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Razstava po besedah njenih avtorjev priča o:
»… delovanju skupine posameznikov iz različnih okolij, svetov-

nih nazorov in z različnimi načinii delovanja, ki pa so bili enotni v 
podpori osamosvajanju Slovenije in njenemu priznanju, tako ura-
dnemu, kot tudi med britansko javnostjo…«

Obisk Njenega veličanstva kraljice Elizabete II. v Sloveniji med 
21. in 23. oktobrom 2008 je dogodek par excellence, ki bo Slove-
nijo in njene ljudi britanski javnosti kar najbolje približal. Ob tej 
priložnosti želimo z razstavo predstaviti, na kakšen način so proce-
su priznanja in kasneje prepoznavanja Slovenije v Veliki Britaniji 
pripomogli »londonski Slovenci«. 

Razstava je bila junija letos postavljena tudi v House of Commons 
v britanskem parlamentu – v tistem središču političnega življenja, 
kamor so bili napori Slovencev v Londonu in njihovih britanskih 
prijateljev za priznanje Slovenije kot države najbolj usmerjeni.

Na razstavi so zbrane fotografije in dokumenti iz tistega časa, 
med njimi kopija pisma takratnega ministrskega predsednika go-
spoda Johna Majorja z uradnim britanskim priznanjem nove suve-
rene države z dne 15. januarja 1992, prav tako fotografija s peticijo, 
ki so jo nanj bili naslovili »londonski Slovenci«.

Razstava omogoča vpogled v tisti del procesa nastajanja nove 
države, ki kasneje našemu pogledu v preteklost pogosto ostaja skrit, 
saj je potekal spontano, neinstitucionalno povezano in z mnogih 
koncev. Arhiv Republike Slovenije je zato to enkratno gradivo spre-
jel v svojo zbirko.

K priznanju države Slovenije, še zlasti pa k njenemu institucio-
nalnemu ustroju, so bistveno pripomogli tudi številni posamezniki, 
člani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Poglabljanje znanja in 
zavesti o pravu in državi kot o kompleksnih in dinamičnih procesih 
pa je tudi eno njenih glavnih poslanstev, zato smo razstavo postavili 
na ogled prav v njenih prostorih.
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