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krščanstvom, kar je ponazoril s knji-
go Marksizem in krščanstvo filozofa dr. 
Janeza Janžekoviča, ki jo je prinesel 
s seboj. V časih, ko so nas polna usta 
dialoga, strpnosti in razumevanja, je 
tudi Nova levica in krščanstvo prispe-
vek k razumni razpravi.

Ta je po prepričanju krščanskode-
mokratskega poslanca Jožefa Horvata  
mogoča in ni nujno povezana z iz-
ključujočimi predsodki. Za ponazori-
tev je uporabil kar lastne izkušnje: ko 
je bil v mandatu 2004–2008 poslanec 
državnega zbora, je bil hkrati tudi taj-
nik župnijskega pastoralnega sveta. 
Malce se je bal, da ga bo kdo zaradi te-
ga (medijsko ali še kako drugače) »na-
sadil«, a se to ni zgodilo, kar poslanec 
NSi vidi kot znamenje razumevanja, 
da s(m)o ljudje lahko hkrati politiki, 
kristjani, starši …

Aleš Primc pa je v poskusih stig-
matizacije razprave o(b) knjigi Nova 
levica in krščanstvo hvaležno prepo-
znal dobro reklamo, ki je poskrbela 
za odlično obiskanost. Po njegovih 
besedah je odlična tudi knjiga sama: 
»Namesto da berete 20.000 strani tež-
kih filozofskih tekstov o t. i. gender 
ideologiji /španska avtorja ideologijo 

ZADETEK V POLNO

Okoli 40.000 ministrov, uradni-
kov ter predstavnikov nevladnih  
ekoloških organizacij, med njimi 
150 državnih voditeljev, se te 
dni v Parizu dogovarja, kako 
zmanjšati izpuste ogljikovega 
dioksida in drugih toplogrednih 
plinov. Želijo preprečiti, da bi se 
v naslednjih desetletjih ozračje 
Zemlje v povprečju segrelo za 
več kot dve stopinji Celzija. Za 
kakršen koli uspeh dogovarjanja 
bi bilo dovolj že, če bi se glede 
prisilnih omejitev izpustov poleg 
Evropske unije zavezujoče dogo-
vorilo še kakšnih deset največjih 
držav. Cirkus navidezne svetov-
ne demokracije in moralistično 
pozerstvo prav nič ne povečujeta 
možnosti za uspešen dogovor.

Danes, vsaj v Evropi, živimo 
v mnogo bolj čistem okolju kot 
pred tridesetimi ali petdesetimi 
leti. Ta relativni uspeh v varova-
nju okolja temelji predvsem na 
sposobnosti držav, da onesnaževa-
nje pretvorijo v strošek onesnaže-
valca. Tehnološki napredek in po-
litika »naj onesnaževalec plača« 
dajeta rezultate tudi v državah v 
razvoju. V demokraciji in tržnem 
gospodarstvu je okolje laže varo-
vati kot v diktaturah, saj se prav 
prek tržnega mehanizma lahko 
učinkovito sankcionira kršenje 
demokratično sprejetih pravil. 

Da bi bil pariški dogovor 
uspešen, bi morali v največjih 
svetovnih gospodarstvih nare-
diti temeljite premike na treh 
frontah: čim hitreje nadomestiti 
proizvodnjo elektrike iz fosilnih 
goriv z jedrsko, sončno in vetrno 
energijo (predvsem pa čim prej 
prenehati s kurjenjem premoga);  
investirati v transportno infra-
strukturo, kar bi omogočilo hi-
trejši prehod od fosilnih goriv k 
elektriki pri transportu ljudi in 
tovora; povečati učinkovito in 
varčno rabo energije. Samo sled-
nji ukrep (kjer je cilje najlaže do-
seči) ni dovolj.

KRISTJANI V JAVNOSTI

KNJIGA SE BERE KOT 
DOKUMENTAREC.

NA PREPIHU
MATEJ KOVAČ

Te dni 
v Parizu 
varujejo 
okolje

»Upam, da danes na knjižnem 
sejmu ne bom dobil paradajza 

v glavo. Zaradi ene knjige«, je, preden 
je v sredo, 25. novembra, prišel v lju-
bljanski Cankarjev dom, »čivknil« 
klaretinec p. Branko Cestnik, eden 
izmed razpravljavcev debatne kavar-
ne (poleg njega so to bili ob modera-
torki, Družinini kolumnistki Manici 
Ferenc, še krščansko-demokrat ski po-
litik Jožef Horvat in civilnodružbe no 
aktivist Aleš Primc), ki si je v izhodi-
šče postavila knjigo Nova levica in kr-
ščanstvo španskih profesorjev filozo-
fije prava Francisca Joseja Contrerasa 
in Diega Poole. Prav p. Cestnik je bil 
tisti, ki je knjigo, po bližnjem sreča-
nju z njenim originalom med študij-
skim »sobotnim letom« v Španiji leta 
2012, predlagal založbi Družina, nato 
pa zanjo napisal poglobljeno sprem-
no besedo, s katero jo je umestil v 
slovenski tukaj in zdaj.

KOLESJE NESTRPNOSTI
Zakaj misel na »paradajz v glavo«? 
Ker je bila prav ta debata, čeprav v 
program knjižnega sejma napoveda-
na že pred meseci, tik pred zdajci svo-
jevrstna tarča (ne)poklicanih varu-
hov nekakšne politične korektnosti, 
po kateri naj bi se baje ne spodobilo 
s krščanskega zornega kota v »sveti-
šču« sekularizma govoriti o temah, 
kot so liberalizacija splava, nova 
opredelitev zakonske zveze, propagi-
ranje t. i. novih modelov družine, ra-
dikalni feminizem, legalizacija meh-
kih drog itd., kar naj bi bile po ugo-
tovitvah omenjenih avtorjev go nilne 
teme nove postsocialistične levice. 
Pričakovano se je (poleg zakulisja) 
sprožilo medijsko kolesje, ki se je oči-
tno prepoznalo v novolevičarskem 
portretu (npr. Mladina, Pogledi),  in 
skušalo vnaprej diskreditirati razpra-
vo kot nekaj nedopustnega, kar naj bi 
baje ožilo prostor svobode. Seveda je 
treba takšne in podobne oznake razu-
meti v kontekstu razgretega javnega 
prostora pred referendumom o nove-
li krovnega družinskega zakona, ko je 
nekaterim očitno preveč videti zgolj 
zapisano ime denimo Aleša Primca, 
sovoditelja koalicije Za otroke gre!, 
pobudnice referenduma. 

Ali so torej res leteli benigni para-
dajzi, ki so za vroče kulturnobojniške 
teme značilni denimo za špansko 
okolje? Niso, so pa tik pred debatno 
kavarno letele maligne besede pesni-
ce Svetlane Makarovič, ki je o njenih 
udeležencih dejala, da »bolj ko jih 
gledam, bolj mi je žal, da niso bili 
splavljeni, ko je bil še čas.« A pustimo 
umetničine osebne travme, ki očitno 
vpijejo po neki odrešilni pomoči, in 
se raje posvetimo vsaj drobcu tega, 
kar je bilo v »razvpiti« Družinini de-
batni kavarni dejansko povedano.

DEVIACIJA LEVICE
Zakaj gre razprava kristjanov o politi-
čnih fenomenih, kakršen je pojav t. 
i. nove levice, nekaterim tako v nos, 
da bi jo najraje preprečili? P. Cestnik 
tako držo težko razume, ne nazadnje 
tudi zato, ker je v bistveno manj de-
mokratičnih časih že tekla razprava 
med staro, komunistično levico, in 

čim prej konča«. (Ali se bo to zgodilo 
na skorajšnjem družinskem referen-
dumu, ki ga je ob odprtju knjižnega 
sejma omenjal tudi mavrični ljub-
ljanski župan, dodajamo.)

KULTIVIRANJE SPORA
Kako pa se krščansko srečevanje z 
novo levico, če vendarle ostajamo 
pri tem poimenovanju, kaže na kon-
kretni strankarsko-politični ravni?  
Poslanec NSi Jožef Horvat sedi v dr-
žavnem zboru, pogojno rečeno, skraj-
no desno, na zadnjem sedežu – ima 
namreč številko 90. Nasproti mu na 
skrajni levi v dvorani sedijo poslanci 
Združene levice (poleg katerih sedijo 
Socialni demokrati; prav ti so si med 
seboj po poslančevih besedah, kar 
torej pritrjuje Primčevim ugotovit-
vam, največji konkurenti). Dialog z 
njimi je kljub številnim izključujo-
čim razlikam (npr. diametralno raz-
ličen pogled na Evropsko zvezo, ki 
za krščanske demokrate predstavlja 
temeljni politični in vrednostni okvir 
slovenske države, za novolevičarje pa 
imperialista, ki bi se ga bilo treba čim 
prej znebiti) mogoč, je pa potrebno 
vanj vložiti še več napora kot doslej. 
Prav kristjani v politiki so poklicani, 
da pri tem naredijo kakšen korak 
več naproti – zlasti pri konkretnih 
rešitvah, pri katerih se lahko najdejo 
tudi skupne točke.

Tudi p. Cestnik je prepričan, da 
so kristjani zavezani dialogu, k če-
mur jih jasno poziva prav Jezusova 
drža. Jezus je namreč največ pridigal 
ob Genezareškem jezeru, na geograf-
ski točki, kjer so se srečevali pogani, 
pravoverni Judi, heretični Samari-
jani …, kar pomeni, da je evangelij 
načrtno zasadil v prostoru, ki bi mu 
danes pridali oznako »pluralen«. Se 
pa zaveda, da je tak dialog zlasti v 
slovenskih razmerah, kjer hitro pa-
demo v kulturnobojne pasti, zahte-
ven. Sploh zato, ker pri nas nimamo 
tradicije dialoga, imamo pa dolgo 
tradicijo spora.

Očitno pa se tudi ta tradicija spo-
ra lahko kultivira. Morda je dokaz 
za to »pevski vložek«, za katerega so 
kot protest (?) proti Družinini debatni 
kavarni, ki je sicer prinesla še veliko 
drugih ugotovitev in si jo v video-
posnetku lahko ogledate na spletni 
strani www.druzina.si, poskrbele fe-
ministične aktivistke (s »sestrsko« 
priredbo Bratje le k soncu svobodi) – in 
za to dobile dialoški aplavz, ki pa so 
ga najbrž komaj slišale, saj so takoj po 
odpeti pesmi odnesle pete …  

BOGOMIR ŠTEFANIČ

Vendarle brez paradajzov
Knjiga Nova levica in krščanstvo odmevala 
v zaodrju in na odru 31. slovenskega knjižnega sejma

spolov označita za eno bistvenih lastnosti 
t. i. nove levice; op. avt./, ki počasi obvla-
duje svet, dobite na nekaj sto straneh 
čudovit kompendij, ki se bere kot 
dokumentarni film.« Knjiga nam-
reč tudi v obsežnih opombah prina-
ša zgodovino, podatke in ključne 
navedke, ki ponujajo dober vpogled 
v to miselnost. 

Je pa imel po vseh pohvalah na ra-
čun knjige pomisleke glede njenega 
naslova. Po Primčevem prepričanju 
je namreč neustrezen, saj knjiga ne 
opisuje nove levice, temveč »deviaci-
jo levice«. Politična levica, kot jo sam 
razume, se namreč bori za socialno 
pravičnost, delavske pravice ipd., mi-
selnost, ki je zrasla iz revolucije 1968, 
pa predstavlja deviacijo, v kateri se 
tradicionalni levičarji večinoma ne 
prepoznajo več. Od tod tudi sklep, da 
je bila pravzaprav levica prva žrtev 
nove ideologije. Če bo tradicionalna 
levica v političnem prostoru vedno 
potrebna, pa je Aleš Primc prepričan, 
da sedanja deviacija levice ni potreb-
na: kulturni, biološki, vrednostni in 
še kakšen eksperiment, ki ga vsiljuje, 
bo namreč, če bo šla družba, civiliza-
cija z njim naprej, povzročil veliko 
škode in žrtev, zato »bi si želel, da se 

STREL V PRAZNO
Francoska ideja zapiranja 
verskih objektov, kjer širijo neto-
lerantnost in radikalne ideje, 
je nevarna. Pred referendumom 
o družinskem zakoniku bi bilo 
treba zapreti vsaj 200 slovenskih 
cerkva.

DNEVNIK
Komentator Ervin Hladnik 

Milharčič

Saj ne, da bi slovenski levičarji 
po defaultu podpirali zapostav-
ljanje pravic žensk in druge 
za zahodno družbo sporne po-
stulate islamske kulture. 
A vse to tolerirajo iz ideološkega  
nasprotovanja krščanstvu 
kot temelju zgodovinske 
in kul turne identitete Evrope 
in njenih narodov. Njihov cilj je 
multikulturna družba, v kateri 
je krščanska kulturna identiteta 
kar se da izbrisana, preteklost 
in prihodnost pa nepomembna.

DOMOVINA.JE
Komentator Rok Čakš

* * *
Zdaj se pa spomnite tiste debate 
o evropski ustavi in tistih vpra-
šanj o izključitvi verske podlage 
človekovih pravic iz evropske 
ustave in vključitev zgolj seku-
larnega temelja. To je primer, 
kjer je Evropa verjetno prenape-
la svoj sekularni lok. Saj gre 
v resnici za sožitni dualizem 
obeh temeljev človekovih pra-
vic, tako verskega kot sekular-
nega, in eden brez drugega ne 
moreta obstajati.

RADIO OGNJIŠČE
Pravnik ddr. Klemen Jaklič

* * *
Kako to, da vzgoja otrok 
ne potrebuje ženske in moškega, 
v uprave velikih podjetij pa bi 
uvedli spolne kvote?

TWITTER
Libertarec

* * *
V matematičnih učbenikih 
za osnovne in srednje šole so 
naloge, ki dobijo po tej teoriji 
/tj. spola/ čisto drug pomen 
in s tem tudi drugačne rešitve! 
Naj navedem primer take nalo-
ge: V razredu je 20 fantov 
in 10 deklet. Koliko različnih parov 
lahko sestavijo? Če je plesni par 
običajen fant in dekle, je pravilen 
rezultat 20 x 10 = 200. Če pa oseb 
ne razlikujemo po spolu, dobimo 
rešitev (30 x 29) / 2 = 435. 
Ali bodo poslanci »napredne« 
in »moderne« levice poleg nove 
defi nicije zakonske zveze uvedli 
tudi novo matematiko? Prepri-
čan sem, da jim ne bo uspelo 
ne prvo ne drugo! Za preprečitev 
prvega bomo poskrbeli na refe-
rendumu, ki se ga tako bojijo, 
ker vedo, da bo to njihov zelo 
boleč poraz. Za preprečitev no-
vih neustavnih zakonov 
pa bomo morali poskrbeti 
na naslednjih predčasnih volit-
vah, s tem ko bomo večinsko 
volili stranke, ki jim gre 
za resnični napredek in blaginjo 
slovenskega naroda.

DELO
Pismo bralca Damijana Purga 

iz Ljubljane

Kljub napetim okoliščinam so poskrbeli za sproščeno razpravo: Manica Ferenc, p. Banko 
Cestnik, Jožef Horvat in Aleš Primc.  foto: B. Š.

OBETI ZA UČINKOVIT 
DOGOVOR SO SLABI.

Obeti, da bi bil dosežen učin-
kovit dogovor, so slabi. Razlog za 
to je enak kot v primeru Sloveni-
je, kjer vsakokratna oblast vztraja, 
da bodo podaljšali kurjenje ve-
lenjskega premoga v TEŠ 6 še za 
nadaljnjih 40 let. Scenarij, da bi 
prenehali kuriti premog do leta 
2025, kot bo storila Velika Brita-
nija, pri nas politično ne more 
preživeti. 

Velikih držav, za katere so de-
lovna mesta in dohodek od prido-
bivanja fosilnih goriv ter poceni 
energija v sedanjem času mnogo  
pomembnejši od ekoloških pro-
blemov čez desetletja, je prepro-
sto preveč. Ker učinkovitega 
zmanjšanja izpustov najverjetne-
je ne bo, se bo potrebno prilagodi-
ti bolj neprijaznim vremenskim 
razmeram. Bolj slaba tolažba je, 
da Slovenija ne bo med najbolj 
prizadetimi.


