MILAN KUČAN, PREDSEDNIK SLOVENIJE (1990-1992, 1992-1997, 1997-2002)
Rojen leta 1941 v Križevcih, Prekmurje. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1964.
Politično je bil dejaven že v študentskih letih. V obdobju 1986-1989, ko se je v Sloveniji razmahnila politična pomlad,
je vodil Zvezo komunistov Slovenije. Kot njen predsednik se je zavzemal za odprt politični dialog, za človekove pravice in za
evropsko usmeritev slovenske in jugoslovanske družbe. Svoj glas je dvigoval zoper politične tokove, ki so jugoslovansko državo
vodili v izredna stanja in v krvavo vojno.
Ko je nekdanja Jugoslavija zašla v slepo ulico in postala nevarno žarišče za mir in varnost njenih narodov in Evrope, je
nasprotoval njenemu nasilnemu ohranjanju in se zavzel za nadzorovani proces nenasilnega razdruževanja države.
Aprila 1990 je bil izvoljen za predsednika predsedstva Slovenije. V času njegovega predsednikovanja slovenskemu
predsedstvu se je Slovenija z visoko stopnjo enotnosti odločila za razdružitev od Jugoslavije (december 1990), razglasila
samostojno državo (junij 1991), se uspešno ubranila pred agresijo JLA (junij 1991), se uspešno pogodila za mir (julij 1991) in
dobila mednarodno priznanje (Mirovna konferenca v Haagu v jeseni 1991 potrdi pravico konstitutivnih narodov Jugoslavije do
samoodločbe in na tej osnovi njihovo svobodno izbiro državnopravne prihodnosti). Leta 1992 je Milan Kučan prvič nagovoril
generalno skupščino OZN kot predstavnik nove polnopravne članice OZN.
Decembra 1992 je bil Kučan izvoljen za predsednika republike s 64% glasov in potem ponovno leta 1997 s 55,5%,
obakrat v prvem krogu proti več kandidatom.
V obdobju dveh njegovih predsedniških mandatov (december 1992 - december 2002) je Slovenija uspešno izpeljala
svojo notranjo sistemsko preobrazbo, se prilagodila sodobnim procesom in standardom evroatlantskih integracij, se uvrstila
med države z visoko stopnjo človekovega razvoja (med 173 državami je zasedla 29. mesto po indeksih Razvojnega programa
OZN iz leta 2000) in veljala po gospodarskih kriterijih za najuspešnejšo kandidatko za članstvo v EU. O članstvu v EU in NATO je
Slovenija odločala na referendumih spomladi 2003, pred katerimi se je Milan Kučan aktivno udeležil kampanje v prid slovenske
včlanitve v obe organizaciji.
Kot osrednja politična osebnost je v svojem celotnem obdobju vodenja slovenske države po vseh javnomnenjskih
anketah Kučan užival najvišje zaupanje in popularnost med Slovenci.
Milan Kučan je član Madridskega kluba s sedežem v Madridu, sopredsednik Mednarodnega kolegija s sedežem v
Parizu, predsednik Foruma 21 s sedežem v Ljubljani, član Balkanskega političnega kluba s sedežem v Sofiji, član Mirovnega
instituta Simona Peresa in Russlovega sodišča za Palestino.
Milan Kučan je prejel številna najvišja priznanja. Septembra 2007 ga je Mednarodna liga humanistov razglasila za
"državnika-humanista 21. stoletja".

