konca zgodovine‘
kot globalne zmage ‘idealne‘ liberalne demokracije. Sedaj je tu še svetovna kriza iz istega vira - tudi s pomočjo
3000 milijard dolarjev, zapravljenih
v Iraku, in konec ideologije ‘blagostanje za vse‘. ‘Mi Slovenci‘ nekoč delovni, varčni nikogar nismo napadli,
še kolonij nismo imeli, za razliko od
‘zrelih‘ demokracij pa smo s sodelovanjem v teh rabotah najprej zgubili
čast in dobro ime.“

