
Spoštovani gospod Christian Wehrschütz,  

v nadaljevanju vam posredujemo prispevek predsednika republike Boruta Pahorja za knjigo "Balkan -
krvava preteklost - negotova prihodnost" avtorja gospoda Christiana Wehrschütza.  

Gre za literarno delo o izjemno zanimivi in raznoliki regiji, ki je skozi zgodovino 
igrala pomembno vlogo pri oblikovanju identitete današnje Evrope. Geografska 
umeščenost je regijo, ki se jo je v Evropski uniji prijel izraz Zahodni Balkan, 
determinirala s kulturnimi in družbenimi vplivi iz srednje Evrope ter tudi z 
močnim duhom in filozofijo Bližnjega vzhoda; v zgodovini je dolgo časa po 
sredi regije potekala meja med dvema velikima cesarstvoma. Ta meja je 
definirala karakter tega območja in predvsem zaznamovala kulturne značilnosti 
njenega prebivalstva. Predvsem pa je prav to območje, kljub svoji kulturni 
raznolikosti, dolga stoletja predstavljalo mejnik evropske miselnosti in 
evropske filozofije.  
 
Omenjena raznolikost je bila velikokrat tudi temelj sporov in konfliktov, 
velikokrat je bila tudi zlorabljena v politične namene, kar je pustilo v sedanjem 
prebivalstvu globoke brazde, ki jih bo čas še dolgo celil.  
 
Osebno sem velik zagovornik evropskega angažmaja v regiji Zahodnega 
Balkana, kajti le s pomočjo Evropske unije se bo regija tudi politično vrnila v 
okrilje evropskih narodov, ki so združeni v Evropski uniji. Zato sem in tudi v 
prihodnje bom izrazito zagovarjal Evropsko perspektivo Zahodnega Balkana in 
v ta namen tudi aktivno deloval v vseh obstoječih forumih. V ta namen sva 
skupaj s hrvaškim kolegom, predsednikom Josipovićem tudi oživela pobudo, 
ki smo jo poimenovali Brdo Process, katere namen je krepitev političnega 
dialoga med voditelji držav Zahodnega Balkana in Evropsko unijo o najbolj 
perečih vpra šanjih. Menim namreč, da je sedaj čas, da se začnejo re ševati 
preostala odprta vprašanja, ki bremenijo države regije in se tako osvobodijo 
bremen preteklosti, brez katerih bodo veliko la je sodelovale v oblikovanju 
skupne evropske prihodnosti. Prepričan sem, da je lahko Evropa uspešna 
samo, če vključuje vse narode, ki kulturno in zgodovinsko predstavljajo njen 
integralni del – in narodi Zahodnega Balkana to nedvomno so.  
 
Borut Pahor  
Predsednik Republike Slovenije  
 
 
Lep pozdrav,  
 

 


