
redsednik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor je s svojim obiskom v Go-
rici v petek, 6. decembra, dal

močan zagon slovensko-italijanskemu
sodelovanju in vlil novo upanje v razvoj-
ne možnosti našega čezmejnega prosto-
ra. Prišel je, da bi se udeležil slovesne seje
Evropskega združenja za teritorialno so-
delovanje (EZTS) v stavbi Trgovskega do-
ma, simbola slovenske navzočnosti v Go-
rici, ki mu je sedaj “vdihnjeno novo po-
glavje čezmejnega sožitja”.
Ob koncu obiska je Pahor sam zatrdil, da
je “utemljeno” šlo za “zgodovinski dan”.
Sam je priznal, “da politiki zelo radi po-
segamo po teh kategorijah, da gre za pre-
sežek, da gre za prelom, da gre za zgodo-
vinski dan, a tokrat si lahko upravičeno
privoščimo to oceno. Zgodovinski dan v
dveh smislih. Slovenci se v nekem insti-
tucionalnem, konstitutivnem smislu
vračajo v srce Gorice, kjer so živeli, pre-
den jih je fašistično nasilje pregnalo tudi iz Trgovskega doma.
Danes pa smo tukaj na način, ki sodi v kontekst nove skupne
evropske prihodnosti. To je drugi razlog, zaradi katerega sme-
mo biti zelo optimistični glede perspektive tega projekta
(Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, op. p.), ki
je povezan z odločenostjo obeh držav, vseh, ki odločamo o
prihodnosti sedanje in prihodnjih generacij, da poskušamo
osredotočiti naše delo na nekatere strateške projekte, ki bodo
mir in varnost, ki ju Evropa že zagotavlja, nadgradili z boljšim
in bogatejšim življenjem - ne samo v materialnem, ampak tu-
di v duhovnem smislu - za Slovence, za Furlane, za Italijane.
Zdi se mi, da s tem omogočamo našim otrokom, da vsak iz-
med njih ohrani svojo nacionalno identiteto, ampak si hkra-
ti prizadeva, da se krepi tudi skupna evropska identiteta”.
Predsednik tudi trdno verjame v čezmejno sodelovanje na
našem področju. “Najprej bi rad povedal, da sem dolga leta

v različnih vlogah, ki jih opravljam, ve-
lik zagovornik 'dveh Goric - enega me-
sta'. (…) Prav Gorica na italijanski stra-
ni in Nova Gorica na slovenski strani
sta primer, kjer bi lahko vse funkcije
enega mesta, ki so v skupno korist,
lahko uspešneje opravljali, če bi jih
opravljali skupaj. Mislim, da jezik ni
ovira. V multikulturni Evropi je znanje
več jezikov izreden privilegij za sleher-
nega otroka, ki se radovedno ozira v
svet svoje lastne prihodnosti. Torej: ne
zaradi zgodovinskih predsodkov, ki jih
tudi s tem presegamo, ne zaradi neka-
terih zgodovinskih zamer, ki jih je pu-
stil čas, ko sožitje, solidarnost in med-
sebojno razumevanje niso bila taka, kot
so danes, ampak prav zaradi vsega tega
je odločitev, da sodelujemo, da krepi-
mo tisto, kar nam je skupnega, in da
hkrati ohranimo tisto, kar nam je po-
sebnega, nekaj, kar bi nam lahko prvič

dalo veliko moč za gospodarski, socialni in duhovni razvoj
obeh Goric kot enega mesta”.
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Uvodnik

PPrriimmoožž  KKrreeččiičč

Resnost in odločitev
odobni trenutek doživljamo kot hudo zmešnjavo. Podira se
svet, ki je do nedavnega veljal za trdnega in njegove
vrednote za nezlomljive. Zahaja obdobje sebičnega

kapitalizma, svobodnjaštva, razumarstva, državne sociale in
številnih privilegijev. Človeštvo se sooča z mnogimi
zemeljskimi katastrofami, segrevanjem ozračja,
onesnaževanjem okolja, pa tudi s terorizmom, gospodarsko
krizo, napetostjo med religijami, kulturami in civilizacijami.
Nekateri se ob tem sprašujejo, kakšen je Bog, ki vse to vidi in
dopušča. Drugi bežijo v odsotnost, nasilje, črnogledost. Nič ne
bo več tako, kot je bilo. Čeprav še vedno obstaja nasprotovanje
vsemu, kar je resnično, pristno in živo, se že kažejo znamenja,
ki govorijo o prehodu in spremembi, obenem pa je ta čas tudi
priložnost za budnost, solidarnost ter zvestobo. Ni se mogoče
skriti pred odgovornostjo za obnovo življenja, zato je še toliko
bolj pomembna vera, da vztrajamo v majhni skupnosti in ne
odstopimo iz duhovnega boja. Zlasti, da se ne damo zmesti ob
krivicah, zlu, ko nas zasmehujejo in prepričujejo z lažjo. Ne
smemo kloniti ob tistih, ki padejo, pa čeprav so ugledni in
pomembni. Jezus pravi, naj se ne damo premotiti od teh
dogodkov, da bi izgubili upanje. Spodbuja nas z blagodejnimi
besedami: Ne bojte se, jaz sem svet premagal.
Prisotnost kristjanov v slovenski družbi bi morala nositi to
sporočilo. Tudi če se nam podira država in tonemo v hudo
ekonomsko ter moralno krizo, ne smemo obupati in se
umakniti. To ni čas za utapljanje, beg in kompromise, ampak za
budnost in pogum v solidarnosti. Pomembno je, da okrepimo
vero v Gospoda, ki je gospodar časov in dopušča krize, da bi se
prečistili v svoji misli ter delovanju, da bi napuhnjena veja
ponižno sprejela dejstvo, da mora živeti z drevesom, drugače ne
bo preživela. Pri tem so pomembne molitev in tiha zvestoba ter
pozorna ljubezen. Tako bo luč evangelija zasvetila na obrazih
ljudi in bodo njene žarke ponesli v družine, družbo in povsod,
kjer se odvija življenje. V peči apokalipse bo zgorel plevel laži,
sebičnosti in zla, zasvetila pa se bo zlata pšenica poštenosti,
dobrote in ljubezni.
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“Za gospodarski, socialni in duhovni razvoj
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