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Prof. dr. Erich Prunč (1941-2018)
Težko je v nekaj besedah osvetliti človeka, s katerim si desetletje najtesneje sodeloval, delil ideje, ga občudoval in se z njim
prepiral. O tako visoko razviti individualnosti bi lahko napisal roman, in to nič kaj dolgočasen. Bil je enkraten v vsem,
česarkoli se je lotil: kot odrski igralec, pesnik, slavist, prevajalec in tolmač, retorik in razvijalec idej, s katerimi je vsakogar
lahko prepričal, v glavnem pa znanstvenik in raziskovalec, ki mu je bilo v duhu kritičnega realizma preverjanje in
nadgrajevanje ustaljenih hipotez prva dolžnost, ne pa slepo sprejemanje absolutnih resnic.
Čas na Koroškem: Ozaveščanje iz opozicije
Že kot najmlajši od 13 otrok Skurnikove družine v Straši vasi pri Škocjanu se je znašel v manjšinskem položaju in moral
dokazovati dvanajsterim starejšim in močnejšim, da jim je enakovreden, kar se mu je posrečilo le z vztrajnim, trdim delom.
In to je postala njegova življenjska filozofija: ne biti odvisen od usmiljenja močnejših, obupovati in vzdihovati, pač pa
tekmovati z večjimi s kvalitetno opravljenim, nenehnim delom. Njegovo izredno nadarjenost je prvi opazil škocjanski kaplan
g. Janez Rovan, naš kasnejši vzgojitelj v Heimlingerju, in nemalo strmel, ko se je Erich kot ministrant čez noč naučil na pamet
grozno dolgi latinski confiteor, v katerem se najprej pojavljajo svetniki in svetnice v dativu ednine in množine, v drugem delu
pa v akuzativu. Z Rovanom so otroci zaigrali tudi številne mladinske gledališke predstave. Kar nekajkrat je moral kaplan k
Erichovim staršem prosit,

naj ga dajo študirat, kar je tedaj še pomenilo postati duhovnik. Dali so ga na Plešivec. V 7. razredu ga je moral v teku šestih
ur zapustiti, ker je bil v Škocjanu na igri, ki jo je sam napisal, in se vrnil v dom prepozno. V glavnem pa je bilo krivo, da je bil v
krogu tistih dijakov, ki so izdajali in razpošiljali slovenski list Kres. To pa je bilo tako nezaželeno kot sto let pred tem nositi na
svoji kobilici od morja angleško sol. Pa mu je menjava zraka kar dobro dela, je dejal, kajti preveč absolutnih resnic, desnih ali
levih, človek ne prenese! Maturiral je nato leta 1960 na Einspielerjevi gimnaziji v Celovcu, bival pa tedaj v Mohorjevem
domu Heimlinger, ki ga je vodil dr. France Cigan, osrednja osebnost glasbenega življenja na Koroškem. Ravnatelj gimnazije
V. Einspieler je bil, mimogrede povedano, glavni predstavnik vindišarske teorije, a bil menda zelo korekten. Kasneje, v 70-ih
letih, ko je na Koroškem prihajalo do napetosti, ga je Erich povabil na javno razpravo o tej ponemčevalni teoriji, a se mu ni
odzval. Kljub vsemu ga je Plešivec tudi pozitivno zaznamoval, kajti študentje so v počitnicah imeli sestanke po vaseh, vabili
predavatelje, se izobraževali in navezovali stike s preprostim ljudstvom. V hladnem vetru, ki jim je pihal v obraz s severa
(nemška vzvišenost) in juga (jugoslovansko enoumje), so si krepili svobodno slovensko zavest in opozicijski duha. Kljub
izkušnjam na Plešivcu se Erich najprej podal za en semester v celovško semenišče in ugotovil, da bi bil v tem poklicu v svoji
svobodoljubnosti preutesnjen.
V dijaških letih je pisal pod psevdonimom Niko Darle, leta 1965 pa iz pesniško zbirko Tihožitja, v kateri je ra; koroške mite,
kot so Kralj Matjaž, Mikh Zala ali Zalik žene. V nemščino je pesmi prevedel Fabjan Hafner (Still-Leben 20C sam pesnik in
absolvent graške slavistike Florjanom Lipušem in Karlom Smollejem bil soustanovitelj literarne revije mladje. Ustanovil in
vodil je tudi Oder mladje, je režiser in igralec hkrati. Igrali so zahtevne predstave, vse v lepem knjižnem jeziku, Lipuševo
Mrtvo oznanilo, Antigono Dominika Smoleta in Molierjeve Skapinove jače. Spremljal jih je navadno ansambel Veseli
študentje. Erich se je pridružil tudi zboru Jakob Petelin Gallus, kjer je blestel z duhovitimi povezavami. Od leta 1968 - 1970 je
postal z glasovi mladine predsednik KKZ. Takoj je navezal stike s SPZ, sklenjen je bil dogovor o koordinaciji dela med obema
kulturnima organizacijama in tako je naposled tudi KKZ postala deležna kulturne izmenjave s Slovenijo. Tedaj sta Erich Janko
Zerzer predlagala, da bi enkrat na leto s Filozofsko fakulteto skupno organizirali Koroške kulturne dneve. In zgodilo se je.
Prvi so bili leta 1969 v Delavski zbornici zadnji, triindvajseti, pa leta 1991 na univerzi v Celovcu. Erich in Zerzer sta tudi
predlagala, da bi na Koroškem ustanovili skupni slovenski znanstveni inštitut. Po uspešnem predsednikovanju se je moral
zaradi poklicnih dolžnosti umakniti v Gradec, kjer ga je čakala habilitacija na slavistiki, ostal pa je, kolikor mu je dopuščal čas,
povezan s koroškimi ustvarjalci in bil med pobudniki etnološkega oddelka pri KKZ (1983), predhodnika inštituta Urbana
Jarnika.
Čas v Gradcu: Znanost je ženskega spola in ne trpi nobene konkurence
To modrost je večkrat ponavljal in se je v glavnem tudi držal. Bliže sem ga imel priložnost spoznati, ko sem prišel na študij v
Gradec, v času pogromskega vzdušja in sovražnosti do pravic Slovencev na Koroškem. Pel je v odličnem moškem zboru, ki ga
je vodil Janez Kampuš, in navadno skrbel za zelo zabavno in poučno moderacijo, ko smo gostovali po koroških odrih. Kadar
je bil dobre volje, nam je zapel svojo najljubšo Naš maček je ljubco imel, mi pa smo mu kot pri litanijah odpevljali mjav,
mjav. V tistih strupenih časih nas je navduševal s svojo prepričljivo retoriko in argumentacijo v prid slovenščine. Manjšinsko
pravo je imel v malem prstu, tako da mu tudi najhujši nasprotniki - in takih tedaj ni bilo ravno malo - niso mogli do živega.
Občudovali smo ga, ko je v nabito polni veliki predavalnici graške univerze na razpravi o Koroški povozil vse do zadnjega. Bili
smo ponosni nanj in njegovega opozicijskega duha in na tako moralno zmago. Na slavistiki se je po sijajni disertaciji o kalkih
v slovenščini posvečal najprej starejšemu koroškemu slovstvu, se ubadal z Ožbaltom Gutsmanom in Urbanom Jarnikom, ki
mu je kot razsvetljencu, duhovniku, pesniku, avtodidaktičnemu slavistu in narodopiscu leta 1984 namenil habilitacijo. Delo
je bilo leta 1988 objavljeno v treh delih. Vprašal sem ga, zakaj se ni posvetil rusistiki, ki je v 60-ih letih zavladala na
avstrijskih univerzah, pa je odgovoril, da je raje velik petelin na majhnem kupu gnoja kot majhen petelin na velikem kupu!
Po končanem študiju sem dobil pri njegovem zahtevnem dolgoročnem megaprojektu o inventarizaciji slovenskega ljudskega
jezika na Koroškem poldnevno zaposlitev in bil vesel, da mi ni bilo treba s trebuhom a kruhom - v projektu, ki ga je ustanovil
skupno s predstojnikom slavistike, prof. Stanislavom Hafnerjem, koroškim Slovencem, z namenom, da se pet pred dvanajsto
reši na terenu dragoceno narečno gradivo. Za projekt s petimi cilji je Erich sestavil zahteven operacionalizacijski načrt. Izšlo
je 7 knjig Tezavra, slovensko-nemške narečne konkordance od A do Mi-, in zajetna jezikovno-geografska disertacija zadnje
sodelavke Andrejke Žejn o poteku raznih imenovanj za eno in isto stvar na Koroškem. Za ta zahtevni projekt bi bilo potrebno
najmanj 10 sodelavcev, a sem nazadnje ostal sam.
Delo je bilo težaško, pikolovsko, a sem vzdržal, ker je bil do sebe ravno tako neprizanesljiv kot do mene. Pogosto je
obžaloval, ko sva šla ob enih na kosilo, da dan nima 48 ur, češ kaj vse bi lahko še ustvaril: literatura, oder, potovanja, še trije
projekti, arhivi... Jaz sem prihajal v službo ob pol devetih, odprl najprej okno in razgnal gosti dim, da sem sploh videl, ali je
računalnik še na mizi; tudi njegova sodelavka je namreč kadila kot Turek. Nato sem pomil piskrče in džezvo za turško kavo,
pristavil vodo za naslednji užitek in čakal, da se je šef pojavil. Kavo smo pili kar po litrih, in ni nam škodila. Cigarete pa zelo.
Delati z njim je bilo zahtevno, naučili pa smo se veliko, zlasti mišljenja z lastno glavo. Zal v svoji zagnanosti ni poznal prave
mere. Včasih je bilo že skoraj kot v Zebljarski, kjer je voda nenehno gnala kolesa in mehove. Lahko bi bil šel po štirih urah
plačanega dela opoldne domov, a ni prišlo v poštev. Ce sem se poslovil opolnoči, je bilo zanj še vedno prezgodaj. Nekoč sem
mu ob pol enih zjutraj trikrat voščil lahko noč, a ni slišal, tako je bil zamaknjen nad besedilom. Zjutraj pa me je oštel, češ kaj
se to pravi hoditi tako zgodaj domov. Pred polnočjo da nimam doma kaj iskati! In zakaj? Zato, ker nimam žene! Sem dejal,
še sreča, da ne.
Erichu gre zahvala tudi za dejstvo, da je že v 70-ih letih začel z lektorji in profesorji uvajati slovenščino kot enakopravno
študijsko smer na inštitutu za prevajalce in tolmače, ki ga je nato kot predstojnik poznanstvenil in spremenil v inštitut za
translatologijo (prevodoslovje). Imel je tudi svojo prevajalsko skupino, s katero je odlično služil srednjeevropski Delovni
skupnosti Alpe Jadran, ki je združevala posamezne regije držav različnih političnih sistemov. Ce se ne motim, je kot prvi
koroški Slovenec dobil redno profesuro. Računal je, da bo postal predstojnik na slavistiki, toda domača imenovanja tedaj

niso bila več zaželena. Tudi s prevodoslovjem je slovenščina veliko pridobila in postala v Gradcu, kjer j i je zibelka stekla s
prvo katedro slovenskega jezika že leta 1811, še bolj prestižna. Študentje so lahko obogatili svoje možganske ganglije z
najrazličnejšim strokovnim besedjem slovenščine in nemščine in ga z vsem kulturnim ozadjem lahko prikazovali na
konsekutivnem ali simultanem prevajanju. Hkrati pa sta se okrepila spoznanje in zavest, da je slovenščina v koraku z vsemi
drugimi t. i. velikimi jeziki, ker ima na voljo vse besedno izrazje, potrebno za še tako zamotano filozofsko ali strokovno
vsebino.
Zaradi svojih izrednih zaslug je bil Erich zadnjih deset let dopisni član SAZU in častni senator Univerze v Ljubljani.
Smisel življenja: Biti ustvarjalen
Ko sem ga nekoč vprašal, kakšen smisel ima življenje, ko brez miru okrog divja, s simpozija na simpozij, iz prevajalske kabine
v kabino, iz predavalnice v predavalnico, s seje na sejo, pa je prepričljivo odgovoril: Biti ustvarjalen. Po upokojitvi se ga je
pomalem lotila težka pljučna bolezen. Pri polni zavesti, da je stvar neozdravljiva, je hotel še prej končati kritično izdajo
Kapelskega pasijona in prav iz te želje črpal zadnje moči v boju z boleznijo. Pri duši je ostal slavist in tako se je krog spet
strnil na Koroškem. Izgubljeno besedilo pasijona sta v osemdesetih letih našla z J. Zerzerjem v župnišču v Kapli ob Dravi, a za
izdajo tedaj ni bilo časa. V pokoju pa ga je leta 2017 obdelal in obelodanil z Matijo Ogrinom z inštituta za slovensko
literaturo pri ZRC SAZU v Ljubljani. Restavrirani original pa je namesto NUKu kot oporoko zapustil predsednici inštituta
Urbana Jamika Martini Piko Rustia z besedami: Skrbno mi to čuvajte!
Dragi Erich, hvala ti za svetel zgled dela, za kritičen pristop k stvarem, za kvalitetno uveljavljanje slovenstva in za vse
petdesetletno prijateljstvo. Naj se tvoje avguštinovsko nemirno srce spočije v Gospodu, kjerkoli že te bodo položili k
zadnjemu počitku. Prepričan sem, da boš pri Njem, v katerega si zaupal, končno srečen, še bolj kot si bil v mladih letih sredi
preprostega koroškega ljudstva, iz katerega si izhajal in kateremu si vse življenje vlival spoštovanje do jezika, naše skupne
dobrine, o kateri pravi Miklošič, da je prevelik dar božji, kakor da bi ga posamičen človek smel onegaviti.
Ludvik Karničar
Univ. profesor v pokoju, slavist, dialektolog ter slovaropisec in dopisni član SAZU.
Dvojezično ljudsko šolo je obiskoval na Obirskem, srednjo šolo - Zvezno gimnazijo za Slovence - pa v Celovcu, kjer je z odliko
maturiral. V šolskem letu 1966/67 je bil s štipendijo American Field Servicea eno leto v zadnjem razredu srednje šole (high
school) v Sherrillu, N. Y„ kjer je opravil ameriško maturo. Leta 1969/70 je vpisal na Inštitutu za izobraževanje prevajalcev in
tolmačev v Gradcu ruščino in španščino ter zaključil študij ruščine. Od 1973/74 do 1974 je imel letno štipendijo na Univerzi
Lomonosova v Moskvi, od leta 1978/79 pa recipročno avstrijsko- jugoslovansko štipendijo v Ljubljani (mentor prof. J.
Toporišič). Študij v Gradcu je zaključil s promocijo za doktorja filozofije z disertacijo o govoru na Obirskem. Zatem se je
izpopolnjeval na jezikovnih tečajih v Zadru, Ljubljani. Trstu in Sarajevu. Poklicno prakso je začel leta 1979 kot asistent na
slavistiki v sklopu dolgoročnega raziskovalnega projekta o leksikalni inventarizaciji slovenskega ljudskega jezika na Koroškem
(voditelja Hafner in Prunč). Ob sestavljanju in urejanju narečne konkordance - tezavra - je tudi poučeval na prevajalstvu in
na slavistiki. Leta 1986 je sledila celodnevna zaposlitev za navedeni raziskovalni projekt v okviru Avstrijskega inštituta za
vzhodno - in jugovzhodnoevropsko zgodovino na Dunaju. Ta se je končala leta 1989, ko je prevzel na slavistiki mesto Ericha
Prunča in postal tam univerzitetni asistent. Po habilitaciji 2001 je postal docent z uradnim nazivom izrednega
univerzitetnega profesorja. Do upokojitve leta 2014 je na slavistiki predaval izbrana poglavja iz slovenske slovnice,
dialektologijo, fonetiko in fonologijo, realije Slovenije (zgodovino, kulturno zgodovino, prepoznavnosti) in imel uvodno
predavanje v sisteme in strukture slovanskih jezikov. Slovenistiko je pojmoval širše, zato so bili nenehno v gosteh profesorji
slovenskih univerz, se vrstili kulturni večeri, akademije in kulturološki simpoziji ter ekskurzije po Sloveniji. Vsa osemdeseta
leta je bil po nalogu deželnih in zveznih avstrijskih organov uradni prevajalec in tolmač za slovenščino in nemščino.
Slovenistična predavanja je imel po Koroškem, v Gradcu, na Dunaju, v Sloveniji, Italiji in na Češkem. Sodeloval je tudi v
mednarodno pomembnem Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju. Od leta 2008 do 2012 je bil predsednik
znanstvenega sosveta. Z ustanovo je bilo tesno povezano več univerz in inštitutov evropskih narodov s centri na Dunaju,
vodstvo pa je zgledno skrbelo za promocijo slovenske znanosti in kulture v Avstriji. Leta 2017 je Karničar prejel Štrekljevo
nagrado ter odlikovanje red za zasluge predsednika RS.






Detela, Lev. Na Dunaju o Avstrijski zgodovini Ernsta Brückmüllerja / Lev Detela.- Dunaj. Predstavitev obsežne
Avstrijske zgodovine Ernsta Brückmüllerja, ki je izšla pri Slovenski matici v Ljubljani, je 5. junija 2018 privabila v
Slovenski inštitut in v Inštitut za avstrijske vede IÖK na Dunaju izredno veliko število zainteresiranih.- Novice,
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 4
Prelesnik, Katarina. Slovenske županje so počastile Železno Kaplo : sosedsko povezovanje / Katarina Prelesnik ;
[pogovarjal se je] Bojan Wakounig.- Železna Kapla. V četrtek, 31.5.2018 so se slovenske županje prvič srečale
zunaj meja Republike Slovenije - prišle so v Železno Kaplo. Novice objavljajo pogovor s Katarino Prelesnik, županjo
občine Solčava.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 4
Mednarodni pritisk na Hrvaško : razprava na Dunaju o vročem vprašanju.- Dunaj. Na povabilo Slovenskega
inštituta je priznani pravni strokovnjak Branko Celar spregovoril o aktualnem stališču Republike Slovenije v zvezi z
arbitražo in jasno kritiziral zadržanje Hrvaške.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun.
2018), str. 5



Nagrajenec Janez Stergar : Kugyjeva nagrada 2018.- Celovec / Ljubljana. Skupnost koroških Slovenk in Slovencev
(SKS) namenja letošnjo Kugyjevo nagrado profesorju Janezu Stergarju iz Ljubljane. Prejel jo je med drugim "za
svoja neumorna prizadevanja na področju čezmejnega delovanja v službi alpsko - jadranskih jezikov in kultur".
Podelitev bo v torek, 19. junija 2018 ob 19.00 uri v prostorih Slovenske gimnazije v Celovcu.- Novice, slovenski
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 6



Obnova podružne cerkve : farna slovesnost na Obirskem.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23
(8. jun. 2018), str. 6
Inzko, Valentin. "Soodločajte pri pomladitvi Narodnega sveta" : predsednik NSKS Valentin Inzko / Valentin Inzko
; [pogovarjal se je] Emanuel Polanšek.- Celovec. Do ponedeljka, 11. junija 2018, še tečejo volitve v Zbor narodnih
predstavnikov (ZNP) Narodnega sveta koroških Slovencev. O pogledih na manjšinsko politiko na Koroškem so se
pri Novicah pogovarjali s predsednikom Valentinom Inzkom.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št.
23 (8. jun. 2018), str. 6-7
Detela, Lev. V slovenskem študentskem klubu na Dunaju o punku na Slovenskem / Lev Detela.- Dunaj. 25. maja
2018 so v Klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju predstavili knjigo o punku na Slovenskem, ki jo je
napisal Simon Ošlak - Gerasimov. Publikacija je izšla v dveh izdajah, slovenski in nemški, pri Kulturnem centru za
umetniško produkcijo in založništvo v Mariboru skupaj s Kulturnim društvom Člen 7 za avstrijsko Štajersko Pavlova hiša v Potrni pri avstrijski Radgoni.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018),
str. 8
Wakounig, Bojan. Bistvo demokracije je spoštovanje drugega : Knjige mojega življenja / Bojan Wakounig.Celovec. Lojze Peterle je predstavil knjige svojega življenja in pokazal ne evropskega, temveč razgledano živahnega
svetovljanskega duha. O knjigah svojega življenja je predsednik prve slovenske demokratično izvoljene slovenske
vlade, nekdanji zunanji minister in danes član Evropskega parlamenta spregovoril v petek, 1. junija 2018 v
Slovenskem knjižnem centru v celovški Mohorjevi knjigarni.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št.
23 (8. jun. 2018), str. 8-9
Kordaš, Marjan. Felix Kucher: Kamnik : Picus Verlag, Dunaj, 2018, 250 str. / Marjan Kordaš.- Pripoved se začne
leta 1947 v Buenos Airesu v Argentini, a dogodki se v resnici začnejo leta 1927 v Podgori (Unterbergen) v Podjuni.
zajema precej ljudi, ključni pa so trije moški, brata Anton in Josl Lipic ter August Kamnik. Vsi so bili rojeni v okolju
slovenskega koroškega narečja. Za karakterizacijo slednjega Kucher uporablja izraza slowenisch, windisch skoraj
kot sinonima, le ponekod pa windisch s pejorativnim prizvokom.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. Št. 23 (8. jun. 2018), str. 9
Nemalokrat sveti luč na inštitutu še ponoči : občni zbor društva Urban Jarnik.- Celovec. Narodopisno društvo
Urban Jarnik je na svojem občne zboru pozvalo k večjim podporam za delovanje inštituta. Dela pri Slovenskem
narodopisnem inštitutu Urban Jarnik v Celovcu prav gotovo ne bo zmanjkalo. Ustanova skrbi za raziskovalne
projekte, pripravlja znanstvene posvete in na njih sodeluje, izdaja publikacije, študentom omogoča delovne prakse
in občasno organizira tudi kakšno razstavo.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018),
str. 14
Karl Vouk: Eden od nas : razstava v Tinjah.- Tinje. Od opazovanja narave do portretiranja ljudi je samo še korak. V
Tinjah je na ogled prerez raznolikega umetniškega opusa Karla Vouka.- Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 14























Wakounig, Bojan. Pesem jih dviga k Bogu in jih bogati : 35 let skupine Akzent / Bojan Wakounig.- Ledince.
Skupina Akzent bo v soboto, 9. junija 2018 s koncertom v kulturnem domu v Ledincah slavila 35 dopolnjenih let
skupnega prepevanja in nastopanja.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 15
Kert-Wakounig, Sonja. 20 let prostovoljstva v Angoli : IniciativAngola / Sonja Kert Wakounig.- Šentprimož. Bom
dia!, je bilo geslo v kulturnem domu Danica v Šentprimožu, ko je društvo IniciativAngola dne 31. maja 2018 v
krogu glasbenih ustvarjalcev praznovalo 20. leto prostovoljnega dela v Angoli.- Novice, slovenski tednik za
Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 16
Potujoče Koroško poletje : koncert & ledinska imena.- Šentjanž. Od leta 2016 naprej ima projekt "Carintischer
Sommer" nov koncept in se skuša povezovati z regionalnimi kulturnimi iniciativami. Vabijo na letošnjo serijo
prireditev, ki bodo od sredine julija na Osojskem jezeru. Na otvoritvi bodo integrirali slovenski jezik pri otvoritveni
pesmi.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 16
Wakounig, Bojan. Marija, kako je pri nas lepo! : portret: Justina Hribernik / Bojan Wakounig.- Blato pri Galiciji.
Zaradi bolezni, pravi Justina Hribernik, mora z energijo varčevati, Toda njene fotografijeizžarevajo prav nasprotno.
Iz njih odseva volja. Ker le z življenjsko voljo je mogoče zares videti lepote in skrite bisere tega sveta.- Novice,
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 17
Rustia, Simon. Šentjakobčanke se poslavljajo z naslovom prvakinj v podligi : nogomet / Simon Rustia.Šentjakob. Minuli konec tedna so si nogometašice iz Šentjakoba na finalnem tekmovanju na Štalenski gori
priborile naslov prvakinj podlige. S tem uspehom pa se poslavljajo od nogometnih igrišč, kajti zaradi pomanjkanja
nogometašic v naslednjem letu v Šentjakobu ne bo več igrala ženska ekipa.- Novice slovenski tednik za Koroško,
Celovec. - Št. 23 (8. jun. 2018), str. 18


„Odlikuje ga drža do slovenstva“. ORF, Celovec, 08.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2917745/
Kugyjeva nagrada, ki jo Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) letos podeljuje Janezu Stergarju, je nagrajencu
pisana na kožo, pravi predsednik SKS Bernard Sadovnik. Podelitev priznanja Janezu Stergarju bo v torek, 19. junija.

Prof. Janez Stergar
Letos bo SKS s Kugyjevo nagrado počastila predsednika Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, profesorja zgodovine Janeza
Stergarja "za svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja, publiciranja, avtorskega in založniškega dela v službi alpskojadranskih jezikov.“
„Že dolga leta je bil v naših mislih“
Odlikovanje, ki ga podeljujejo „v rednih presledkih odličnim osebnostim, ki doprinašajo bistven delež pri uresničevanju
kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošno-človeškega zbliževanja narodov sosedov na
Koroškem in v celotni alpsko-jadranski regiji“, je Janezu Stergarju pisano na kožo, je dejal predsednik SKS Bernard Sadovnik.
Podelitev Kugyjeve nagrade Janezu Stergarju bo v torek, 19. junija, ob 19. uri v prostorih Slovenske gimnazije v Celovcu.

Čedomiri Schlapper nagrada CIVIS. ORF, Celovec, 08.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2917647/
Urednica avstrijske radiotelevizije ORF, rojakinja Čedomira Schlapper je v četrtek v Berlinu prejela evropsko medijsko
nagrado CIVIS za integracijo in kulturno raznolikost v Evropi. Žirija je nagradila njeno reportažo o spornem srečanju
Hrvatov na Libuškem polju za oddajo „Report“.
CIVIS sodi med najprestižnejše nagrade
Čedomira Schlapper iz Celovca, nekdanja sodelavka Slovenskega sporeda ORF, je bila za televizijsko nagrado CIVIS 2018
nominirana v kategoriji „magazin“ s svojim filmskim zapisom „Report: Kroatische Hitlergrüße in Kärnten“. Slovesna
podelitev nagrad je bila v četrtek zvečer v prostorih nemškega zunanjega ministrstva. Častno pokroviteljstvo sta prevzela
nemški predsednik Frank Walter Steinmeier in predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani.
Nagrada sodi med najpomembnejše in najprestižnejše medijske nagrade v Evropi. Z njo že 30 let odlikujejo novinarje in
novinarke za radijske, televizijske, filmske reportaže o kulturni in jezikovni raznolikosti v Evropi, migraciji in integraciji, o

sobivanju ljudi različnih narodnosti in verskih pripadnosti, ki z dovršenimi prispevki tako tudi bistveno prispevajo k boljši
ozaveščenosti, ter k medsebojnemu razumevanju in spoštovanju v Evropi. Od leta 2010 so se klasičnim medijem pridružili še
prispevki, objavljeni na spletu.
Strokovna žirija je letos prejela 850 prispevkov iz vseh držav Evropske unije in iz Švice. V 12 kategorijah je bilo v končni izbor
za podelitev nagrade nominiranih 29 prispevkov.
Gala prireditve, ki jo je s časovnim zamikom predvajalo več evropskih televizijskih postaj, se je udeležilo okoli 400 vabljenih
gostov. Poleg številnih intendantov nemških javnopravnih televizijskih hiš tudi nemška državna ministrica Annette
Widmann–Mauz, pooblaščenka urada nemškega zveznega kanclerstva za integracijo, ter državni minister minister za
evropska vprašanja na nemškem zunanjem ministrstvu Michael Roth.
„Protistrup proti ustrahovanju“
Slednji je v svojem nagovoru poudaril pomen, ki ga ima tankočutno in odgovorno poročanje o integraciji in kulturni
raznolikosti, še zlasti v času, ko populisti v Evropi izkoriščajo begunsko krizo za pridobivanje političnega drobiža. Sicer je
priznal, da je tudi Nemčija pri integraciji pribežnikov naredila mnogo napak. Natančno raziskovane zgodbe nagrajenih
novinarjev, v katerih pride do izraza, da integracija lahko tudi uspe, pa so po njegovem mnenju protistrup proti
ustrahovanju. Hočemo brez strahu biti različni, je poudaril Roth.
Roth: „Nagrada, ki daje pogum“
Loeb: „Izvrstno novinarsko delo“
V kategoriji „magazin“ sta bila poleg Čedomire Schlapper in njenega filmskega zapisa "Report: Kroatische Hitlergrüße in
Kärnten“ imenovani še reportaža nemške televizije ARD o nasilnih napadih na otroke pribežnike in tudi prispevek RTV
Slovenija, ki ga je o zgodbah imigrantov oblikovala Barara Zrinšek. Lovoriko pa je pobral dokumentarec Čede Schlapper o
spominskem srečanju Hrvatov na Koroškem. Član žirije, poslovodja medijske hiše WDR v Kölnu Michael Loeb, je o delu
mlade Koroške Slovenke govoril le v superlativih.
„Veliko se je spremenilo“
Nagrada je finančno dotirana z 2.000 evri. Več kot denar za nagrajenko šteje, da je lahko s svojim delom prispevala k temu,
da so na letošnji slovesnosti v Libučah oblasti in javnost postali bolj pozorni in bolj občutljivi na poskuse oživljanja
nacionalsocializma, je dejala v prvem odzivu v pogovoru z moderatorko Sandro Maischberger.

Festival italijanske manjšine v Sloveniji. ORF, Celovec, 08.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2917670/
V Kopru se bo v petek odvil četrti festival italijanske narodne skupnosti. Organizatorji iz Italijanskega središča Carlo
Combi si z dogodkom prizadevajo podrobneje predstaviti ustanove in organizacije, ki delujejo pod okriljem italijanske
narodne skupnosti.
Festival bo potekal v koprski Taverni in na bližnjem Carpacciovem trgu. Dopoldne se bo na stojnicah predstavilo 23 ustanov
italijanske narodne skupnosti iz obalnih občin in iz območja Buj, vsi vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom iz Kopra, Izole in
Pirana ter italijanski program Radia Koper, ki se bo preko radijskih valov v živo oglašal iz Carpacciovega trga, so sporočili
organizatorji.
Predstavili se bodo tudi Italijanski knjižni kotiček Info-knjiga iz Kopra, Društvo Dante Alighieri - Odbor za Koper, Pisarna
„Evropa“ Italijanske unije in Društvo Poem - za enake možnosti iz Kopra. Festivalsko dogajanje bo pospremil bogat kulturni
program, na katerem se bo predstavilo prek 120 učencev iz italijanskih vrtcev in šol, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi
številni gostitelji na stojnicah.
Letošnjo izvedbo bodo še dodatno popestrili dijaki in profesorji Srednje šole Pietro Coppo iz Izole, ki bodo pripravili
ustvarjalne delavnice za malčke, učence in dijake.
Zvečer bo festival gostil festival izvirnih popevk v istrskobeneškem narečju. Festival, ki ga organizira Italijanska unija v
sodelovanju s številnimi organizacijami, od leta 2016 poteka na treh prizoriščih, Koper pa bo prizorišče druge etape
festivala. Gostje večera bodo člani tržaškega glasbeno folklornega društvo Vecia Trieste.
Festival organizira Italijansko središče Carlo Combi iz Kopra ob sodelovanju Italijanske unije in Obalne samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti. Festival je finančno podprlo slovensko ministrstvo za kulturo. Vstop na vsa festivalska
prizorišča je brezplačen.

Avstrija zapira sedem mošej. ORF, Celovec, 08.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2917702/
Zvezna vlada je v petek v skladu z leta 2015 sprejetim zakonom o islamu napovedala zaprtje sedmih mošej, več deset
imamom pa zaradi suma prepovedanega financiranja iz tujine grozi izgon. „Vzporedne družbe, politični islam in težnje k
radikalizaciji v naši družbi nimajo mesta,“ je ob tem pojasnil zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP).
Ena mošeja na Koroškem
Med zaprtimi mošejami je turška mošeja na Dunaju in šest mošej, s katerimi upravlja arabska verska skupnost. Štiri od njih
se nahajajo na Dunaju, dve v zvezni deželi Zgornja Avstrija in ena na Koroškem.
Molilnica manjšega zasebnega društva
Predstavnik islamske verske skunosti na Koroškem Esad Memić je pojasnil, da je od zaprtja prizadeta molilnica manjšega
zasebnega društva, ki pa ni del koroške islamske skupnosti in tudi ne spoštuje sprejetih verskih načel. Z zaprtjem te
molilnice, da zato nima problema, tako Esad Memić.
Zaprtje mošej so odredili zaradi kršitev zakona o islamu, je na konferenci v kanclerskem uradu pojasnil Kurz. Kot je dodal
vicekancler Heinz-Christian Strache (FPÖ), ni mogoče „trpeti sovražnih pridig pod krinko religije“.
Mošeje zaprli zaradi salafističnih stališč

Minister za kulturo Gernot Blümel (ÖVP) je pojasnil, da so turško mošejo na Dunaju zaprli zaradi suma desničarskega
ekstremizma in ker ni pridobila ustreznega dovoljenja za delovanje s strani Avstrijske skupnosti za islamsko vero, krovne
skupine muslimanov v državi. Arabske mošeje so zaprli zaradi salafističnih stališč, ki naj bi jih pridigali v njih, je še pojasnil
Blümel.
Preiskujejo do 60 imamov
Trenutno zaradi kršitve prepovedi financiranja iz tujine preiskujejo do 60 imamov, od katerih naj bi bila večina vključenih v
Združenje turških-islamskih kulturnih društev v Evropi (ATIB). To je je neposredno pod nadzorom turških državnih verskih
organov. Ustrezen postopek so že sprožili proti 11, od katerih so pri dveh tudi že ugotovili kršitve. Tisti, pri katerih bodo
ugotovili kršitve, bodo morali zapustiti državo, sicer jim grozi izgon, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnil
notranji minister Herbert Kickl (FPÖ).
Preiskavo mošej in imamov so v Avstriji uvedli po aprilski objavi fotografij otrok, ki so v eni glavnih dunajskih mošej,
povezanih s turško skupnostjo, uprizorili eni glavnih bitk Otomanskega cesarstva med prvo svetovno vojno. Na fotografijah
je bilo videti dečke, kako nosijo turško zastavo in korakajo, oblečeni v maskirne uniforme. Uprizorili so tudi mrtve vojake,
prekrite s turškimi zastavami. Prav tako je bilo videti deklice z naglavnimi rutami. Mošejo, kjer se je dogodek odvil, je vodil
ATIB, ki je ob objavi fotografij aprila sporočil, da je šlo za „obžalovanja vreden“ dogodek.

Vse manj navezani na SKGZ in SSO. ORF, Celovec, 11.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918167/
„Slovenci vse manj navezani na stranke ter SKGZ in SSO“, naslavlja Primorski dnevnik pogovor z izvedencem za merjenje
javnega mnenja iz raziskovalnega podjetja SWG Radom Fondo, ki ugotavlja, da je upadla navezanost na stranke in na
krovni organizaciji.
„Načelnega odločanja je vse manj“
Pravtako omenja, da se pripadniki mlajših generacij ne prepoznavajo več tako izrazito v skupnosti Slovencev v Italiji, zato se
odločajo zelo pragmatično in volijo pač tisto, kar se jim bolj „splača“. To da je vredno razmisleka tudi v splošnem kontekstu
slovenske manjšine: ljudje bodo svojega otroka vpisali v slovensko šolo ali slovensko športno društvo, če bodo tam našli
kakovostne storitve, drugače bodo šli drugam. Apriornega, načelnega odločanja je vse manj, zato bo v prihodnosti kakovost
ponudbe za obstoj Slovencev v Italiji bistvena, ocenjuje raziskovalec Rado Fonda.

Umrl je Janko Pleterski. ORF, Celovec, 11.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918155/
V 95. letu starosti je umrl slovenski zgodovinar, politik, univerzitetni profesor in akademik Janko Pleterski. S svojim
znanstvenim delom je Pleterski trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje od sredine 19. stoletja naprej. Od njega so
se poslovili v najožjem družinskem krogu.

rtvslo/sazu. Akademik prof.dr. Janko Pleterski
Pleterski je bil aktiven tudi kot politik
Janko Pleterski je bil redni profesor za zgodovino Slovencev in zgodovino jugoslovanskih narodov od sredine 18. stoletja do
leta 1918 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
V letih 1986-89 je bil član Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, med letoma 1988 in 1990 pa je bil član
predsedstva SRS kot del reformističnega kroga ZKS okoli Milana Kučana in Janeza Stanovnika, poročata slovenska časnika
Delo in Večer.
Rodil se je 1. februarja 1923 v Mariboru. Realno gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer je leta 1941 maturiral, akademsko
izobraževanje je do leta 1952 pretrgala vključenost v NOB in obnovo države.
Pisal o zgodovini Koroških Slovencev
Kot zgodovinar je Pleterski največ pisal o slovenski zgodovini poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, s poudarkom na
zgodovini Koroških Slovencev in o odnosih med Slovenci in drugimi jugoslovanskimi narodi. Med njegovimi deli so Narodna
in politična zavest na Koroškem 1848-1914, Slowenisch oder deutsch?, Koroški plebiscit, Politično preganjanje Slovencev v
Avstriji 1914-1917, Nacije, Jugoslavija, revolucija, Dr. Ivan Šušteršič 1863-1925, Pravica in moč za samoodločbo, O
Rožmanovi vojni, Avstrija in njeni Slovenci. Pred kratkim je objavil zadnje delo - Knjiga pisem: razmišljanje o slovenski
državnosti.
Za svoje delo je prejel številna priznanja - nagradi Sklada Borisa Kidriča (1965 in 1970), priznanje Andreja Schusterja
Drabosnjaka (1968), nagrado Dimitrija Tucovića (1985), Kidričevo nagrado (1986), priznanji Inštituta za narodnostna

vprašanja (1995) in dr. Franca Petka (2007), red zaslug za narod III. stopnje (1945), red dela z rdečo zastavo (1983) in zlati
častni znak svobode Republike Slovenije (1993), še poročajo mediji.

Predstavili mirovno regijo Alpe-Jadran. ORF, Celovec, 11.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918262/
V sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani je bila v ponedeljek dopoldne predstavitev projekta
„Mirovna regija Alpe-Jadran“ ter knjižice, ki je izšla ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne z naslovom „Spominjanja
- sprava - oblikovanje prihodnosti“.

Čezmejni dialog
Gre za avstrijsko-slovensko koordinacijo za čezmejni dialog, ki se je 7. maja letos predstavila v Celovcu, 23. maja pa v
Tržaškem knjižnem središču. Kakor je razvidno iz vabila, ki ga je posredoval strokovni svetnik Janez Stergar v e-novicah Kluba
koroških Slovencev, so bili kot sobesedniki z avstrijske Koroške vabljeni Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih
organizacij (ZSO), Josef Feldner, predsednik koroškega Heimatdiensta (KHD), ter Reginald Vospernik, podpredsednik
Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS).

Papeža informirali o „Koroški vasi“. ORF, Celovec, 11.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918271/
„Koroška vas“ na Madagaskarju postaja vedno večja. Od leta 2002 je s pomočjo misijonarja Pedra Opeke in darov iz
Koroške nastalo v humanitarnem projektu že 450 hiš. Opeko in delegacijo, v kateri je bil tudi rektor Jože Kopeinig, je
konec maja sprejel papež Frančišek na zasebni avdienci.
„Smetiščarjem“ vrnil človeško dostojanstvo
Z ljudmi, ki živijo na smetiščih glavnega malgaškega mesta Antananarivo, je začel argentinski misijonar slovenskega porekla
graditi hiše, vasi, šole, športne dvorane in cerkve. S programi za izhod iz revščine, ki jih je razvil Opeka, ljudje niso dobili le
strehe nad glavo. Ker so morali tudi sami prijeti za delo in pomagati pri gradnji, niso le prejemniki miloščine, temveč jim je
Opeka vrnil tudi človeško dostojanstvo. V vaseh, ki so jih skupaj zgradili, živi okoli 20.000 ljudi.
Konec maja je misijonarja na Madagaskarju Pedra Opeko sprejel Papež Frančišek v Vatikanu na zasebni avdienci. Z njim je
bil tudi Jože Kopeinig, ki z vso vnemo pomaga Opeki pri uresničevanju človekoljubne pomoči – ali v tem primeru samopoči.
Z darovi nastala „Koroška vas“
Rektor Doma katoliške prosvete v Tinjah in vodja misijonske pisarne na Koroškem Jože Kopeinig si je pred leti zadal cilj, da
naj bi na Madagaskarju nastala „koroška vas“. Doslej je s pomočjo darov iz Koroške nastalo že 450 hiš. Še letos pa naj bi jih
zgradili še petdeset, pravi Kopeinig.

Pomen prenosa spomina na mlade. ORF, Celovec, 11.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918285/
V spomin na 73. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem so govorci tako na slovesnosti na
slovenski kakor tudi na avstrijski strani predora poudarili pomen prenosa spomina o taborišču na mlade.
Spoštljivo spominjanje na kraju podružnice nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubeljsever se je v soboto začelo s polaganjem vencev ob vhodu v predor. Na pobudo odbora Mauthausen Komitee KärntenKoroška se na avstrijski strani od leta 1995 naprej spominjajo interniranih in umorjenih - letos pod geslom „Beg in
domovina“. Oboje je na lastni koži občutil danes 80-letni Lutz Popper. Njegova družina judovskega porekla je z njim kot
dojenčkom z Dunaja bežala v Bolivijo in se vrnila iz eksila po desetih letih.
Kakor je poudaril govornik odbora odbora Mauthausen Komitee Kärnten-Koroška Peter Gstettner, se čutijo dolžne, da
ohranjajo spoštljivi spomin na internirane in umorjene. Svoj osebni obračun bo predložil za 25. mednarodno spominsko
proslavo na severni - avstrijski - strani predora prihodnje leto.
Prvič je dežela Koroška sprejela kulturo spominjanja v svojo vladno izjavo in ima za to področje svoj referat, je poudaril
deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Pozval je k živeti solidarnosti in skupnosti. Deželni glavar Kaiser je ugotovil, da se izgublja
pomen pojmov demokracija, sobivanje in mednarodna solidarnost. Zaradi vse manjšega števila še živečih pričevalcev pa da
je dolžnost sedanje generacije, da bo ostalo njihovo pomnjenje živo.
„Hrana, ki ne tekne vsem, a je potrebna za telo“
Dijaki in dijakinje Višje šole za gospodarstvo in modo WI’MO iz Celovca so prispevali zaznaven „glas mladine“. Slavnostni
govornik, pisatelj Ludwig Laher je pozval mlade, naj bodo pozorni in ne nasedajo lažnim obljubam. Preprostih rešitev ni, je
dejal.

Že deželni glavar Kaiser je omenil vrste pričevalcev, ki se redčijo. Laher je misel razvil naprej: spominjanje je primerjal s
hrano, ki ne tekne vsem, vendar krepi obrambni mehanizem telesa.
„Prostor taborišča Ljubelj je krajina spominjanja negativnih dogodkov in krajina spominjanja pozitivne mednarodne
solidarnosti, vere v življenje in pravičnost“, pa je dejala zgodovinarka in kustosinja Monika Kokalj Kočevar, govornica na
osrednji spominski slovesnosti pod Ljubeljem na slovenski strani.

Obsežna vaja varovanja meje. ORF, Celovec, 11.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918298/
Avstrijske varnostne sile za 25. junij na štajerskem mejnem prehodu s Slovenijo Špilje pripravljajo veliko vajo varovanja
meje. Več sto vojakov in policistov bo na dan, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, prikazalo, kako zaustaviti veliko
skupino beguncev.
Slovenska policija je na Twitterju zapisala, da je z vajo sicer seznanjena. Ne strinja pa da se tako z datumom, predvidenim
krajem kot tudi samim konceptom vaje.
Kot so sporočili iz Slovenske policije, število migrantov, ki vstopajo v Avstrijo iz Slovenije, ni tolikšno, da bi zahtevalo take
vaje. Letos so iz Avstrije prejeli zgolj 13 vrnjenih migrantov.
V Špilju na avstrijskem Štajerskem imajo sicer avstrijski varnostni organi postavljeno obsežnejšo infrastrukturo za zaščito
meje, vključno z ograjami, tako da begunci nimajo prav veliko manevrskega prostora.

„Slovenija obvladuje razmere“. ORF, Celovec, 12.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918373/
Slovenska ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar je v ponedeljek poudarila, da
slovenska policija obvladuje razmere na področju nezakonitih migracij in budno spremlja, kaj se dogaja na migracijskih
poteh. Zunanjo schengensko mejo dobro varuje in tako bo treba nadaljevati tudi v bodoče, je dejala.
„Avstrija nima razloga za zapiranje meje“
Razmere so pod nadzorom in stabilne tudi po zaslugi ukrepov, ki se izvajajo ob meji in v notranjosti države, je poudarila
ministrica Györkös Žnidarjeva. Ponovila je svoje opozorilo, da se postopki mednarodne zaščite izkoriščajo za to, da se
izogiba policijskim postopkom, da se ljudje izogibajo vračanju. To bo še večji problem ob povečanem migracijskem pritisku
in s tem se bo v prihodnje treba ukvarjati, je poudarila.
Ministrica je na vprašanja novinarjev poudarila, da v tem trenutku Avstrija nima popolnoma nobenega razloga za zapiranje
meje. „Že sama statistika potrjuje, da slovenska policija zelo dobro varuje zunanjo schengensko mejo, o tem priča tudi
minimalno število vrnjenih oseb iz Avstrije v Slovenijo,“ je dejala ministrica in ocenila, da gre v tem primeru za
„notranjepolitična vprašanja Avstrije, ki se ne bi smele prelivati v Slovenijo“.
„Slovenska policija zaradi svojega dobrega varovanja zunanje schengenske meje dokazuje, da z vidika varnosti v
schengenskem območju ne predstavljamo nevarnosti niti Avstriji niti nobeni drugi državi,“ je še dodala ministrica.
„Kjer ni ovir, porast porast ilegalnih migracij“
Kar se tiče možnosti postavljanja nove zaščitne ograje na meji, je Györkös Žnidarjeva pojasnila, da v celoti sledijo strokovnim
ocenam policije. „Določeni predlogi so, upam, da se bodo odločitve v kratkem tudi sprejele. Tam, kjer začasnih tehničnih
ovir ni, predvsem zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva, je namreč porast ilegalnih migracij. Začasne tehnične ovire
tudi zaradi kadrovske slike policije predstavljajo del učinkovitega varovanja zunanje schengenske meje,“ je dejala.
Ministrica je še poudarila, da je zmanjšati migracijski potencial na zahodnobalkanski migracijski poti tudi v interesu
Slovenije. Ob tem je poudarila, da je treba migracije zaustaviti na zunanjih mejah EU, „če želimo, da bo za Evropo sistem
vzdržen“. Tako je ponovila, da je treba na zunanjih mejah EU vzpostaviti žariščne točke, kjer se bo dejansko ugotavljalo, kdo
je upravičen do mednarodne zaščite in kdo ne. Tiste, ki niso upravičeni, pa je treba vračati. „Glavnina migracijskega pritiska
se ne more in ne sme reševati v Sloveniji,“ je dodala.

Slovenska policija proti vaji na meji. ORF, Celovec, 12.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918413/
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) je v ponedeljek napovedal, da avstrijske varnostne sile za 25. junij na
mejnem prehodu Špilje pripravljajo veliko vajo varovanja meje. Slovenska policija se je v torek jasno izrekla proti tovrstni
vaji. Kot razlog navaja pomisleke glede datuma, kraja in koncepta vaje varovanja meje.
Več sto vojakov in policistov bo na dan, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, prikazalo, kako zaustaviti veliko skupino
beguncev.
Slovenska policija je svojim severnim kolegom predlagala, da vajo izpelje kje drugje v Avstriji, poroča spletni portal
24ur.com.

Pismo premierju in ministru. ORF, Celovec, 12.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918364/
Predsednika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta pisala novemu predsedniku
italijanske vlade Giuseppeju Conteju in notranjemu ministru Matteu Salviniju ter ju zaprosila za srečanje, so sporočili iz
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO).
Poziv za Narodni dom in Tartini
V pismu italijanskemu premierju sta predsednik SKGZ Pavšič in predsednik SSO Bandelj izpostavila, da so Slovenci v Italiji
zakonsko zaščiteni na državni in deželni ravni, pa tudi na podlagi mednarodnih pogodb in evropskih dokumentov. Zakonska
določila so izredna predpostavka za ohranitev in razvoj slovenske manjšine, ki je zgodovinsko prisotna v deželi FurlanijiJulijski krajini vzdolž državne meje s Slovenijo, sta dodala.
V zvezi z zaščitnim zakonom sta izpostavila, da po 17 letih od njegovega sprejetja „nekateri členi še niso udejanjeni, zlasti
tista, ki se nanašata na ustanovitev slovenske sekcije konservatorija Tartini v Trstu in na vračanje nepremičnin, med katerimi

je Narodni dom v Trstu, ki sta ga izrecno omenila na nedavnem srečanju predsednika Italije in Slovenije Sergio Mattarella in
Borut Pahor“.
Prepričana sta, da bo vlada v Rimu nadaljevala na poti pozitivnega reševanja problemov, kot je bilo urejeno vprašanje
finančne podpore za dejavnosti na kulturnem, umetniškem, športnem, rekreacijskem, znanstvenem, raziskovalnem,
vzgojnem, informativnem in založniškem področju, ki potekajo v okviru organizacij in ustanov slovenske narodne skupnosti.
Narodna skupnost „celovito organizirana“
„Naša skupnost je celovito organizirana in to v vseh segmentih družbenega življenja: od šolstva in skrbi za slovenski jezik, do
kulture, športa, gospodarstva, medijev in drugih dejavnostih, ki predstavljajo steber življenja in dela nad 300 ustanov,
organizacij in društev, ki jih predstavljata naši krovni organizaciji. Veliko si prizadevamo, da bo naš slovenski jezik
prepoznaven v javnosti in v stikih z javno upravo, kot je zapisano tudi v samem zaščitnem zakonu. Ravno tako je pomembna
neposredna finančna pomoč, ki nam jo država Italija v okviru zaščitnega zakona namenja tako za našo bogato organizacijsko
stvarnost kot za uveljavljanje slovenskega jezika v javnosti,“ sta zapisala.
Ob tem sta izpostavila, da si še posebej prizadevajo, da se odnosi med Italijo in Slovenijo izboljšujejo, kar je pomembno
jamstvo za pozitiven pristop do obeh manjšin, ki živijo v tem delu Evrope - italijanske v Istri in slovenske v FJK. Dolgoletno je
intenzivno sodelovanje obeh narodnih skupnosti, ki se je v zadnjih letih s skupnimi evropskimi projekti še okrepilo, sta
dodala.
V pismu, ki sta ga naslovila na notranjega ministra Salvinija, pa sta posebej izpostavila vprašanje omizja, ki ga je za vprašanje
slovenske manjšine pred leti ustanovilo italijansko notranje ministrstvo in pri katerega delu sta sodelovala.
Omizje je opravilo pomembno delo reševanja nekaterih odprtih vprašanj, ki so vezana na uresničevanje zaščitnega zakona
in nam ponudilo možnost plodnega sodelovanja med našo skupnostjo in vlado, sta poudarila. Izrazila sta prepričanje, da bo
Salvini nadaljeval z dosedanjo dobro prakso skupnega sodelovanja in čim prej dal pobudo za obnovitev delovanja omizja.

„Empirično-analitična raziskava“. ORF, Celovec, 12.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918413/
Prvo empirično-analitično raziskavo, ki zaobjema mlade pripadnike slovenske manjšine v zamejstvu imenuje literarni
zgodovinar, publicist in prevajalec Andrej Leben v recenziji drugo knjigo: „Identitetne opredelitve mladih v slovenskem
zamejstvu“. Urednik je Milan Obid iz SZI.
Že februarja letos, ob predstavitvi monografije „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ je vodja projekta in
urednica, znanstvena svetnica Vera Kržišnik Bukić, raziskovalka na INV v Ljubljani, opozorila, da gre za prvo izmed štirih
monografij, ki bodo obravnavale še tematske vsebine identifikacijskih procesov, jezikovnega profila in participacije mladih v
slovenskem zamejstvu.
Na nedavnem občnem zboru Slovenskega narodopisnega inštituta (SNI) Urban Jarnik pa je etnologinja Martina Piko-Rustia
omenila drugo knjigo: „Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“ in urednika Milana Obida iz Slovenskega
znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu. Kakor tudi, da sta v pripravi še dva zvezka, za katera je Martina Piko-Rustia skupno z
Milanom Obidom preučevala situacijo mladih na Koroškem, anketirala in intervjuvala pa je tudi mlade na območju avstrijske
Štajerske.

orf/rulitz
Iz recenzije, pod katero je podpisan literarni zgodovinar, publicist in prevajalec Andrej Leben, je na platnici druge knjige
mdr. zapisano: "Gre za prvo empirično-analitično raziskavo, ki zaobjema mlade pripadnike slovenske manjšine v obmejnih
področjih, za katere se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji uveljavila oznaka zamejstvo. Razvidno je,
kakšne so razlike v identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu, kakšen je njihov odnos do Slovenije in
kolikšnega pomena je vprašanje ohranjanja etnične in/ali jezikovne identitete med mladimi manjšinci v posameznih
državah.
Opredelitve v štirih zamejstvih različne
Urednik druge knjige je Milan Obid, raziskovalec v povzetku in zaključnem razmisleku piše: „Ob primerjanju identitetnih
opredelitev med štirimi slovenskimi zamejstvi smo naleteli na marsikatere podobnosti, hkrati pa izsledili izrazite razlike. ...
med življenjskimi svetovi posameznikov so precejšnje že znotraj posameznih zamejstev, kljub temu pa smo lahko smiselno
analizirali razlike in podobnosti med zamejstvi, ki smo jih za ta namen razumeli in obravnavali kot socialne enote“.

O identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu Obid uvodoma omenja zavedanje, da so opredelitve v
posameznih štirih zamejstvih dokaj različna.
Predstavitev monografije z naslovom: „Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“ bo v sredo, 13. junija, v
knjižnem centru Haček v Celovcu (18.30 minut). Knjiga je nastala v sodelovanju INV Ljubljana, SZI Celovec, SNI Urban Jarnik
in SLORI Trst.

Vajeništvo ponovno v ospredju. ORF, Celovec, 12.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918563/
Po vigrednem sejmu meseca aprila v Pliberku in vajeniškem sejmu za mlade z dogovorom o čezmejnem sodelovanju,
poroča Slovenska gospodarska zveza (SGZ) o nadaljnjem koraku v sredo, 13. junija v Medpodjetniškem izobraževalnem
centru v Velenju, skupaj z gospodarskimi predstavniki in Srednjo šolo Velenje.
Kakor je razvidno iz objave SGZ, bosta sodelovala tudi prvaka stanovskih zastopstev, Benjamin Wakounig za SGZ in Jürgen
Mandl za Gospodarsko zbornico Koroške.

Odprto pismo škofiji in ministru. ORF, Celovec, 12.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918470/
Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) je na seji svojih odborov razpravljala med drugim o
uspeli manifestaciji Iniciative proti ustaškim in nacističnim srečanjem na Koroškem, ki je potekala ob močnem
sodelovanju ZKP letos 12. maja v Pliberku. Navzoči so sprejeli odprto pismo krški škofiji in notranjemu ministru.
Odbori ZKP so na seji minulo nedeljo vzeli pod drobnogled tudi dogajanje na Libuškem polju samem ter v tej zvezi naslovili
na krško škofijo in notranjega ministra Herberta Kickla (FPÖ) odprto pismo, v katerem zahtevajo končno prepoved ustaških
shodov.

Makedonija odslej Severna Makedonija. ORF, Celovec, 13.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918589/
Grčija in Makedonija sta dosegli dogovor o imenu Makedonije za rešitev 27 let dolgega spora, je v torek v Atenah sporočil
grški premier Aleksis Cipras. Makedonski premier Zoran Zaev je sporočil, da bo država poslej nosila ime Republika
Severna Makedonija.
„Dogovor naj bi zagotovil identiteto“
„Dosegli smo dogovor, dober dogovor, ki zadovoljuje vse pogoje, ki jih je postavila Grčija,“ je po poročanju francoske
tiskovne agencije AFP v torek povedal Cipras na grški televiziji ERT. Povedal je, da bo Makedonija odslej imela „sestavljeno
ime z geografskim označevalcem“. Ni pa povedal, za kakšno ime naj bi šlo.
To je nato na novinarski konferenci v Skopju objavil Zaev - njegova država se bo poslej imenovala Republika Severna
Makedonija in ne več Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, pod katerim je bila sprejeta v Združene narode. Novo
ime makedonske države bo imelo univerzalno uporabo, natančneje pa bodo to določili v ustavi, je povedal. Dogovor bo, kot
je dejal, zagotovil nacionalno identiteto in napredovanje države. Dogovor predvideva tudi potrditev makedonskega jezika
brez posebne opombe, da gre za slovanski jezik, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug še povedal Zaev.
Dogovor naj bi najprej ratificiral makedonski parlament, nato pa bi jeseni izvedli referendum glede predlaganega imena. Če
bo predlog potrjen, bi potem v ta namen spremenili tudi makedonsko ustavo, je pojasnil Zaev. „To priložnost bi morali
hrabro in smelo izkoristiti. Ne želimo porazov, ampak zmage. Imamo zgodovinsko priložnost za rešitev spora med Grčijo in
Makedonijo,“ je dejal in izrazil prepričanje, da bo referendum uspel.
Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira
Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu Makedonija nasprotovala, ker ima na severu pokrajino z
istim imenom, poleg tega pa poudarja, da je bila antična Makedonija grška, ne slovanska.
Pogajanja za rešitev tega spora so potekala že od leta 1995, tudi pod pokroviteljstvom Združenih narodov, a niso obrodila
sadov vse do lani, ko je na premierski položaj prišel socialdemokrat Zaev. Še posebej so se diplomatska prizadevanja
okrepila v začetku leta.
Za ohranitev kulturne dediščine
Cipras je sicer v izjavi za grško televizijo med drugim pojasnil še, da je za Grčijo ključna sprememba makedonske ustave.
„Najpomembneje je, da bodo v ustavi spremenili elemente, ki so povzročali nesporazume. Še posebej je pomembno, da bo
ta sporazum zagotavljal kulturno dediščino in dediščino grške Makedonije, saj je v zgodovini prihajalo do številnih poskusov,
da bi prevzeli grško dediščino Makedonije,“ je dejal.
Ko bo Makedonija spremenila ustavo, bo dogovor ratificiral tudi grški parlament. „Ta dogovor morajo najprej uresničiti naši
sosedje, tako da bomo lahko nadaljevali,“ je dejal grški premier.
Naj bi pa vlada v Atenah že po ratifikaciji dogovora v makedonskem parlamentu sprostila blokado začetka pristopnih
pogajanj Makedonije z EU. Vstop v Nato pa bi Grki podprli šele po ustrezni spremembi makedonske ustave, poroča
avstrijska tiskovna agencija APA. Cipras in Zaev sta dogovor dokončno dorekla v telefonskem pogovoru. Uradno pa naj bi ga
podpisala v soboto ob Prespanskem jezeru.

„Mednarodni ugled Koroške je pozitiven“. ORF, Celovec, 13.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918581/
Dva meseca po tem, ko je na Koroškem začela svoje delo nova vladna koalicija, je pogledal deželni glavar Peter Kaiser
(SPÖ) na delo zadnjih osmih tednov. „Danes je perspektiva za Koroško povsem drugačna, kot še leta 2013, pred petimi
leti in dvema mesecema“, je prepričan. Tudi mednarodni ugled dežele je pozitiven, tako Kaiser.
Največ pozornosti je bila v tem obdobju deležna napoved podjetja Infineon v Beljaku, da bo vložilo 1.600.000 milijonov
evrov v proizvodnjo silicijevih ploščic za integrirano vezje. Gre za doslej najvišjo investicijo nekega zasebnega podjetja v
zgodovini.

Da bo dežela lahko od tega imela največ koristi, bo še več pozornosti namenila raziskovanju na ravni strokovnih visokih šol
(FH), je poročal Kaiser.

Holmec in Vič: Avstrija ukinila nadzor. ORF, Celovec, 13.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918600/
Čeprav je avstrijska zvezna vlada napovedovala, da mejni nadzor s Slovenijo ostaja, je kljub zaostritvi stališča do prihoda
prebežnikov in na presenečenje potnikov, ki v teh dneh prečkajo mejo na mednarodnih mejnih prehodih Holmec in Vič,
tam stalni nadzor ukinila, poroča RTV Slovenija.
Dobri dve leti nadzirali mejo
Na mednarodnih mejnih prehodih Holmec in Vič, kjer je dobri dve leti ob stalni prisotnosti policije in vojske potekal strog
mejni nadzor, so zdaj okna zastrta, vrata pa zaprta. Na mejnih prehodih ni nikogar več, je za Televizijo Slovenija poročala
Petra Kos Gnamuš.
Kaj to pomeni za ljudi, ki dnevno prečkajo mejo, je urednica RTV Slovenija povprašala na deželni policiji v Celovcu. Na eni
strani zvezna vlada govori o možnosti neprepustnega zaprtja svojih meja, če bi se število prispelih prebežnikov povečalo, na
drugi pa tam število prebežnikov, ki so jih zajeli, očitno ne upravičuje mejnega nadzora.
„Če bomo obveščeni o novem povečanju števila beguncev, bomo seveda spet okrepili mejni nadzor in ga na mejnih
prehodih izvajali 24 ur na dan, sedem dni na teden,“ je dejal Johannes Dullnig, vodja oddelka za mejne zadeve pri deželni
policiji v Celovcu.
Nadzor izvajajo, a ne stalno
Kot je dejal, nadzor sicer izvajajo, a ne 24 ur na dan, temveč le občasno. Dullnig je še dejal, da nadzora ne bodo izvajali le na
meji, ampak tudi v notranjosti države.
Avstrija je za 25. junij na mejnem prehodu s Slovenijo Špilje napovedala vajo za nadzor na meji zaradi beguncev, v primeru
da bi se ponovil njihov prihod iz leta 2015.

TEDx z vodilno temo „Zaupanje“. ORF, Celovec, 13.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918690/
V soboto bo na celovškem sejmišču renomirana mednarodna konferenca „TEDx Klagenfurt“, tema pa je tokrat „Trust“,
torej zaupanje. Kar se je pred petimi leti porodilo v ožjem krogu SGZmladine, je medtem preraslo v prireditev z nazadnje
400 obiskovalci.
Lani nad 400 obiskovalcev in obiskovalk
Na občnem zboru Slovenske gospodarske zveze 15. maja je Matej Čertov, ki v upravnem odboru zastopa SGZmladino,
podmladek nadstrankarske krovne gospodarske organizacije koroških Slovencev, med drugim spregovoril tudi o poglavju
TEDx na Koroškem. Junija 2017 je potekala že medtem 5. tovrstna, letna prireditev – tedaj o temi „Look again“. Na odru je
bilo 14 kakovostnih govornikov s celega sveta, ki so predstavili svoje ideje, ki so vredne širitve. Naposled je Čertov
napovedal, da bo naslednja TEDx-prireditev 16. junija 2018 od 9. ure naprej v areni na celovškem sejmišču, tema pa „Trust“
(zaupanje).
TED - tehnologija, entertainment, dizajn
Kurator prireditve „TEDx Klagenfurt“ in njen soustanovitelj na Koroškem pa je Marko Haschej.

Novi organ začel delovati. ORF, Celovec, 13.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918757/
Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini se je včeraj na sedežu deželne vlade v Trstu
prvič sestal ob navzočnosti prevajalke iz Centralnega urada za slovenski jezik. Gre za otipljiv dokaz, da je novi organ, ki
naj bi gojil slovenščino v javni upravi Furlanije-Julijske krajine, le začel delovati.
Ni ovir za slovensko sekcijo
Na seji so prvenstveno govorili o 15. členu zaščitnega zakona, ki določa ustanovitev slovenske sekcije na tržaškem
konservatoriju. Zaradi reforme glasbenega šolstva v Italiji so določila neuporabna, zato so navzoči prerešetali možnosti,
kako bi se visokošolski glasbeni pouk lahko vendarle izvajal tudi v slovenskem jeziku.
Paritetni odbor je sicer spet razpravljal o sistemski rešitvi, s katero bi deželna uprava, lokalna samouprava in koncesijska
podjetja v Furlaniji Julijski krajini redno delovali tudi v slovenskem jeziku. Navzoči na seji so tudi predlagali predsednici
Kseniji Dobrila, naj se sreča z Massimilianom Fedrigo. Ta naj bi predstavil uradno stališče deželne vlade do vprašanj, ki tarejo
slovensko manjšino, poroča Primorski dnevnik.

Spomini in spoznanja Ernesta Petriča. ORF, Celovec, 14.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918811/
Pri celovški Mohorjevi založbi je izšla knjiga Ernesta Petriča z naslovom „Spomini in spoznanja. Diplomat, pravnik,
politik.“ V knjigi avtor predstavlja svoje spomine na pomembnejša obdobja svojega življenja. Med drugim je bil Petrič
slovenski veleposlanik v ZDA in pri Združenih narodih, bil pa je tudi član slovenskega ustavnega sodišča.
Avtor poudarja, da ne gre za znanstveno predstavitev in analizo dogajanj, ampak za zapis po spominu, ki prispeva k
razumevanju nastanka slovenske države in njene uveljavitve v mednarodni skupnosti.

BiH napoveduje zaprtje meje za migrante. ORF, Celovec, 14.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918823/
Vodja službe za tujce BiH Slobodan Uljić je dejal, da bodo oblasti v Bosni in Hercegovini (BiH) za migrante zaprle vzhodno
mejo s Srbijo in Črno goro. To bodo storili v primeru, če bodo svoje meje zaprle tudi Hrvaška in druge države članice EU.
„Edini pravi odgovor je okrepitev nadzora meje in napotitev dodatnih sil na meje z našimi vzhodnimi sosedami. V primeru,
če bo prišlo do zapiranja meja, nam ne bo preostalo nič drugega, kot da tudi mi zapremo meje s Srbijo in Črno goro,“ je

izjavil Uljić. Pojasnil je, da so iz Avstrije dobili informacije o popolnem zaprtju meje, ter napovedi, da bosta to storili tudi
Slovenija in Hrvaška, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Po navedbah Uljića dnevno v BiH vstopi v večjih ali manjših skupinah od 65 do 80 migrantov. Od konca lanskega leta so
pristojni organi v BiH zabeležili prihod 6257 migrantov, od tega jih je 5635 zaprosilo za mednarodno zaščito. Dodal je, da le
petina migrantov prihaja z območij vojaškega konflikta, večina so ekonomski migranti.
„Gre za mešane migracije, kjer je samo 20 odstotkov beguncev, ostali so ekonomski migranti, med katerimi je veliko družin z
otroki, in prihajajo iz 45 držav,“ je še dejal Uljić.

Nasprotovanje vaji varovanja meje v Špilju. ORF, Celovec, 14.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918815/
Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je v sredo v pismu avstrijskemu kolegu Herbertu Kicklu (FPÖ) izrazila
nestrinjanje z vajo varovanja meje na mejnem prehodu Špilje, ki jo za 25. junij načrtujeta avstrijska policija in vojska. Več
sto vojakov in policistov naj bi prikazalo, kako zaustaviti veliko skupino beguncev.
„Negativen učinek v Sloveniji“
Kot so sporočili s slovenskega notranjega ministrstva, ministrica vaji nasprotuje tako zaradi dejstva, da naj bi del te vaje
potekal na slovenskem ozemlju, poleg tega pa je opozorila, da bi imel ta „prikaz množičnega prihoda nezakonitih migrantov
s slovenske strani na avstrijsko neizogibno zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa tudi v Avstriji“. Poudarila je, da ta
vaje „ne bo v ničemer prispevala k dobrim odnosom med našima državama ali k skupnim prizadevanjem za obvladovanje
migrantske situacije v regiji“.
Ministrica je tudi ocenila, da so bili s skupnimi aktivnostmi v zadnjem času, predvsem s srečanjem direktorjem policij na
Brdu pri Kranju in z usklajenim nastopom na ministrski konferenci v Sarajevu, postavljeni dobri temelji za večji angažma na
področju migracij vseh držav v regiji. „Predvsem je bilo doseženo zaupanje, da lahko s skupnim nastopom preprečimo
dodatno poslabšanje migracijske situacije in da sta Slovenija in Avstrija pri tem partnerici,“ je poudarila ministrica in
opozorila, da bi izvedba vaje na Špilju to močno ogrozila.
„Avstrija vajo lahko izvede kjerkoli“
Györkös Žnidarjeva je ponovno izpostavila dejstvo, da Slovenija uspešno in učinkovito brani zunanjo schengensko mejo in si
prizadeva, da se migrantski val iz let 2015 in 2016 ne bi ponovil. Dokaz tega je tudi dejstvo, da so avstrijski organi Sloveniji
letos vrnil 13 oseb, lani v celem letu pa 39, je še poudarila ministrica. „Prepričana sem, da v kolikor Avstrija ocenjuje, da
potrebuje tako urjenje policistov in vojakov, lahko to izvede kjerkoli na avstrijskem ozemlju,“ je še zapisala ministrica v
pismu avstrijskemu kolegu.
Notranji minister Kickl je vajo na Špilju napovedal konec prejšnjega tedna. Več sto vojakov in policistov naj bi 25. junija, ko
Slovenija obeležuje dan državnosti, prikazalo, kako zaustaviti veliko skupino beguncev. V Špilju na Štajerskem imajo sicer
Avstrijci postavljeno obsežnejšo infrastrukturo za zaščito meje, vključno z ograjami, tako da begunci nimajo prav veliko
manevrskega prostora.
Kot je povedal Kickl, so na vajo povabili tudi policiste vseh avstrijskih dežel, da bi pokazali odločenost Dunaja, da v Avstriji ne
bodo dopustili novega begunskega vala. Poleg tega želijo, da bi videli, kako poteka takšno ukrepanje.

Vajeništvo v prostoru Alpe-Jadran. ORF, Celovec, 13.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918681/
Vajeništvo in morebitna vzpostavitev vajeništva Alpe-Adria je osrednja tema srečanja v sredo v Velenju. Slovenska
gospodarska zveza je vezni člen med partnerji na Koroškem in v Sloveniji. Cilj je, omogočiti tudi na področju vajencev
čezmejno povezovanje in izobraževanje.
Alpe-jadransko sodelovanje na področju vajeništva
Na podlagi dogovora, ki so ga sklenili na prireditvi „Vajeništvo - čezmejno sodelovanje - konkurenca ali priložnost“ na
Pliberškem vigrednem sejmu predstavniki Slovenske gospodarske zveze (SGZ) iz Celovca, koroškega gospodarstva in
zastopniki Srednje šole iz Velenja, partnerji korakajo sedaj v drugo fazo pogovorov.
S srečanjem v Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju želijo partnerji sodelovanje poglobiti in nadgraditi. Na
prireditvi sodelujeta tudi predsednik predsednik koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl in predsednik SGZ Benjamin
Wakounig. Srečanje je poskus oziroma priprava na morebitno popolnoma novo sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran na
področju vajeništva, ugotavlja Wakounig.

Schönborn za strožje pogoje. ORF, Celovec, 14.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918810/
Kardinal Christoph Schönborn ne vidi razloga za prepoved spornega spominskega srečanja Hrvatov na Libuškem polju pri
Pliberku. Pogoji, ki jih je stavila krška škofija, so letos učinkovali, je dejal dunajski nadškof. Glede prepovedanih simbolov
si želi strožjo zakonodajo avstrijskih oblasti.
Dokončna odločitev pri krški škofiji
Če bodo okvirni pogoji v prihodnje še strožji, Schönborn ne vidi razloga, zakaj cerkev maše ne bi dovolila. Kakor je izjavil v
sredo ob robu škofovske konference v štajerskem Marijinem Celju, pa bi morala avstrijska vlada zaostriti zakonodajo glede
ustaških in drugih skrajnih desničarskih simbolov. Dokončna odločitev, ali bo cerkev v prihodnje dala dovoljenje za
spominsko mašo na Libuškem polju, pa je pri krški škofiji.


Identitetne opredelitve mladih. ORF, Celovec. 14.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918892/
Izredno živahna je bila diskusija v knjižnem centru Haček na predstavitvi monografije „Identitetne opredelitve mladih v
slovenskem zamejstvu“. Z izsledki znanstvene ustanove postavljajo temelje za bodoče odločitve, je poudarila slovenska
državna sekretarka Aleksandra Pivec.

Orf
Nova monografija je druga iz projekta „Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“.
Želja je, da izsledkov ne bi doletela usoda predalov, temveč bi služili kot temelj pri sprejemanju prihodnjih odločitev.
Izredno raznoliki ljudje, med njimi številni mladi, ki so sprejeli povabilo na 7. „Začinjeno mizo“ SGZmladine, ter Kluba
slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK), predvsem pa iz najrazličnejših vzgojno-izobraževalnih in političnih
organizacij, so se zbrali v sredo zvečer v knjižnem centru Haček v Celovcu. Raziskovalke Inštituta za narodnostna vprašanja
(INV) v Ljubljani, Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu in urednik monografije Milan Obid iz Slovenskega
znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu so ponazorili pomen pričujoče monografije z naslovom „Identitetne opredelitve
mladih v slovenskem zamejstvu“.

Orf
Znanstveni temelji za prihodnje odločitve
Za Slovenski narodopisni inštitut (SNI) Urban Jarnik je spregovorila Martina Piko-Rustia kot predstavnica četrte sodelujoče
raziskovalne ustanove. Zadovoljen z odmevom na predstavitev je bil zgodovinar Valentin Sima, ki je spregovoril v imenu
prirediteljev in podpornikov, ter vseh nositeljev projekta, iz katerega izhaja monografija. Izrazil je svoje zadovoljstvo, da
Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu „izkazuje temu projektu in temu delu svoje zanimanje“.
Prav državna sekretarka na uradu Aleksandra Pivec je v diskusiji poudarila, kako pomembno je takšno delo. Z njim
znanstvene ustanove postavljajo temelje za bodoče odločitve, zato bodo na uradu takšne projekte tudi v prihodnje podpirali
in izsledke upoštevali, je zagotovila slovenska državna sekretarka.

Orf

„Tak projekt, zastavljen pred nekaj leti, je eden redkih projektov in projekt, ki si ga ne samo raziskovalci, ampak tudi vsi
pripadniki slovenskih zamejcev samo želijo“, je poudarila Sonja Novak-Lukanovič, direktorica INV. „Je prvi, edini in zadnji
takšen projekt“, razpisala pa ga je Agencija za raziskovalno dejavnost RS. „Cilj je bil projekt na enaki metodološki osnovi, ki
omogoči ugotoviti, kje so stvari, ki so enake, ki združujejo, kje so stvari, ki so različne“, je izhodišča začrtala Sonja NovakLukanovič.

Orf
Znanstvena svetnica Vera Kržišnik–Bukić, raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, je vodja projekta in
urednica prve monografije „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“, knjiga „Identitetne opredelitve mladih v
slovenskem zamejstvu“, pod katero je kot urednik podpisan Milan Obid, je drugi publicistični temelj. V preostalih dveh
monografijah, ki še sledita, pa bo podrobneje govora o različnih vidikih participacije in jezikovnega profila mladih v
slovenskih zamejstvih v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem, je uvodni zapis končala Vera Kržišnik–Bukić.
Identitete mladih so sestavljene, karakterizacija pa je težavna, kakor je težavno govoriti o narodnosti v klasičnem pomenu,
je na en vidik opozorila Zaira Vidau, zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI) v Trstu kot raziskovalka in
vodja projektov.

Orf
Prav tabela, s katero je urednik Milan Obid predstavil izsledke ocen anketirancev glede pomembnosti nekaterih vrednot, so
bile predmet živahne diskusije po predstavitvi - zlasti pri pojmu „večjezičnost“, ki bi ga diskutantki raje zamenjali za
„dvojezičnost“. „Na lep prijeten način vsiljeno obdržati“ je ena od formulacij iz odgovorov in ponazarja, kar je Obid označil
kot ključno spoznanje: občutek osebne soodgovornosti za narodnostni obstoj.
Že pri anketah za prvi dve knjigi je za Slovenski narodopisni inštitut (SNI) Urban Jarnik v Celovcu sodelovala etnologinja
Martina Piko-Rustia. V monografijah, ki sta v pripravi, pa bo avtorica besedil.

Orf

Kritična do nekaterih izsledkov sta bila predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar in generalni konzul Republike Slovenije v
Celovcu Milan Predan. Hribar po izkušnjah v politiki ne zaznava tiste pripravljenosti mladih, o kateri govore izsledki, Predan
pa drugače kot v rezultatih ankete ocenjuje pomen, ki ga pripisujejo anketiranci dogodkom pretekle in sodobne zgodovine.

Župani so se srečali v Gornji Radgoni. ORF, Celovec, 14.06.2018
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2918863/
V sredo je v Gornji Radgoni potekalo že 15. bilateralno srečanje obmejnih županov iz Avstrije in Slovenije, kjer so se
dogovarjali o čezmejnem sodelovanju in prihodnjih projektih. Med temami sta bila izgradnja kolesarskih povezav in
železniški most med Radgono in Gornjo Radgono.
Ukrepi proti poplavam trenutno najbolj aktualni
Glavni organizator bilateralnih srečanj obmejnih županov občin ob reki Muri je okrajno glavarstvo jugovzhodne Štajerske.
Okrajni glavar Alexander Majcan poudarja, da pri srečanjih ne gre samo za posvetovanja, pač pa tudi za konkretne ukrepe,
ki jih na lokalni ravni izvajajo v sodelovanju sosednih občin. Najbolj aktualni so ukrepi proti poplavam ter izgradnja
kolesarskih prog ob Muri.
Ideja o čezmejnih konferencah se je rodila leta 2011 v Gornji Radgoni, kjer vsako leto pri kmetijsko-živilskem sejmu AGRA
vabijo tudi na dan avstrijske Štajerske. Med glavnimi pobudniki je bil Janez Erjavec, direktor sejma, ki je za svoje zasluge pri
meddržavnem povezovanju letos v Gradcu dobil zlato častno priznanje dežele Štajerske.
Boljša prometna dosegljivost z novim mostom
Za Gornjo Radgono, kjer je v prostorih Doma penine Radgonskih goric letos potekala bilateralna konferenca obmejnih
štajerskih Županov, je v središču pozornosti razvojnih projektov železniški most čez reko Muro. V ta namen so pred kratkim
celo ustanovili poseben razvojni inštitut MiRa za izgradnjo železniškega mostu, na katerem naj bi bila tudi kolesarska proga
in pot za pešce. Župan Stanko Rojko opozarja na dejstvo, da je železniški most že stal v času monarhije in bi s ponovno
postavitvijo poskrbeli za boljšo prometno dosegljivost in razvoj celotne regije.
Obmejne bilateralne konference se je prvič udeležila tudi veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju Ksenija Škrilec, ki je
pohvalila vzorno vlogo lokalnih politikov, ki v regiji gradijo temelje skupne Evropske unije brez meja med sosedi.
Več o temah bilateralne konference obmejnih županov boste videli v televizijskem prispevku stalnice „Dober dan, Koroška/
Dober dan, Štajerska“ v nedeljo, 17. junija, ob 13.30 minut na mreži ORF 2.

Primorski dnevnik, Trst
















(st) Gabrovec izbral »južnotirolsko držo«. Sodelovanje s Slokarjem ne bo enostavno: FJK – Deželni svet podprl
program Massimiliana Fedrige. Primorski dnevnik, 8.6.2018, št. 133, str. 3
Sara Sternad. »Ne sprejemamo vojnih napovedi!«: Trst – tržaška koordinacija za priseljence v zvezi s
spremembami pravilnika lokalne policije. Primorski dnevnik, 8.6.2018, št. 133, str. 5
Sandor Tence. Nadškofija se je uradno ogradila od prepovedi slovenščine v cerkvi : Špeter - odmevi na neljuba
dogajanja : predsedniki treh beneških društev pisali domačemu župniku. Primorski dnevnik, št. 134 (9. jun. 2018),
str. 3
Vsa slovenska narečja, ki jih govorijo na Videmskem, imajo skupno osnovo: Kanalska dolina - projekt "Jezik korenina naše kulture". Primorski dnevnik, št. 134 (9. jun. 2018), str. 3
Marjan Kemperle. Miloš Budin novi predsednik teatra Miela: intervju - imenoval ga je upravni svet Zadruge
Bonawentura, ki upravlja gledališče. Primorski dnevnik, št. 134 (9. jun. 2018), str. 7
Nobelovec Eugenio Montale: »Delo zasluži tudi pri nas kar se da velik uspeh«: tržaški poklon Ivanu Cankarju ob
100 letnici smrti – hlapec Jernej v oceni italijanskega pesnika Eugenia Montalea. Primorski dnevnik, št. 134 (9. jun.
2018), str. 12-13
Boris Pahor. [O izvirniku italijanske izdaje Cankarjevega dela Hlapec Jernej in njegova pravica (Il servo Bartolo e il
suo diritto) v Trstu leta 1925]. Primorski dnevnik, št. 134 (9. jun. 2018), str. 12
(Dav) Dvojezične elektronske izkaznice končno na voljo : Goriška - po novem jih izdajajo v Sovodnjah, Doberdobu
in Števerjanu. Primorski dnevnik, št. 134 (9. jun. 2018), str. 14
Med volilci pomik z ideološke na zelo pragmatične in individualistične pozicije: javnomnenske raziskave – Rado
Fonda (SWG). Primorski dnevnik, št. 135 (10. jun. 2018), str. 12
Iz okcitanskih dolin celovit pogled na stanje jezikovnih manjšin v Italiji: zanimiv posvet na robu letošnje podelitve
nagrade Ostana. Primorski dnevnik, št. 135 (10. jun. 2018), str. 21
Opozorilo za slovensko sekcijo konzervatorija in Narodni dom: Trst – Bandelj in Pavšič pisala Conteju in Salviniju.
Poziv za oživitev in obnovitev vladnega manjšinskega omizja. Primorski dnevnik, št. 136 (12. jun. 2018), str. 4
Fedriga se veseli slovenskih glasov in podpira zagotovljenega Slovenca v Rimu: Ljubljana – v Delu intervju s
predsednikom FJK. Primorski dnevnik, št. 136 (12. jun. 2018), str. 4
(pv) Pot do slovenske sekcije se zdaj zdi ravna in hitra: Dežela – seja paritetnega odbora je bila večinoma
posvečene glasbenemu šolstvu. Primorski dnevnik, št. 137 (13. jun. 2018), str. 3
(st) Skupni pogledi, a tudi različne ocene in poudarki: Standrež – senatorka Rojc gostja deželnega sveta SKGZ.
Primorski dnevnik, št. 137 (13. jun. 2018), str. 4
(dav) Takoj vseljivih tristo kvadratnih metrov: Gorica – sprostili so se prostori v drugem nadstropju Trgovskega
doma. Primorski dnevnik, št. 137 (13. jun. 2018), str. 15

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter


Festival na festivali. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. junija 2018 Leto XXVIII, št. 24, str. 2
Če človek malo gleda po interneti ali po cajtinaj, na kakšne programe zovéjo lüstvo, vidi, ka je festival na festivali. Od
sprtolejti do geseni so takši pa ovakši festivali. Ništrni so povezani s kulturov, zgodovinov, glasbov, filmi ali gledališčom,
ništrni s kulinarikov (festival klobas, retešov, kapüste itd.). Največ varašov pa krajin ma svoj festival, steri so največkrat
dobro obiskani. Na nji pride dosta lidi, sploj če so vleta pa so nin paulek vodé. Človek se nika ne čüdiva, ka se na festivalaj,
steri so za mlade, zberé več deset, mogauče stau gezero lidi, vej pa mladim se ne vnauža pelati kama daleč, če vejo, ka de
špilo tisti bend, tisti ansambel, steroga radi majo, radi poslüšajo. Malo se mogauče čüdiva, kak si tau leko privauščijo, vej pa
na takši festivalaj so dnevne ali kedenske karte trno drage, dapa tau je druga nauta …
Na kulinarični festivalaj je dosta lidi, vej pa svoj želaudec trno radi mamo pa takšnoga ipa nam je nika nej drago. Za falat
reteša damo po parstau forintov, če pa potistim malo premislimo, iz tej pejnez bi doma leko spekli cejlo ponev retešov.
Dapa gvüšno, ka bi nam tisti nej tak dobro spadnili kak tisti na festivali ali senji.
Večkrat mi je že na pamet prišlo, kak tau, ka Varaš pa okaulica ne moreta vönajti nikšoga pravoga festivala (kulturnoga
programa), steri bi pritegno več gezero lidi. Vej pa ovak mamo vse, lejpo naturo, naravo kauli varaša, kulturne spomenike
(tretjo najvekšo baročno cerkev v rosagi, pauleg staro cerkev pa klošter), termalno kopališče za tiste, steri se radi namakajo,
reko Rabo za tiste, steri se radi vozijo s čunaklini. Sprobavali so že z večfele programi. Istina, ka Festival zalüblenih, steroga
organizirajo v Varaši na konci junija začetki julija zdaj že par lejt, ma dosta dobri programov, pozovejo znane igralce
(színészek), muzikante, v kinodvorani vrtijo dobre filme na temo lübezen, dapa tau so vse programi, steri brigajo samo en
sloj (réteg) gledalcov, poslušalcov. Ka bi nekak samo zatok prišo v Varaš pa okaulico, ka bi pogledno te programe, skurok
nejga. Ranč tak so ostali bole samo lokalni program Varaški zgodovinski dnevi na konci juliuša, začetki avgustuša. Tej dnevi
so povezani pa se spominajo na monoštrsko bitko, stera je bila 1. avgustuša 1664. Leta med Törki pa krščanjskimi sodaki.
Tau je en takši dogodek (esemény), steri je rejsan »naš«, varaški, samo bi ma pravo vsebino trbelo najti.
Že tretjo leto organizira Slovenska zveza festival plesa Lipafest. Te program – steri je namenjeni nej samo Slovencom, liki
širši publiki, Madžarom pa vsejm tistim, steri so v tom časi v Monoštri pa okaulici – v nikšoj formi vseedno popularizira
slovenske plese, slovensko folkloro, s tem pa Slovence pa Porabje tö. Leko, ka iz toga programa vözrasté gnauk pravi
festival za Varaš pa okaulico?

Od včera do gnes – plesale so tri narodnosti. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14.
junija 2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 2-3
Juniuša 2016 je Zveza Slovencev na Madžarskem oprvin organizirala mednarodni festival plesa, na I. LIPAFEST-i v Monoštri
se je nutpokazalo osem plesni skupin s štiri rosagov. Od tistoga mau je srečanje gratalo že tradicionalno, tak smo leko letos
9. Junija že tretjič vidli plese več narodov v veukom šatori pred varaškim Slovenskim domom.
Kak je tau vsikdar šega bila, so festival oprli domanji plesci. Na odri so se zasükali mladi člani Folklorne skupine ZSM Gornji
Senik, štero so v najvekšoj porabskoj vesnici stvaurili pred več kak trestimi lejtami. Plešejo porabske, prekmurske pa
štajerske plese, leta 2008 pa so prejkvzeli veuko narodnostno priznanje PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE. Na III.
IPAFEST-i so nutpokazali farbasti splet: med plesom plesom so si minjavali pare, spejvali prekmurske ljudske pesmi, takšo pa
tö bilau, ka so v kraugi plesali.
Med navzaučimi smo srečali generalnoga konzula RS dr. Borisa Jesiha, slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss, predsednika
Državne slovenske samouprave Martina Ropoša ino predsednika Slovenske zveze Jožeta Hirnöka. Vse goste je pozdravila
sekretarka ZSM Gyöngyi Bajzek, štera je povödala, ka je ciu organizatorov tau, ka aj bi Porabski Slovenci spoznali
tradicionalne pa moderne plese. Letos so prej želejli nutpokazati plese narodnosti na Madžarskom, štere gordržijo svojo
kulturno erbo. V porabski skupinaj pleše dosta mladi, je povödala sekretarka pa zaklüčila: »Té festival aj jim bau motivacija
za naprej.«
Program se je rejsan dale pelo z nastopom mladi: Plesna šola ZEKO iz Murske Sobote je v Monošter pripelala dekle, štere
plešejo discodance pa pojbe, ki se najraj giblejo na ritme breakdance- a. Oprvin so dekle v neonski gvantaj nutpokazale svoj
skoro akrobatski ples, z elementi, šteri so bili blüzi baleti. Dva mladiva moška - med njima voditel šaule Dejan Zečević - pa
sta nutpokazala produkcijo, s šterov je njija skupina leta 2016 gratala mladinski svetovni prvak. Ovak je plesna šaula v deseti
lejtaj prejkvzela sploj dosta nagrad na državnom, evropskom pa svetovnom nivoni.
Po moderni ritmaj elektronske muzike so oder prejkvzeli bole tradicionalni plesci. Če rejsan prihaja Folklorna skupina KD
Četarci z gradiščanske rovačke vesnice Gornji Četar blüzi Sombotela, je oprvin nutpokazala plese bunjevski Hrvatov. V lejpi
gvantaj so se sükali v paraj pa v redej, podje so cingali z malimi zvonci na svoji čizmaj. Dekle z raužnatimi förtoki so plesale
kolo, vse je sprevajala tamburaška muzika. Njino kulturno drüštvo so napravili pred edenajsetimi lejtami s cilom, ka bi
gordržali domanji rovački materni gezik pa kulturo. Zatok je nej čüdno, ka so »Četarci« v drügoj rundi nutpokazali takzvani
»četarski fašnjak«, v njinom fašenskom programi smo leko vidli eden takši ples tö, šteri je biu ranč kak naša »rejzka«.
Drügi slovenski gosti letošnjoga festivala so bili člani Folklorne skupine REJ iz Šmartnoga pri Slovenj Gradci. Folklora deluje
že več kak štirideset lejt, med plesci pa najdemo zvekšoga člane srejdnji lejt. V Varaši so oprvin nutpokazali ziljske plese, z
avstrijske strani koroške grajnce. Skupina, štera gordrži tradicijo koroške pa zahodnoštajerske krajine, med plesom sploj
dosta spejva tö. (Edno od njini pesmi smo leko prepoznali kak našo »Gda zrankoma rano gorstanem«.) Na porabskom
festivali je člane sprevajo mali ansambel s fudami, tubov pa klarinetom, plesci so plesali lepau gladko pa pomalek. (Istina pa
je, ka so moški gnauk kumas zdignili svoje pare v bejli avbaj pa bejli štrümfaj.) V drügom tali svojoga programa je FS REJ
nutpokazala polke pa valcere v spleti »Ob košnji«.
Nika najbole ovaškoga smo leko vidli na nastopi Bolgarske folklorne skupine JANTRA iz Budimpešte. Ime so dobili od reke,

štera tečé na söveri Bolgarije, od kec so prišli njini stari-stari starci. Svoje plese nutpokažejo v tradicionalni gvantaj krajine,
od štere ples plešejo. Tak smo vidli pojbe v okinčani srajcaj, farbastom prslejki, z redečim remnom kauli bejli lač pa črni
štrümfaj, naus od njini papučov se je kumas zdigavo. Šest mladi moškov se je držalo za remen pa tak v redej plesalo, gda so
a prišle dekle z raužami v vlasaj, so se podje spistili na kolena. Nikdar so nej v paraj plesali, liki samo v redej ali kraugi. Plesi
so bili sploj temperamentni, v ovaškom ritmi, kak smo mi cujnavčeni. Kraugi so se splejtali, parkrat smo vidli stopaje, kak liki
bi moški rusoški kazačok plesali. Skupina JANTRA se je nutpokazala že na dosta mejstaj v Evropi, depa v Ažiji pa Latinskoj
Ameriki ranč tak.
Pri slejdnji plesaj je bolgarsko folkloro sprevajala glasbena skupina RILA iz Budimpešte. Člani od leta 1992 igrajo balkansko
ljudsko muziko, z večféle krajin: največ bolgarski, depa grčke pa makedonske tö. V Monoštri je melodijo igro klarinet,
sprevajale so ga fude, bobén je tuko divdji ritem, gitari slična škér pa je akorde držala. Na konci programa je bolgarska
muzika s svojimi ritmi prejkvzela navzauče, šteri so se zavalili z veukim aplavzom. Goslarge so dale igrali, ništerni bolgarski
plesci pa so staupili med domanje Slovence pa je prosili za ples. Duga kača se je začnila vlejčti po cejlom šatori, stopaje
prausnoga kolona se je vsikši brž navčo. Če je štoj tistoga sobotinoga zadvečerka prišo k Slovenskomi domi, ma je gvüšno
nej bilau žau - zvün moderni plesov je leko spozno tradicijo slovanski narodov: rovačkoga, bolgarskoga pa našoga
slovenskoga.

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Tekst: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter,
14. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 3
Murska Sobota
Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič in Martin Ropoš so v Pomurskem muzeju v Murski Soboti predstavili knjigo Pripovedno
izročilo Slovencev v Porabju. Z gosti se je pogovarjala Jelka Pšajd. V knjigi so zbrane porabske pravljice in povedke, ki jih je
leta 1970 posnel Milko Matičetov.
Knjigo so začeli pripravljati leta 2014 in zdaj je pred bralci. Dušan Mukič je poudaril, da je bilo delo zelo naporno, ker je bilo
potrebno prepisati kar več ur tonskih posnetkov. Preprosto ni bilo tudi prestavljanje/prevajanje v slovenski knjižni jezik, ker
so pripovedovalci uporabljali besede, ki jih zdaj v porabskem narečju ni več. Vendar se avtorjem zdi zelo pomembno, da so
pravljice natisnjene tudi v knjižnem jeziku in tako razumljive bralcem v Sloveniji.
V knjigi je predstavljenih 238 enot, dodana je zgoščenka s tonskimi posnetki trinajstih pravljic in povedk v obeh različicah
porabskega narečja (števanovskem in gornjeseniškem). Doslej so bile objavljene porabske pravljice in povedke predvsem iz
Števanovec in okolice, ki jih je zbral Karel Krajcar, zdaj pa je zajet celoten narodnostni prostor. V knjigi je tudi zapis o
porabskih Slovencih in njihovem jeziku, o porabskem pripovednem izročilu piše Monika Trupej Telban, seznam
pripovedovalcev pa je uredila Marija Kozar Mukič. Knjigo sta izdala ZRC, inštitut za slovensko narodopisje, in Državna
slovenska samouprava.

Zaključek programa »Pika poka pod goro«. Zapisali vzgojiteljici asistentki: Romana Trafela in Andreja
Serdt Maučec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 3
Program z naslovom Pika poka pod goro je bil namenjen praznovanju otroškega dne, ki je bil organiziran v vsakem
porabskem vrtcu posebej, od 22. do 31. maja 2018. Nastal je v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Na otroški
dan smo se z otroki pripravljali s petjem ljudskih pesmi, z igranjem na mala improvizirana glasbila in s plesanjem ljudskih
plesov. Nastopa otrok so se udeležili starši in stari starši, ki so ob koncu programa tudi zaplesali z nami. Otroci so radi
sodelovali. Pesmice in plesi, ki so se jih naučili, jim bodo zagotovo ostali v lepem spominu. Najlepša hvala vsem
vzgojiteljicam v porabskih vrtcih, kot tudi Zvezi Slovencev na Madžarskem za sodelovanje in pomoč pri izvedbi programa.

Vsi se morajo naučiti narečje. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. junija 2018
- Leto XXVIII, št. 24, str. 4
Irena Pavlič – dobitnica priznanja »Za Slovence na Madžarskem«
»Priznati moram, da je bilo to zame veliko presenečenje. Priznanja nisem pričakovala, sem ga pa zelo vesela, saj to pomeni,
da so priznali moje življenjsko delo,« je po prireditvi, na kateri ji je v okviru državnega srečanja Porabskih Slovencev
predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš izročil priznanje »Za Slovence na Madžarskem«, povedala 83-letna
Irena Pavlič, ki je še danes pomemben steber slovenstva. Sogovornica, ki je odraščala v Slovenski vesi, pravi, da so v njeni
mladosti v Porabju še skoraj vsi govorili »po domanje«, madžarsko pa so se otroci naučili šele v osnovni šoli, »saj takrat ni
bilo vrtcev«. Že mlada je zapustila domače ognjišče, saj je v Budimpešti obiskovala narodnostno srednjo šolo, po uspešno
opravljeni maturi pa se je v glavnem mestu vpisala še na Visoko pedagoško šolo, smeri slovenski jezik in geografija: »V
snovni šoli smo se učili narečje, šele v srednji šoli sem prišla v stik s slovenskim knjižnim jezikom. Po zaključenem šolanju
sem se vrnila v Porabje, in sicer na števanovsko osnovno šolo. Imela sem možnost, da sem sama izbrala šolo v Porabju.
Nisem se odločila, da bi poučevala v domači vasi, saj je tu takrat poučevala Ana Pavlič, ki je veljala za dobro učiteljico.
V Števanovcih sem ostala sedemnajst let, vmes sem pet let poučevala slovenski jezik tudi na monoštrski gimnaziji. Vsekakor
je bilo takrat lažje poučevati slovenski jezik kot danes, saj so takrat v Porabju družine za sporazumevanje še uporabljale
narečje. Tudi pri pouku ni bilo nič narobe, če so šolarji poleg knjižnih uporabljali narečne besede.«
Irena Pavlič je bila aktivna tudi v narodnostnih vrstah, in tako jo je leta 1972 življenjska pot odpeljala v Budimpešto. Pri
Demokratični zvezi Južnih Slovanov (DZJS) je 28 let, vse do razpada socialistične Jugoslavije leta 1990, opravljala delo
referentke za slovensko narodnost. »Kot članico šolskega odbora pri zvezi me je takratni generalni sekretar Milan
Ognjenović nagovoril, da prevzamem to delo. Opogumila sem se in odšla v Budimpešto. Tako sem iz šolskih vrst zajadrala v
narodnostno politiko. Večkrat mi je bilo pozneje žal, da sem zapustila Števanovce, saj sem mi zdi, da je na vasi lažje živeti
kot v velikem mestu, « je pojasnila Irena Pavlič, ki je vrsto let urejala tudi slovensko rubriko v Ljudskem koledarju, za
časopis Narodne novine je pripravljala članke in študije o življenju Slovencev na Madžarskem, uredila je knjigi Porabska
pesmarica in Slovenske pravljice iz Porabja, delovala pa je tudi kot urednica Slovenskega koledarja.

Po razpadu DZJS je bila leta 1990 na Gornjem Seniku ustanovljena Zveza Slovencev na Madžarskem. Jože Hirnök je bil
izvoljen za predsednika, prva krovna organizacija Porabskih Slovencev pa je dobila tudi dve sekretarki, Ireni, Barberjevo in
Pavličevo: »Moja naloga je bila, da v Budimpešti hodim na sestanke, tako v parlament, kjer je deloval narodnostni odbor,
kot vsepovsod tja, kjer je bilo potrebno zastopati stališča slovenske narodnosti. Upam, da sem bila koristna.« Sogovornica je
bila vsekakor koristna, in je še danes, tudi v krogu slovenske skupnosti v glavnem mestu Madžarske. Dolga leta je
predsedovala Slovenskemu društvu v Budimpešti, ki je bilo ustanovljeno leta 1990: »Pod našim okriljem deluje pevski zbor,
imamo tudi ljudske pevce, zdaj še Špajsne flajsne muzikante. Imamo tudi mladinsko sekcijo, ki ima svojo voditeljico. Žal
mladi ne obvladajo porabskega narečja, nekaj je takih, ki govorijo slovenski knjižni jezik, saj so bili na poletni šoli
slovenskega jezika ali pa so nekaj časa študirali v Sloveniji.«
Irena Pavlič se zaveda, da je tudi v Porabju iz leta v leto manj otrok, ki govorijo slovensko, in to kljub temu da delujeta dve
dvojezični osnovni šoli. »Če bi imeli takrat, ko sem jaz poučevala, mi takšne pogoje, kot jih imajo danes, bi postali vsi zlati.
Ne pozabimo, da je bilo takrat na števanovski šoli še dvesto otrok, osemletka je bila tudi na Verici, v Andovcih in Otkouvcih
pa sta bili štiriletki. Če bi imeli takrat takšne pogoje kot jih imajo danes, bi vsi ostali Slovenci in bi govorili tako narečje kot
slovenski knjižni jezik,« je prepričana Pavličeva, ki na vprašanje, kako vidi prihodnost Porabja odgovarja: »Ko me je pred leti
isto vprašal nekdanji generalni konzul v Monoštru, mu nisem znala odgovoriti. Ko je bilo Borovo gostüvanje na Gornjem
Seniku, sem mu na to le odgovorila, in sicer da bomo Porabci ostali Slovenci le tako, če se bomo vsi, od najmlajšega do
najstarejšega, zopet naučili porabsko narečje ali pa če se pridružimo k Sloveniji.«

Žužana Sečko – predsednica drüštva Baráti kör v Soboti. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 14. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 5
Žužana Sečko, stera v Soboti že deset let uspešno vodi Madžarsko kulturno društvo Baráti Kör, je letos iz rok generalnega
konzula Republike Madžarske v Lendavi dr. Gyule Földesa dobila visiko vogrsko odlikovanje. Red za zasluge s srebrnim
križom ji je podejlo madžarski predsednik János Áder.
»Meni tau odlikovanje trno dosta pomeni. Vesela sam, ka so opazili, ka ges tü v Soboti delam, gé probamo ohranjati vogrski
gezik pa tüdi kulturo. Ge tak pravim, ka nikdar ne smeš pozabiti, odkec si in ka si. Prva kak sam od doma odišla, je meni moj
ča pravo, nikdar ne pozabi, što si, ka si in odkec si. Sigdar idi nazaj ta, odkec si prišo. Probaj ohranjati svoj gezik, poštüj pa
tüdi drüge. Ges poštüvlen večinski, slovenski narod, od njih pa škém, ka oni poštüvlejo tüdi mene,« je povedala Žužana
Sečko, stera je gor rasla na velkom paverstvi v vesnici Trimlini, pauleg Lendave. Po pravici povedano, je dosta cajta preživela
tüdi v Lendavi, gé sta živela njeniva stari oča in mati: »Vsakšo leto me je na sprtoletje oča s piciklinon odpelo v Lendavo,
samo nej je bilou dneva, ka me ne bi prišo poglednot, zrankoma ali zadvečerek, kak je najbole cajt meu. Ges sam se v
Lendavi dobro počütila. Blüzi sta bili bauta in pekarna, tak ka sam vsakši zranek leko friške žemle gela, vleti pa vsakši den
sladoled, vej pa je dedek penzijo meu in mi je sigdar dau peneze. Vsakši den sam šla v bauto, gé sam tüdi novine Magyar
szó, tere so v Novom Sadi vödavali, mogla küpiti staromi oči.«
Tüdi v osnovno šaulo je naša sogovornica odila v Lendavo. Te ške nej bilou dvojezične šole, njeni oča pa se je odlaučo,
ka jo pošlje v slovenski klas: »Pravo mi je, ka doma na grünti nemo ostala, ka mo mogla titi dale v srednjo šaulo, zatau se
morem navčiti slovenski gezik. Dokejč sam nej prestaupila šolskoga praga praga, sam nej znala niti ene slovenske rejči. Že po
non meseci sam malo znala gučati. Tüdi oča, oba z mamo sta znala slovenski, se je v tistom cajti z menov pogučavo po
lovensko, zatau ka je steu, ka se brž navčim.«
Žužana Sečko je cejli svoj delovni žitek preživela kak bautošica, čiglij je prva nej mela vole, ka bi tau delala: »Oča je meu
bratranca, steri je biu bautoša. On je mene steu meti za inašico, zatau ka sam trno rada gučala. In tak sam v Soboti šla v
srednjo šaulo za bautaše, ge sam spoznala tüdi svojoga moža Janeza. Čiglij sam sledkar napravila ške administrativno in
komercialno šaulo, sam ostala bautošica vse do penzije. Odavala sam cipele.« Mladi zakonski par Sečko si je svoje držinsko
gnezdo spleu v Murski Soboti: »Prva sva živela pri njegovi starišaj. Pauleg njihovoga rama sva küpila en tau, steri se je
odavo, pa sva si zazidala svojo zidino. Sve pa s taščo vküper küjale. 26 let sam bila sneja, pa sva se nikdar nej svadile. Ges
sam ji pravla, „mati, gda te vidli, ka pridem čemerasta z dela, te mene vi malo njajte”. In ona me je resan njala. 1971. sam
rodila starejšoga sina, Boruta, štiri leta po tistom se je naraudo ške Tomaž. Oba sta v Ljubljani odila v srednjo šaulo. Starejši
je prva delo v Soboti, gda se je oženo, pa je šau v Trimline živet, na moj dom. Po tistom je nekaj cajta živo v Kecskeméti, zdaj
pa dela in žive v Italiji. Mlajši sin, steri s svojo držino žive v Murski Črncih, pauleg Sobote, pa dela v Ljutomeri.«
Žužana Sečko je oba sina navčila vogrski gezik. Moužova mati je tüdi znala té gezik in tak so se, gda so sami bili, doma furt
pogučavali po vogrsko: »Moj materni gezik guči tüdi najstarejši vnük, Benjamin, steri zdaj žive v Trimlini, vnük in vnükica od
mlajšoga sina – Matic je star petnajst, Maruša pa devet let – pa zdaj odita na tečaj madžarskoga gezika, steroga je naše
drüštvo organizeralo v Murski Soboti.
Razmeta me vse, takše bole enostavne stvari pa mi tüdi po vogrsko nazaj že povejta. « Sogovornica pravi, ka je fejst
fontoško, ka svojo deco sam navčiš materni gezik in toga dela ne prepistiš samo škonikom v šauli: »Ge sam sinama in
vnükom že te, gda so ške nej znali gučati, furt vogrske pesmice spejvala. Tüdi mauž malo vogrski zna, samo on guči samo te,
gda mene nega pauleg.«
Madžarsko kulturno društvo Baráti Kör je bilo ustanovleno 1990. leta. Gnesden ma okauli šestdeset članov, vseeno pa
vsakšo leto dosta zanimivih programov pripravijo, pauleg toga majo tüdi krožek ročnih del, pevski zbor oziroma ljudske
pevke: »Pripravlamo tüdi predstavitve knjig o eričnihMadžarih, steri so inda sveta živeli v Soboti, dvakrat na leto
demo na izlet, pauleg toga mamo meseca aprila furt madžarski ples v hoteli Zvezda, prauti konci leta pa gesensko srečanje v
grajski dvorani, na sterom predstavimo tüdi našo razstavo vezenin. Kak smo že pravli, smo našim najmlajšim zdaj dali tüdi
priliko, ka se na tečaji navčijo vogrski gezik. Pri tom nam pomagata Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost,
zadnje cajte pa dosta tüdi matični rosag.«



Pri avstrijskoj grajnci eške Nemci živéjo. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. junija
2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 6-7
Leta 1993 so na Madžarskom sprejeli prvi narodnostni zakon po konci socializma, v šterom so dojspisali, ka v našom rosagi
13 narodnosti živé. V Železnoj županiji gestejo zvün naši slovenski eške rovačke pa nemške vesnice tö, zatok smo v geseni
leta 2015 sombotelski Slovenci oprvin gorpoiskali domanje Hrvate, letos majuša pa eške ništerne vesnice z nemškim
lüstvom. Na paut smo se podali zatok djenau zdaj, ka so narodnostni zakon gorprijali ranč pred 25. lejtami.
S Sombotela smo se 12. majuša zrankoma odpelali prauti Monoštri, vejpa nas je v Rábafüzesi (nemški Raab-Fidisch) čako
redsednik nemške narodnostne samouprave Helmut Paukovits. V vesnici - ki je zdaj en tau Varaša - majo edno nemško
narodnostno zbirko, za štero je ram dala monoštrska samouprava. V etom si leko poglednemo zbirko Ferenca Dankovicsa,
šteri je biu ravnatel domanje osnovne šaule pa dosta raziskavo zgodovino vesnice. Ka je vküppaubro, je leta 1986 prejkdau
vesi. V Rábafüzesi so nej bili vsi Nemci, tam so živele na priliko rovačke držine ranč tak, štere so po drügoj svetovnoj bojni
ranč tak vöodpelali. Nemce v Železnoj županiji ovak zovemo »hienzi«, o nji je domanja narodnostna samouprava pred
dvanajsetimi lejtami vödala edno monografijo. Če rejsan jim dosta penez fali, so lanjsko leto leko nadruknivali razglednico
(képeslap), letos pa planerajo vödati 17 hienz pripovejsti pa 6 pesmi v nemškom pa vogrskom vogrskom geziki. Nekda so
organizirali menjše narodnostne dneve, na šteraj so gorstaupili bližanji Slovenci tö.
Znautra v iži vidimo indašnjo künjo, štera je sploj takša kak vogrske, slovenske ali rovačke rovačke künje - samo napisi so
nemški. V sobi najdemo svete kejpe pa nemške molitvenike, depa tisti gvant tö, v šterom so ljudske pevke iz Rábafüzesa pod pelanjom Magdolne Unger pa s harmonikov Edite Unger - leta 1977 oprvin gorstaupile na Gorenjom Seniki. Paut nas je
dale pelala v Rönök (Radling), štera vesnica má od leta 1994 nemško narodnostno samoupravo. V vesi je leta 1890 živelo
969 lüdi, od toga 955 Nemcov. Najbole erična zidina pa se ne zdigava srejdi vesnice, liki na ednom bregej, na šteroga komaj
gorpride avtobus. Včasik pri avstrijskoj grajnci najdemo cerkev svetoga Imrena, štera se gnes drži k fari v Črejtnjeki.
Gda smo se doj z busa spakivali, so nas že čakali plebanoš Gyula Takács, ino znautra na ladnom pripovejdali o cerkvi. Na
njenom mesti je boža iža stala že v cajtaj svetoga Štefana, gda pa je na nikoj prišla, so leta 1902 zozidalinauvo cerkev.
Osemnajset lejt kisnej je nauva grajnca zidino skoro na dvauje sekla: s 30 stopaji bi leko što koli prišo v Avstrijo - če bi bilau
dopüščeno, vejpa se je po drügoj bojni tam dojspistila železna fijanka. Kak so cajt - pa ništerni lagvi lidgé - v štirideseti lejtaj
na nikoj djali zidino, vidimo na kejpaj v cerkvi. Po leti 1990 sta sosednjiva naroda vküper gorobnovila cerkev, posvečali so go
septembra 1992, križ na törmi je blagoslovo sam papa sveti Janoš Pavel II.
Sombotelski Slovenci smo zmolili eden očanaš pa zdravamarijo ino zaspejvali Marijino prauškarsko pesem »Je angel
gospaudov«, pa malo eške - v gnešnjom slobaudnom lufti - sé pa tá v Avstrijo špancerali.Te smo se pa napautili dale, vejpa
so se gostüvanjčarge od »šogorov« že zberali: v cerkvi držijo lejpa zdavanja.
Nej daleč od Rönöka najdemo najmenjšo vesnico v našoj županiji Nemesmedves (nemški Ginisdorf), gde je leta 2017 živelo
samo 24 lüdi. Leta 1941 je od 400 domanjoga lüstva bilau 340 Nemcov, od šteri so po bojni 298 vöodpelali. Od leta 1950
dale smo na Vogrskom svetili 4. april kak »den osloboditve«, gda so sovjetski sodacke leta 1945 prejkvzeli Nemesmedves kak slejdnjo vogrsko vesnico - od Nemcov. Ništerni čednjaki so zmejs gorprišli, ka se je drüga svetovna bojna v našom rosagi
končala eške samo 13. aprila, gda so »oslobaudili« vesnico Pinkamindszent. Na konci 1960-i lejt so v Nemesmedvesi
postavili eden sovjetski tank »T34«, šteri eške gnesneden stogi, pa smo si ga poglednili Slovenci s Sombotela tö. Če štoj
pride v center male vesnice, najde eške 19 leseni spomenikov (kopjafa), šteri simbolizerajo 19 županij pa so pri nji duga lejta
vence polagali.
Prejk nemški vesnic Rátót (nemški Neustift) ino Pornóapáti (Pernau) smo se pripelali na slejdnji punkt naše poti: tau je bila
ves Vaskeresztes (Grossdorf). Komaj smo stapali doj z avtobusa, sta že prauti prišla dva mladiva člana nemške folklorne
skupine ino narodnostne samouprave. V rokaj sta nosila kupice, tak smo leko z domanjov palinkov vküper nazdravili na
zdravdje Slovencov pa Nemcov
Pri cerkvi na srejdi vesnice (štero so zdrüžili z Németkeresztesa pa Magyarkeresztesa) sta nas že čakala predsednica
nemške samouprave Valerija Németh Hatos pa domanji kaplan Richárd Inzsöl. Od predsednice smo čüli, ka je vesnica pri
potoki Pinka najbole erična po svojom vini z »železnoga brega« (Vashegy). Dugo je slišala cuj klauštri v Pornóapáti, med
1921 ino 1923 pa je prišla na avstrijsko stran - svoj glas je lüstvo donk dalo za tau, aj pridejo nazaj pod Vogrsko. Po drügoj
svetovnoj bojni so od tistec tö vöodpelali Nemce, na njino mesto so pripelali madžarske držine s Slovaške.
Staro lüstvo eške guči staro nemško hienz rejč, štera se dostakrat čüje pri tradicionalni šegaj pa svetkaj. Eške itak je živi
fašenek, nekda pa so držali borova gostüvanja tö. Postavlajo majpane, v geseni trgajo grauzdje. Lüpanje kukarce pa čejsanje
perdja sta ostali v lejpom spomini. Domanji pevski zbor že 21 lejt gordrži stare hienz naute, majo pa plesno skupino ranč tak.
Dosta odijo gorstaupit po rosagi, depa po tihinskom tö.
Vu Vaskeresztesi je eške živa nemška molitev, smo čüli od kaplana Richárda Inzsöla, šteri zvün domanje cerkve svetoga
Miklauša slüžijo eške v pet drügi nemški ali rovački vesnicaj. Tau je drüga takzvana »narodnostna fara« v püšpekiji - pauleg
gorenjesinčarske. Plebanoša majo v Petrovom seli (Szentpéterfa), pri mešaj pa je prej več lüdi kak indrik v županiji, držijo
vörsko tradicijo.
O sebi so kaplan Inzsöl eške povödali, ka so sploj najgir človek, zatok raziskujejo zgodovino držin v svojoj fari – od rodbine
»Windisch« tö, štera gvüšno má slovenske korenjé. Kaplan so poslüšali, kak smo molili pa spejvali v svojoj rejči, pa na pamet
vzeli, ka je bilau tau nika skoro takšoga kak rovačka molitev. »Pojte z Buagon«, so nam v gradiščanskoj rovačkoj rejči dali
blagoslov, mi smo se pa z avtobusom povrnauli v Somboteu, bogatejši z lejpimi spomini. Vidli smo, ka majo Nemci v
Železnoj županiji ranč takše brige, veseldja pa žalosti kak člani naše skupnosti.

Ob dnevu pedagoških delavcev. Besedilo: F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14.
junija 2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 7
Monoštrska občina je ob dnevu pedagoških delavcev 4. junija priredila slovesnost v refektoriju. Ob vseh priznanjih

(ponovno predanih diplomah ob okroglih letnicah) so podelili tudi priznanje »Za monoštrsko javno šolstvo «, ki ga je letos
prejela Iluška Bartakovič, podpredsednica Slovenske samouprave Monošter- Slovenska ves. Iluška Bartakovič že 39 let dela
kot vzgojiteljica v porabskih vrtcih, vzgaja malčke v duhu spoštovanja slovenskega jezika in kulture.
Za njeno požrtvovalno delo se je v imenu slovenske skupnosti zahvalila slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu
Erika Köleš Kiss. V okviru proslave je bil odlikovan tudi Porabec Sándor Bedič, ki je prejel odlikovanje »Pedagog leta«.

Podrli mlaj na Gornjem Seniku. L.R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 14. junija
2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 7
Kot je že tradicija, so tudi letos na prvo nedeljo v juniju priredili na Gornjem Seniku srečanje, kjer sta imeli glavno vlogo
ljudska glasba in gastronomija. Prireditve ob podiranju mlaja ni mogla preprečiti niti ploha, obiskovalce je pozdravila
predsednica gornjeseniške slovenske samouprave Eva Lazar. Na tekmovanju v kuhanju so se najbolj izkazali delavci občinske
kuhinje, tudi po oceni komisije so oni skuhali najboljši bograč. Za veselo razpoloženje so poskrbeli Špajsni-flajsni muzikanti
in Folklorna skupina ZSM. Na koncu programa so zaplesali tudi domači učenci, člani otroške folklorne skupine.

Pozornost pomembnim osebnostim, obletnicam in dogodkom. Tekst: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev
na Madžarskem, Monošter, 14. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 24, str. 10
Murska Sobota/Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je z mag. Francem Kuzmičem zgubila odličnega, vsestransko aktivnega predsednika
programskega sveta, sta poudarila podpredsednik uprave Marjan Šiftar in dr. Klaudija Sedar, ki po novem vodi programski
svet. Sicer pa je bila zadnja seja programskega sveta namenjena razpravi o aktivnostih Ustanove v prvem polletju tega leta
(pregled je pripravil Marjan Šiftar), pripravam na obeležitev 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom, slovesnostim ob 110-letnici rojstva pisatelja Miška Kranjca, kandidaturi občine Lendava za Evropsko prestolnico
kulture in nastajanju 3. Vanekovega zbornika, ki ga pripravlja mariborska Pravna fakulteta v uredništvu Boruta Holcmana. V
drugem delu pa je bil gost Vanekovega večera ugledni zgodovinar dr. Dušan Nećak, ki je vse od ustanovitve povezan z
Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo.
Priprave na počastitev 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom potekajo po dogovorjenem
programu, ki ga je pripravil iniciativni odbor (predsednik Milan Kučan), potrdili pa so ga tudi župani prekmurskih občin. V
priprave je vključena tudi politika na državni ravni (vlada, ministrstva, zlasti za kulturo), kdo pa bo konkretno sodeloval, pa
o znano, ko bo imela Slovenija novo vlado.
Ob osrednji proslavi, ki bo 17. avgusta 2019 v Beltincih, bo tam tudi ekumensko bogoslužje katoliške in evangeličanske
cerkve. Predvidena sta dva mednarodna simpozija, enega pripravlja Slovenska akademija znanosti in umetnosti (del bo
v Ljubljani, nadaljevanje pa v Murski Soboti), drugega pa Inštitut za zgodovino ljubljanske Teološke fakultete.
V Murski Soboti, Ljubljani in še nekaterih krajih naj bi odkrili spomenike oziroma obeležja osebnostim, ki so pomembno
prispevale, da je postalo Prekmurje del Slovenije oziroma tedaj Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ker je dr. Matija
Slavič prispeval pomemben delež pri združitvi in bil kar dvakrat rektor Univerze v Ljubljani, so v program vključili tudi 100letnico delovanja univerze. V programu so tudi številne aktivnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019
z namenom, da se tudi mlada generacija seznani s preteklimi dogodki. Podobno vlogo lahko pripišemo tudi izdaji knjig in
zbornikov, denimo ponatisu obeh študij dr. Matije Slaviča in njegove etnografske karte Prekmurja na Pariški konferenci,
natisu zbornika dokumentov iz Pariške konference in še drugih.
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija sodeluje v iniciativnem odboru za pripravo dogodkov in bo v dogajanje tudi aktivno
vključena. Enako tudi v dogodke, povezane s počastitvijo 110-letnice rojstva pisatelja Miška Kranjca (15.9. 1908 – 8. 6.
1963). Kako se v Veliki Polani pripravljajo na počastitev slavnega rojaka, je povedal župan Damijan Jaklin, in sicer da nekateri
dogodki že potekajo, osrednja slovesnost pa bo 14. oktobra, ko bosta simpozij in slavnostna akademija. V pripravah
aktivno sodelujeta tudi sinova Matjaž in Miško Kranjec. Predviden je natis še neobjavljenega Kranjčevega romana, vendar
župan podrobnosti ne pozna, razen da manjka nekaj teksta. Za natis naj bi poskrbel pisatelj Dušan Šarotar, sicer pa v
pripravah sodeluje tudi Društvo slovenskih pisateljev. Ustvarjalni opus Miška Kranjca je zelo obsežen in raznolik, mnogi se
ga spominjajo po romanu Strici so mi povedali, po katerem je režiser France Štiglic posnel odmevna film in TV nadaljevanko
z enakim naslovom.
Na seji programskega sveta so se seznanili tudi s pripravami Lendave na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta
2025. K sodelovanju bodo povabili 25 partnerskih mest, že so pripravili tudi program investicij v kulturo. Župan Anton
Balažek izpostavlja, da ni namen občine tekmovati pri kandidaturi z drugimi, ampak da tekmujejo sami s seboj. Že v
pripravah in med uresničevanjem programov bodo sodelovali s sosednjimi državami, zlasti z Madžarsko in Hrvaško, verjetno
pa tudi z Avstrijo. Programski svet vodi pisatelj Aleš Šteger, ki meni, da v občini obstaja velik potencial kakovostnih idej in
vsebin. Tudi sicer se je Lendava doslej uveljavila s številnimi kulturnimi prireditvami, med katerimi zadnja leta izstopajo
razstave Velikani svetovne likovne umetnosti v Galeriji – muzeju. Samo lani so našteli več kot 27 tisoč obiskovalcev iz cele
Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Med najstarejše v Sloveniji spada tudi mednarodna likovna kolonija, na kateri
zadnja leta ustvarjajo predvsem kiparji.
Gost Vanekovega večera v nadaljevanju je bil dr. Dušan Nećak, tudi nekdanji dekan ljubljanske Filozofske fakultete. O izzivih
evropske sodobne zgodovine sta se z uglednim gostom pogovarjala direktorica Pomurskega muzeja Metka Fujs, prav tako
zgodovinarka, in podpredsednik Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar. Uvodnidel skoraj uro in pol trajajočega pogovora je bil v
znamenju narodnostnih vprašanj. Dušan Nećak je bil najprej novinar v zunanjepolitičnem uredništvu Dela, kjer se je ukvarjal
pretežno z manjšinskimi temami. Po odhodu iz novinarstva je doktoriral na temo volitev na avstrijskem Koroškem. Kot
raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja se je spoznal tudi z razmerami med Slovenci na avstrijskem Štajerskem in
Hrvati na Gradiščanskem, pa tudi s Porabskimi Slovenci. Pomenljiva je njegova misel, da je za manjšine najpomembnejše,
da jih sprejema okolje, v katerem živijo. Je eden redkih zgodovinarjev, ki so proučevali položaj nemške manjšine v sedanji

Sloveniji in poudaril, da kljub nasprotujočim stališčem velja, da nemška manjšina na Slovenskem zdaj je. Vendar pa meni, da
zaradi tega niso potrebne spremembe Ustave, ker le-ta že zdaj zagotavlja dovolj pravic nemški manjšini v Sloveniji.
Povejmo, da se je dr. Dušan Nećak v svoji bogati znanstveni karieri posvečal mnogim temam slovenske, jugoslovanske,
evropske in svetovne zgodovine. Njegova bibliografija obsega prek 1100 enot v desetih jezikih, od tega 18 znanstvenih
monografij. Ob letošnji sedemdesetletnici so mu kolegi posvetili zbornik na prek 900 straneh. Bil je tudi gostujoči
raziskovalec na avstrijskih in nemških univerzah. V pogovoru so se, ob številnih drugih temah, dotaknili vprašanja,
zakaj je v Pomurju tako skromna znanstvenoraziskovalna dejavnost, v primerjavi s Primorsko, ki ima svojo univerzo.
Celovitega odgovora nismo slišali, vsekakor pa nosi del krivde tudi pomurska politika, ne sedanja ampak dosedanja. Ko je,
denimo, že kazalo, da bo na Petanjcih delovala enota Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, je le-ta po prvih letih zaprla
vrata. V tej enoti je uspešno raziskovala Klaudija Sedar, nova predsednica Programskega sveta Šiftarjeve fundacije.
Naslednji Vanekov večer bo 21. junija na Petanjcih, ko bodo predstavili roman ANKA in Kugiyev pogled, ki ga je napisal
avtor tega članka.

Delo, Ljubljana

Evropi zmanjkuje časa za birokratske ukrepe. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 08. junij 2018
http://www.delo.si/novice/svet/evropi-zmanjkuje-casa-za-birokratske-ukrepe-58475.html
Schengenska meja Slovenije s Hrvaško je zadnja ovira migrantom za vstop v »pravo« Evropo.
Notranji ministri držav članic salzburškega foruma so včeraj v Sarajevu ocenili, da je stanje na področju migracij precej
slabše kot lani. Ker se razmere na balkanski migracijski poti iz dneva v dan še slabšajo, ni časa za čakanje na birokratske
evropske ukrepe iz Bruslja.
Migrantska problematika se ni le zelo poslabšala, ampak trendi kažejo tudi organiziranosti ilegalnega prehajanja meja.
Najbolj prizadete države v regiji so v razpravi o tej žgoči temi v Sarajevu opozorile, da je ključna zaščita zunanjih meja EU.
Omejitev migracij ob vstopu
Zasedanje sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu ni odgovorilo na vprašanje, kakšna naj bo prenova
skupnega evropskega azilnega sistema in kaj storiti z migracijami. Sedem držav ni podprlo bolgarskega predloga o reformi
dublinske uredbe in drugih predlogov, ker ne rešujejo sistemskih kriznih razmer, temveč le vzpostavljajo stalni mehanizem
distribucije migrantov po državah članicah
Na srečanju šefov policij držav Zahodnega Balkana in širše Evrope na Brdu pri Kranju, ki so iskali rešitve za zajezitev ilegalnih
migracij, je Slovenija predstavila več konkretnih ukrepov, ki se nanašajo tako na nacionalno raven kot na širšo regijo in v
razmerju do partnerjev v EU, posebno evropske mejne in obalne straže. Ker se je odprla nova migracijska pot, ki poteka iz
Grčije prek Albanije, Črne gore, BiH, Hrvaške in Slovenije, se je povečalo število nezakonitih prehodov državnih meja v vseh
državah na tej poti. To zahteva takojšnje in ustrezno odzivanje.
Iz MNZ so sporočili, da so se udeleženci strinjali, da razmere v eni državi vplivajo tudi na druge in da je nujno medsebojno
sodelovanje. Šefi policij so se dogovorili za stalno in odprto komunikacijo ter okrepljeno operativno sodelovanje tudi v
okviru možnosti, ki jih ponujajo konvencija o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, dvostranski sporazumi med
državami in mreža centrov za policijsko sodelovanje. Partnerji bodo proučili tudi možnost izmenjave podatkov o prosilcih za
mednarodno zaščito, kar bi olajšalo boj proti zlorabam tovrstnih postopkov.
Ker je treba migracije omejiti že ob vstopu migrantov v države regije, so se dogovorili o nadaljnji podpori najbolj
obremenjenim državam. Po njihovem mnenju je tudi zelo pomembno izvajanje sporazumov o vračanju in ponovnem
sprejemu. Vse države bodo zato okrepile ponovno sprejemanje migrantov od varnostnih organov sosednje države. Ker so
udeleženci kot težavo poudarili tudi zlorabe azilnih sistemov, je Slovenija predstavila koncept varne države izvora, ki bi
lahko pomenil eno od rešitev.
Občutljiva vloga Slovenije
V BiH je od začetka leta prišlo 5664 migrantov, ki so skoraj vsi policiji dejali, da želijo azil. Na koncu je zanj zaprosilo 437
migrantov. To dokazuje, kot je pojasnil minister za varnost BiH Dragan Mektić, da je njihov pravi cilj nadaljevanje poti proti
EU. Poseben naval so zaznali prejšnji konec tedna, ko je v državo vstopilo več kot 350 migrantov. Po mnenju Mektića so
migranti našli nove načine vstopa v državo, ki pred tem niso obstajali.
Po oceni policije je v BiH od 1700 do 1800 migrantov. Mektić je pojasnil, da se nadaljujejo priprave na odprtje novega
sprejemnega centra v vojašnici blizu Sarajeva, iščejo pa tudi nove rešitve za Unsko-sanski kanton. Mektić je še opozoril, da v
BiH manipulirajo z vprašanjem migrantov in da politiki s širjenjem netočnih informacij o odobravanju azila ustvarjajo strah
pred migrantsko krizo. Sklenil je s podatkom, da v BiH azil še ni bil odobren niti enemu migrantu.
Število ilegalnih prebežnikov in prošenj za azil se skokovito povečuje tudi v Sloveniji, ker sta Madžarska in Avstrija zaprli
meje, kar bi kmalu lahko storila tudi Italija, ki od Evrope pričakuje več solidarnosti in učinkovitejše ukrepe. V Sloveniji je bilo
v prvih štirih mesecih vloženih 798 prošenj za azil, status pa so priznali 28 beguncem. V zadnjih dneh je bilo skoraj sto
nezakonitih vstopov tujcev. Vloga Slovenije je v evropskem kontekstu občutljiva, ker je schengenska meja s Hrvaško zadnja
ovira migrantom za vstop v »pravo« Evropo.

Menjava generacij evropske desnice. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 08. junij 2018
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Zajezitev populizma ter vzpona radikalnežev s tršo migracijsko politiko in reformami EU.
München – Avstrijski kancler Sebastian Kurz je v Evropski ljudski stranki (EPP) nekakšno utelešenje njihovih političnih ciljev.
Proevropski in dovolj tradicionalen, mlad in priljubljen med volivci vseh generacij.

Na študijskih dnevih evropskih parlamentarcev iz vrst desnosredinske EPP je bil 31-letni Dunajčan obravnavan kot prava
politična zvezda. Dosegel je tisto, kar v EPP najbolj potrebujejo – volilno zmago. Z osvojenih več kot 31,5 odstotka glasov je
lani jeseni prepričljivo zmagal in končal desetletno socialdemokratsko prevlado v Avstriji. V EPP zaskrbljeno spremljajo, kako
se število evropskih premierov iz njihovih vrst krči. Po padcu Mariana Rajoya imajo v evropskem svetu, ki sprejema glavne
odločitve v EU, samo še osem članov na čelu s kanclerko Angelo Merkel.
Populizem in strahovi
Novo generacijo desnosredinskih voditeljev v EU ob Kurzu predstavljata irski premier Leo Varadkar in njegov hrvaški kolega
Andrej Plenković, ki v svoji skupini uživa široko podporo. Vsebinsko je bolgarski politolog Ivan Krastev v münchenskih
razpravah opozoril, da se v evropski politiki končuje dolg cikel, ki se je začel leta 1968. V novem obdobju, ko je podpora EU
po javnomnenjskih raziskavah res rekordna, a po drugi strani sta na vrhu radikalnost in nezaupanje. Za zmerne stranke je
glavno vprašanje, »kako bodo lahko vključile legitimne skrbi dela volivcev«.
Predvsem z begunsko krizo so se populizem in strahovi razmahnili. Odločnejša drža, kakršno je Kurz zagovarjal še kot
avstrijski zunanji minister, ko je zahteval strog nadzor zunanje meje EU in zadrževanje migrantov zunaj Evrope, postaja
glavni tok evropske politike skoraj vseh barv. Tudi predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je doslej zagovarjal
sistem kvot, je po zadnjem propadu pogajanj o kvotah govoril, da je vprašanje nadzora meje pomembnejše od drugih
migracijskih vprašanj.
Mantra evropske politike
Kurz vidi nalogo svoje generacije voditeljev v obrambi »evropskega načina življenja«. Brez učinkovitega nadzora zunanje
meje v njegovih očeh Evropa brez notranjih meja ne bo mogla delovati. »Kje smo končali, da Evropa brez nadzora na mejah
ni več nekaj samoumevnega?« je opozoril v Münchnu. Med tesno povezanima Avstrijo in Bavarsko se nadzor potnikov spet
izvaja od izbruha begunske krize leta 2015. Mantra evropske politike na vseh ravneh je kadrovska in finančna krepitev
Frontexa. Poleg tega bi kot evropska mejna straža moral dobiti več pooblastil.
»Ljudje pričakujejo od Evrope zaščito,« je logika Kurza. S tršo držo pri migracijskih vprašanjih si želi EPP zajeziti širjenje
populizma in radikalne desnice. Kurz je pred začetkom avstrijskega predsedovanja EU 1. julija predlagal ustanovitev azilnih
centrov zunaj EU, v katerih bi begunci »dobili zaščito, a ne boljšega življenja v Avstriji, Nemčiji ali na Švedskem. V sosednjih
regijah bi morali preprečiti, da bi se ladje z migranti sploh odpravile na pot po morju.
Druga velika tema za EPP je reforma EU, ki da bi morala postati zmožnejša delovanja in učinkovitejša, da bo prilagojena 21.
stoletju. V slogu protibirokratskega trenda Kurz in Angela Merkel zagovarjata krčenje števila evropskih komisarjev. »Več je
komisarjev kot področij. Vsak si želi nekaj pustiti za sabo, kar vodi do več birokracije in reguliranja,« je pojasnil Kurz.
Prepričan je, da bi morala EU, ki bo z brexitom ostala brez 13 odstotkov prebivalstva, zategniti pas in zmanjšati proračun. Je
za preseganje zgodovinskih tradicij, kakršna je evropski parlament z dvema sedežema.
Kje si želijo manj in kje več Evrope?
Velika dilema za EPP so prihodnje evropske volitve, na katerih naj bi znova obveljal sistem »spitzenkandidatov« za
prihodnjega predsednika evropske komisije. Angela Merkel ga sicer zagovarja, a uspeh sistema povezuje z nadnacionalnimi,
evropskimi listami kandidatov za poslance. Ker takšnih list na volitvah še ne bo, je negotovo, kaj se bo zgodilo po volitvah.
Francoski predsednik Emmanuel Macron nasprotuje takšnemu sistemu izbire Junckerjevega naslednika. Za najresnejšega
kandidata EPP za »vodilnega kandidata« velja vodja njihove skupine v evropskem parlamentu Manfred Weber.
Evropski poslanec Lojze Peterle (NSI) je po münchenskih razpravah ugotavljal, da so »izzivi takšni, da jim niti največja članica
ni kos«. V primerjavi z drugimi da se vloga EU zmanjšuje in z brexitom se bo še bolj. »Majhne igre bodo postale škodljive,« je
ocenil. Od višegrajk pričakuje, da bodo prišle z jasnimi predlogi, kje si želijo manj in kje več Evrope. Tudi notranjepolitični
položaj in njihova evropska razsežnost ga navdajajo s skrbmi. V času, ko se bo v EU odločalo o najpomembnejših stvareh,
utegne Slovenija biti brez vlade s polnimi pooblastili in ministrov, ki bi hodili v Bruselj.
»Kje smo končali, da Evropa brez nadzora na mejah ni več nekaj samoumevnega?«
Sebastian Kurz
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V starosti 95 let je umrl znani slovenski zgodovinar in profesor.

Akademik Janko Pleterski. FOTO: Blaž Samec

Ljubljana – Dr. Janko Pleterski, zgodovinar, univerzitetni profesor, politik in akademik je umrl v starosti 95 let. Zadnja leta je
živel v domu starejših občanov Fužine v Ljubljani.
V starosti je fizično opešal in si je želel umreti. Neuspešno si je poskusil vzeti življenje. Za samomor se je odločil, ker ni imel
druge izbire. Če bi lahko, bi izbral evtanazijo ali samomor s pomočjo. O tem smo v Delu pisali 19. maja.
Prepričan je bil, da ima človek pravico končati življenje po lastni volji oziroma ima pravico do smrti. Zato je državnemu zboru
poslal pismo z vsebino: »Želim izraziti svojo željo, da uveljavim svojo osebno človekovo pravico do smrti. Izrazil sem svojo
željo tudi s svojim dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina priča tudi o tem, da
sistem v Sloveniji te moje človekove pravice ne priznava. Hočem posebej poudariti, da vztrajam pri stališču, da bi morala biti
ta pravica do smrti priznana v Sloveniji pa tudi v vseh drugih državah. Moja želja in namen je opozoriti državni zbor RS kot
najvišji organ naše državne suverenosti, da mora sistem demokracije to vprašanje pravice rešiti sistemsko. Sam v tem smislu
kaj drugega ne morem storiti več.«
Janko Pleterski je bil redni profesor za zgodovino Slovencev in zgodovino jugoslovanskih narodov od sredine 18. stoletja do
leta 1918 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Aktiven je bil tudi v politiki: v letih 1986-89 je bil član Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, med letoma 1988 in
1990 pa je bil član predsedstva SRS kot del reformističnega kroga ZKS okoli Milana Kučana in Janeza Stanovnika.
Rodil se je 1. februarja 1923 v Mariboru. Realno gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer je leta 1941 maturiral, akademsko
izobraževanje je do leta 1952 pretrgala vključenost v NOB in obnovo države.
Po začetku italijanske okupacije Ljubljanske pokrajine je bil avgusta 1941 zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto aretiran
in zaprt v Alessandrii. Po italijanski kapitulaciji septembra 1943 se je vrnil v Ljubljano in se v juliju 1944 pridružil partizanom.
Po koncu vojne je delal na jugoslovanskem zunanjem ministrstvu v Beogradu kot strokovnjak za mejna vprašanja z Italijo in
Avstrijo. V letih 1951–1953 je bil novinar na Radiu Ljubljana, leta 1953 pa je postal raziskovalec na Inštitutu za narodnostna
vprašanja v Ljubljani.
Med prvimi zgodovinarji iz Jugoslavije se je začel leta 1968 udeleževati posvetov o problemih narodov habsburške
monarhije na Dunaju. Leta 1972 je povabljen napisal za Avstrijsko akademijo znanosti prikaz zgodovine Slovencev za njeno
Zgodovino Habsburške monarhije 1848–1918. Odkril in objavil je avstrijsko vladno poročilo o preganjanju Slovencev v letih
1914–1917.
Največ je pisal o slovenski zgodovini poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, s poudarkom na zgodovini Koroških Slovencev in
o odnosih med Slovenci in drugimi jugoslovanskimi narodi.
Med njegovimi deli so Narodna in politična zavest na Koroškem 1848–1914, Slowenisch oder deutsch?, Koroški plebiscit,
Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917, Nacije, Jugoslavija, revolucija, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925, Pravica in
moč za samoodločbo, O Rožmanovi vojni, Avstrija in njeni Slovenci. Pred kratkim je objavil zadnje delo - Knjiga pisem:
razmišljanje o slovenski državnosti.
Za svoje delo je prejel številna priznanja – nagradi Sklada Borisa Kidriča (1965 in 1970), priznanje Andreja Schusterja
Drabosnjaka (1968), nagrado Dimitrija Tucovića (1985), Kidričevo nagrado (1986), priznanji Inštituta za narodnostna
vprašanja (1995) in dr. Franca Petka (2007), red zaslug za narod III. stopnje (1945), red dela z rdečo zastavo (1983) in zlati
častni znak svobode Republike Slovenije (1993).

»Naš cilj je ohraniti odprte meje. Tako ravnamo, ker bi jih radi zaščitili«. Intervju: Massimiliano Fedriga.
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http://www.delo.si/novice/svet/nas-cilj-so-odprte-meje-radi-bi-jih-zascitili-58897.html
Massimiliano Fedriga je na nedavnih deželnih volitvah v FJK pometel s konkurenco tudi s pomočjo glasov pripadnikov
slovenske manjšine.
Trst - Nekdanji vodja Liginih poslancev v spodnjem domu italijanskega parlamenta je aprilske deželne volitve v Furlaniji Julijski krajini (FJK) dobil s podobnimi obljubami, kot so njegovi desničarski stranki tlakovale pot na oblast na nacionalni
ravni. Varnost in boj proti nezakonitemu priseljevanju bosta za Ligo ključni prioriteti prihodnjega mandata. Na deželni ravni,
je v pogovoru za Delo potrdil Fedriga, se bo to kazalo tudi z uvajanjem poostrenega nadzora na meji s Slovenijo.
Začniva s politično situacijo na nacionalni ravni. Italija ima novo vlado. Kako trdna je?
Menim, da je perspektiva za italijansko vlado petletni mandat. Dogovor med Ligo in Gibanjem 5 zvezd to predpostavlja,
dolgoročno bo to tudi zagotovljeno. Jasno je, da je to nova politična izkušnja. Ti dve stranki sta na volitvah nastopili ločeno,
zdaj sta združeni. Zato bo treba z mediacijo poiskati pravi način za dosego ciljev.
Mislite, da bo lahko Liga uresničila svoje programske prioritete?
Odgovor je obvezno, kajti to smo zapisali v pogodbi z Gibanjem 5 zvezd. Osredotočili se bomo na prenovo davčne politike,
pokojninskega sistema in boj proti nezakonitim migracijam.
Premier Giuseppe Conte je ta teden v italijanskem parlamentu dejal, da nova vlada nikoli ni razmišljala o izstopu države
iz evrskega območja. Je za vas ta zgodba z evrom s tem končana ali je to šele začetek?
Jasno smo poudarili, da težava ni evro, ampak dogovori o evru. Jasno smo tudi povedali, da naša težava ni Evropska unija,
ampak pravila, ki si jih je EU zadala. To počnemo zato, da bi zavarovali EU. Kajti če ne bomo spremenili postopkov in
določenih izbir, se bo EU notranje sesula, ker ne bo mogla zavarovati in zaščititi interesov posameznih ljudstev in narodov,
ki jo sestavljajo.
Kdo je po vašem odgovoren za probleme, s katerimi se trenutno sooča Italija?
Odgovornost nosijo prejšnje vlade, ker niso delovale skladno z nacionalnimi interesi, interesi prebivalcev, za razliko od
drugih evropskih vlad, ki so v preteklih letih z zagovarjanjem interesov svojih prebivalcev dosegle spremembo določenih
evropskih pravil.

Je za trenutno stanje odgovorna tudi Liga? Navsezadnje je vaša stranka sodelovala v vseh Berlusconijevih vladah.
Seveda nismo vsega opravili perfektno. Ampak objektivno gledano, če analiziramo podatke iz leta 2011, ko smo prisilno
zamenjali desnosredinsko vlado, je bil javni dolg takrat nižji, davčni pritisk nižji, brezposelnost za tri odstotne točke nižja,
brezposelnost med mladimi, ki je bila takrat 29-odstotna, je z naslednjimi in poznejšimi vladami poskočila na 44 odstotkov.
Torej, jasno je, da vsega nismo storili po najboljših močeh, toda objektivni podatki kažejo, da je bilo stanje boljše od
današnjega.
Pravite, da nekatere države v EU znajo poskrbeti za državljane, nekatere pa ne. Katere si jemljete za zgled?
Dober primer je Nemčija, ki je odlično zavarovala svoj nacionalni interes. Ves ta odpor, ki so ga kazali proti Nemčiji, je znak
šibkosti drugih evropskih držav, ki jim tega ni uspelo storiti. Evropski model je bil oblikovan na podlagi gospodarskega,
družbenega in kulturnega modela določene države, in to je nekaj, kar je Nemčiji uspelo, ni pa uspelo drugim državam.
Vodja Lige Matteo Salvini je v novi vladi prevzel vodenje notranjega ministrstva. Je to področje, na katerem si želi vaša
stranka narediti največji vtis?
Zagotovo je to ena glavnih tem, ki označuje delovanje Lige in odseva tudi podporo, ki jo je stranka dobila na nedavnih
volitvah. V varnost in migracijsko problematiko bomo veliko vložili, zelo velik pomen smo obema temama dali v preteklih
šestih letih, ko smo bili v opoziciji. V tem času smo tudi predlagali določene rešitve za te problematike in danes upamo, da
jih bomo lahko uresničili.
Ta teden ste napovedali odprtje novih sprejemnih centrov za migrante v Furlaniji - Julijski krajini. Že veste, kako bodo
videti in kje bodo?
Te odločitve bomo sprejemali skladno z lokalnimi realnostmi. Nekatere občine so že izrazile interes [za gostitev centrov], na
primer Trst, Gorica in Videm. Ustvarili bomo določene strukture oziroma jih preuredili na lokalni ravni, da bomo lahko
obravnavali nezakonite priseljence s spoštovanjem, dostojanstvom in vsemi zagotovljenimi pravicami. Ne bodo pa se več
mogli prosto premikati po lokalnem območju.
Menite, da je zapiranje teh ljudi lahko vzdržna, dolgoročna rešitev?
Ne, mislim, da to na dolgi rok ni vzdržno, ampak je odgovor na trenutno stanje. V prihodnje bodo morale tako Italija kot EU
bolj spoštovati schengenske obveznosti. Schengenski režim ne predvideva samo prostega premikanja znotraj držav, ki so del
območja, ampak zahteva – in to velja tudi za morsko mejo – nudenje sredstev, pravic in orodij, ki so potrebni za branjenje
evropskih zunanjih meja.
Kako pomembno je za vas vprašanje iregularnih migracij v odnosih dežele s Slovenijo?
To vprašanje je ključno, še bolj tesno bomo morali sodelovati s Slovenijo, kajti vaša država in naša dežela sta še posebej
občutili težo in posledice balkanske migracijske poti. Stanje je za nas, za naše ljudi, nevzdržno, zato si vsi želimo tesnejšega
sodelovanja pri iskanju ustreznih rešitev, da bi tudi na evropski ravni izpostavili vse kritične točke, ki so se pojavile v
preteklih letih, kot zahtevajo naši ljudje.
Je med vašimi načrti tudi uvedba poostrenega nadzora na meji med Italijo in Slovenijo?
Uvesti in izvajati moramo tisto, kar izvajajo druge evropske države. V mislih imam Francijo in Avstrijo, ki je vzpostavila
nadzor na meji z deželo FJK. Postaviti moramo jasna pravila: po eni strani moramo zagotoviti prosto premikanje evropskih
prebivalcev znotraj meja Unije, po drugi pa moramo nezakonitim priseljencem onemogočiti prestopanje evropskih meja.
Tako bomo zaščitili evropske pogodbe, tudi dublinsko konvencijo, v kateri je zapisano, da država prvega prihoda mora
zagotoviti tudi izvajanje vseh potrebnih dejavnosti za zaščito oseb, ki vstopajo nezakonito.
Nadzor na mejah se torej vrača.
Zagotovo bomo poskusili zagotoviti več osebja za preverjanje in nadzorovanje meje, zlasti vlakov. Opazili smo določene
kritične točke na vlakih, ki prihajajo iz Avstrije in Nemčije. Kaj se dogaja? Nimamo dovolj policistov. Ko policija pridrži
nezakonitega priseljenca, ga mora odpeljati na kvesturo v Videm, meja medtem ostane nezavarovana. Spoštovati je treba
pravila, ravno zato, da lahko ohranimo odprte meje. Kajti meje se vračajo, ko se ne spoštuje več določenih pravil. Naš cilj je
ohraniti odprte meje. Tako ravnamo, ker bi jih radi zaščitili.
Se ne bojite, da bodo takšni ukrepi škodili odnosom med Slovenijo in deželo oziroma Italijo?
Ne, ravno nasprotno. Če ne spoštujemo skupnih pravil, se odnosi pokvarijo, zrahljajo. V teh primerih se lahko najde
zlonamernež, ki bi rad ponovno vzpostavil meje med državami. Menim, da morajo tudi vse druge evropske države
spoštovati evropske predpise, in predstavljam si, da to velja tudi za Slovenijo v odnosu s Hrvaško. Tudi Slovenija bi rada
ohranila odprto mejo s Hrvaško, ampak zavedati se moramo, da vsaka izbira prinese določene posledice, in v določenih
primerih so lahko te nasprotne tistemu, kar so hoteli doseči.
Kaj pomeni izraz 'Najprej Italijani', ki ga je Liga uporabljala med kampanjo na zadnjih parlamentarnih volitvah? Kdo so
Italijani, o katerih govorite, in ali so med njimi tudi pripadniki slovenske manjšine v Italiji?
Seveda so, nikoli ne ločujemo glede na jezik ali kulturo. Govorimo o pripadnosti. V FJK nimamo samo slovenske narodne
skupnosti, temveč tudi furlansko skupnost. Ne govorimo o kakršnemkoli jezikovnem izpitu, ampak o družinah in ljudeh, ki so
s trudom in delom zgradili deželo in državo, v kateri živijo, in ti ljudje morajo biti prednostno obravnavani, zlasti ko se
znajdejo v težkih situacijah.
Vas je na deželnih volitvah presenetil podatek, da je Liga znotraj slovenske manjšine druga najpopularnejša stranka?
Bolj kot presenečenje je to bilo uresničenje sanj. V Ligi od nekdaj poskušamo zaščititi specifičnosti določenih dežel, saj
menimo, da so te bogastvo naše države. Tudi na nacionalni ravni bi radi uvedli model, ki bi vrednotil razlike, v razlikah in
različnosti vidimo dodano vrednost. Ne verjamemo v centraliziran model, ki temelji na enem jeziku, eni kulturi in eni izbiri.
Kaj si lahko slovenska manjšina obeta od vaše deželne vlade?
Najbrž veste, da sem se že sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, s katerimi smo se pogovarjali o
ustanovitvi trajnega omizja, na katero bi povabili tako predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji, predstavnike

furlanske skupnosti in seveda avstrijske oziroma nemške. K omizju bi rad povabil tudi predstavnike italijanske narodne
skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, da bi skupaj ugotovili in opredelili najboljša sredstva, s katerimi bi lahko bili kos
potrebam, ki jih izpostavljajo. Zagotoviti jim moramo zaščito s strani javne uprave. Brez te zaščite skupnosti tvegajo, da
bodo izginile. Radi bi tudi presegli logiko objavljanja razpisov za financiranje dejavnosti in uvedli, seveda pregledno, nov
sistem, po katerem je dežela na voljo narodnim skupnostim, ne pa da se predstavnikom teh nekaj vsiljuje.
Eno izmed ključnih vprašanj, s katerimi se sooča slovenska manjšina v Italiji, je ureditev njene politične zastopanosti na
deželni in nacionalni ravni. Kakšno je vaše stališče o tej problematiki?
To bo ena od zadev, ki jih bomo obravnavali v okviru omenjenega trajnega omizja. Nekaj malega o tem smo se že
pogovarjali na predhodnih srečanjih s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Jasno je, da na nacionalni in deželni ravni
nimamo takih mehanizmov, kot jih poznate v Sloveniji, na deželni ravni nimamo zagotovljene zastopanosti, ampak na voljo
sem, da poiščemo pravo rešitev in zagotovimo [zastopanost] slovenski narodni skupnosti v Italiji.
Ta se mora za izvolitev predstavnika za razliko od nemške manjšine v Trentinskem - Zgornjem Poadižju nujno povezati z
neko politično stranko. Na tak način ne pride do izraza pravo poslanstvo, ki bi ga moral imeti predstavnik narodne skupnosti
v italijanskem parlamentu, ki ne sme biti ne desni, ne levi, ne zgornji, ne spodnji, ampak mora delovati v interesu svoje
skupnosti, ki ga je tudi izbrala.
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Z več strani je slišati, kako so zdaj končno na vrsti pogajanja, so res?
Iz politične slepe ulice vodi samo dialog. Bo sedaj, ko je premiersko taktirko v Španiji prevzel socialist Pedro Sánchez in
sta novi vladi postavljeni tako v Madridu kot v Barceloni, le napočil čas za pogajanja, se sprašujejo posebno v Kataloniji,
globoko zaznamovani z independentistično krizo.
V Barceloni se za zdaj dinamika med independentisti in unionisti ne popravlja, tako je, vsaj če sodimo po tem, da voditeljica
opozicije iz stranke Ciutadans, Inés Arrimadas, včeraj ni hotela na pogovor k predsedniku Quimu Torri. Povabilo na srečanje
je zavrnila, ker z balkona vladne palače še naprej visi rumena pentlja – kot znamenje solidarnosti s priprtimi politiki in tistimi
v eksilu. V vladi odgovarjajo, da bo simbol boja za temeljne pravice vidno izpostavljen (tudi v parlamentu na praznih
poslanskih sedežih), vse dokler bodo razlogi zanj: za zdaj je še vedno za zapahi v Madridu devet katalonskih politikov in
aktivista iz civilnodružbenih organizacij. In ker se Arrimadasova včeraj ni hotela s Torro pogovarjati v živo, jo je ta k dialogu
brez »vnaprejšnjih pogojevanj« pozval še pismo. Za zdaj ni videti, da bi lahko politika zrelo sedla za skupno mizo.
Z roko v roki?
Osrednje je, seveda, vprašanje, koliko bosta drug drugemu naproti znala stopiti Katalonec Torra in Španec Sánchez in koliko
bo nova španska vlada (kar 11 od 17 resorjev vodijo po novem ministrice) popustljiva do nekdanjih katalonskih voditeljev, ki
jim grozi tudi do trideset let zapora. Se bosta nasprotni strani začeli pogajati brez vnaprejšnjega pogojevanja? Tudi po
nedavnih besedah španske ministrice za ozemeljsko politiko Meritxell Batet se bo ključno »poslušati, pogovarjati in
dogovarjati«, medtem ko uradna Barcelona že na glas povsem konkretno pričakuje, da bodo za začetek katalonske
zapornike iz Madrida prestavili v zapore, ki so bližje njihovim družinam.
Veliko negotovosti
Po sedmih mesecih nadvlade Madrida je katalonska vlada spet prvič uradno zasedala v četrtek. Potem ko je s socialistom
Sánchezom na čelu v Madridu zapihal svež veter in so takoj v soboto po sedmih mesecih deaktivirali 155. člen ustave, po
katerem je bila Katalonija neposredno podrejena Madridu, pa je negotovosti še ogromno in v Barceloni še naprej veliko
napetosti med unionističnimi in independentističnimi strankami. Za katalonsko vlado je zdaj čas, da politično, pravosodno,
ekonomsko in socialno izmerijo učinek začasne ukinitve avtonomije – koliko je demokratične škode in, kot je napovedal
predsednik Quim Torra, prioritetno povlečejo poteze. Posledice so menda očitne, kajti nemalo javnih projektov je obstalo,
saj so bili finančno blokirani, in zaustavljene so bile tudi mnoge pobude. Po nedavnih besedah katalonskega ministra za delo
in socialne zadeve Chakirja El Homranija so v prvih dneh že deblokirali kakih 250 izplačil, ki so bili vsi višji od 300.000 evrov.
Katalonska opozicija v svojem slogu oporeka nameri regionalne vlade, da razčisti, kaj vse se je dogajalo v zadnjih mesecih,
češ da bi se morali osredotočati na sedanjost in prihodnost, ne pa pogrevati, kar je bilo.
Poziv iz eksila
Medtem se je s pozivom, da se morata novi vladi v Madridu in Barceloni nemudoma sestati, iz eksila oglasil nekdanji
predsednik in voditelj z zveze Skupaj za Katalonijo (JxCat) Carles Puigdemont. »Pričakovanja do Sánchezeve vlade so velika«
in morda, kot je dejal, presegajo možnosti ... Napetosti je še naprej precej prav tako na terenu: v unionistični organizaciji
Societat Civil Catalana, denimo, so morali tik pred zdajci odpovedati dogodek, v okviru katerega so hoteli na Univerzi v
Barceloni »nepolitično« govoriti o Cervantesu in njegovem Don Kihotu. Kot poroča Katalonska tiskovna agencija, so se za
odpoved odločili potem, ko je kakih sto pripadnikov independentističnega Odbora za zaščito republike vstopilo v univerzo in
kričalo, kako je treba iz nje pregnati fašizem. Še prej je menda prišlo do rahlega prerivanja.
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Morebitna privolitev v pogajanja s Hrvaško in demontiranje arbitražne sodbe bi bil najslabši možen scenarij.
Odhaja dolgoletni vodja diplomacije Karl Erjavec, v njegovem mandatu je zunanja politika postala bizarna, treba jo bo
redefinirati. Nujen je temeljit premislek o zunanjepolitičnih prioritetah, vse od vstopa v evroatlantske integracije, EU in
Nato, ni jasne smeri.
Poslovil se je zunanji minister, za katerega se je na začetku zdelo, da biva v Mladiki bolj začasno. Toda Karl Erjavec je obstal
dolgo, predolgo, resor je vodil dobrih šest let, dlje je bil na tej funkciji samo Dimitrij Rupel.m Predsednik Desusa – in stranka

upokojencev je bila vedno doslej jeziček na tehnici koalicijskih dogovarjanj – je izkušen in spreten politik, notranjepolitično
trgovino je poldrugo desetletje obvladoval bolje kot kdorkoli drug. Zato se je, ne glede na sprehajanje ven in noter, na
razrešitev in odstop, lahko obdržal na položaju prvega diplomata, ki mu je očitno zelo godil. Preden pogledamo, kako naprej
in kaj so prednostne zunanjepolitične naloge, se je zato smiselno ozreti na dediščino oziroma oceno, kje smo.
Erjavčeva zapuščina
Treba se je spomniti, za zunanjega ministra ga je ustoličil predsednik vlade Janez Janša, in sicer v svoji drugi vladi, v začetku
leta 2012. Težko bi našli kak položaj v vladnem kabinetu, za katerega bi bil bivši obrambni in okoljski minister manj
primeren, v diplomacijo je vnesel nemir, neki način, ki je v mednarodnih odnosih škodljiv: verbalno napadalnost v odnosih s
Hrvaško, brezbrižnost in neukvarjanje z Evropsko unijo, nobenega sistematičnega dela, enostransko zunanjo politiko,
orientirano predvsem na Rusijo. Obenem ga predsedniki vlad, še najbolj med vsemi Miro Cerar, niso zamejili, obstajal ni
nikakršen zunanjepolitični korektiv. Od Janeza Drnovška in oglejskega sporazuma z Italijo leta 1994 – Lojze Peterle ga je
podpisal, premier ga je zavrnil – je bilo vendar jasno, da ministrski predsednik nikdar ne sme zunanje politike popolnoma
prepustiti šefu diplomacije, vedno mora ostati pozoren.
Preteklih šest let je zato pustilo trajne sledi. Ostajamo z zdramatiziranimi slovensko-hrvaškimi odnosi, treba jih bo na novo
premisliti in domisliti, v Evropski uniji Slovenija lebdi nekje vmes, v praznem prostoru, v osemindvajseterici ima predvsem
imidž članice, sprte s sosednjo državo. To je slaba blagovna znamka, zlasti če je zunanja politika kake države tako
neprepoznavna, kot je slovenska.
Zapuščina je torej slaba, pri čemer gre za dediščino več akterjev, ne samo ministrovo. Njegovo nenehno besedno
zaostrovanje, uprizarjal ga je več let zapored, ni bilo nikoli zares problematizirano, njegovo škandalozno prejudiciranje
arbitražne sodbe ni bilo nikdar ovrednoteno; ne da se izmeriti, kako velika napaka je bila narejena, Slovenija je z afero
Sekolec-Drenik izročila Hrvaški najbolj zaželeno darilo. Razen odnosov z eno sosedo, negovanja relacij z Rusijo in
gospodarske diplomacije, pa je ostajala slovenska zunanja politika prazna: vsebinsko neopredeljena, neizdelana, votla. Kdaj
pa kdaj je imel Erjavec tudi prav, na primer, ko je premieru javno svetoval, naj ne hodi na obisk v Zagreb, če so stališča o
arbitražni sodbi popolnoma nespravljiva.
Tudi zunanje politike predsednika vlade je bila ena sama negotovost in medlost. V odnosih s Hrvaško ni bil sposoben parirati
premieru Andreju Plenkoviću niti v trenutku, ko je Slovenija dobila zadoščenje z razglasitvijo arbitražne sodbe. Ob
spreminjanju konstelacij v Evropi ni opazil nove stvarnosti in nuje aktivnejše politike oziroma pozicioniranja v EU. Dopustil
je, da je neustrezen način ukvarjanja s teranom dosegel mejo škodljivega, pri čemer ni opazil, kako si ta država nabira
nasprotnike v komisiji. Prav tako ni zaznal, da se podoba Slovenije zoprno lepi z Madžarsko. V preteklih letih, skratka, vlada
ni naredila nič, kar bi tej državi omogočilo vstop v skupino najtesneje povezanih članic Evropske unije.
Kako naprej
Ne glede na to, komu bo uspelo v prihodnjih mesecih sestaviti koalicijsko vlado, desnici ali levici, je najbolj gotovo, da
prihodnja politika do Rusije ne bo več takšna, kot je bila. Odnosi se bodo spremenili, ni verjeti, da bi katera koli opcija
vztrajala pri tolikšnem gladenju Rusije. Slovenija je preveč trdno usidrana na evropske trge, kjer je pretežni del njene
blagovne menjave in primarni interes, Rusija še zdaleč ni tako zelo pomembna gospodarska partnerica, kot nenehno
poslušamo, da je. Opiranje nanjo ni ne gospodarsko razumljivo ne politično primerno.
Druga področja so težavnejša. Posebej problematičen je dosje s Hrvaško, po razglasitvi arbitražne sodbe pred kakim letom
dni je bilo narejenih več napak, čeprav je kontekst objektivno težak. Velik problem je tudi pri sami Evropski uniji, ki se ni
pripravljena angažirati, kot bi se morala, ne glede na to, da gre za vprašanje evropskega prava in je bruseljska komisija
varuhinja pogodb. Ampak to je realnost, treba jo je prepoznati, se z njo sprijazniti, jadikovanje o EU, ki nam ne pomaga, nič
ne pomaga. Pričakovanje, da bo delo, ki ga je treba vložiti v uveljavitev arbitražne sodbe in vključuje tudi sposobnost
diplomatskega prepričevanja, namesto tukajšnje diplomacije opravil Bruselj oziroma komisija, je iluzorno.
Aktualna vlada je prihodnji zapustila med drugim zavezo tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločitve o
meji. Že marca je sklenila, da jo bo Slovenija vložila pred sodiščem v Luxembourgu, če bo sosednja država vnaprej zavračala
odločbo in če komisija ne bo sprožila postopka. Sprejela je celo poseben sklep, ki omogoča vložitev tožbe v volilnem času.
Toda to je tožba, ki je Evropa ne želi, ni običajno, da bi država članica tožila državo članico. Iz izkušnje z blokado Hrvaške leta
2008 bi že morali vedeti, kako se stvari iztečejo in kdo na koncu popusti. Nedvoumen je bil tudi predsednik Sodišča Evropske
unije Koen Lenaerts, najmanj dvakrat je javno izrazil dvom o ustreznosti slovenske pravne poti.
Razen tega je odločitev za tožbo tvegana, epilog je lahko tak ali drugačen – v vsakem primeru pa dokončen. In potem ne
ostane drugega kot procedura pred meddržavnim sodiščem v Haagu, kar je natanko tisto, česar se je Slovenija vedno
otepala in kar si je vselej želela Hrvaška. Pri vseh improvizacijah, ki se dogajajo v slovenski zunanji politiki, bi človek težko
verjel, da je vlada temeljito preigrala vse možne izide in ovrednotila vsa potencialna tveganja.
Ker pa je ideja trde politike do Hrvaške tukajšnjemu javnemu mnenju všečna, se ji verjetno ne bo odrekla niti nova vlada,
večina strank v predvolilni kampanji temu ni nasprotovala. In vendar je mogoče predvidevati, da obstajajo nekatere
pomembne razlike, kako bi se slovensko-hrvaških odnosov lotila bodisi desnica bodisi levica.
Kontinuiteta ali nov začetek
SDS je v svojem volilnem programu o zunanji politiki ohlapna. Dikcija, da se zavzema za »dosledno upoštevanje evropskih
standardov tudi v dialogu s sosednjimi državami«, in poudarek, da Slovenija »potrebuje novo splošno politično soglasje, ko
gre za temeljna izhodišča slovenske zunanje politike, še posebej pri iskanju najboljših rešitev v odnosih s sosedi«, je
deklarativna. Bistveno pa je vprašanje, kako naprej: ali vztrajati pri dosledni implementaciji razsodbe, četudi to ta hip ni
mogoče in bo nemara potrebno »čakanje na boljše čase«; slednje je za politiko vedno nevabljiva, nespektakularna rešitev.
Ali pa morebiti začeti na novo, na primer z bilateralnim dogovarjanjem, česar si želi Zagreb. Gre za ključno zunanjepolitično
dilemo.

Racionalno vzeto je nesmiselna, opraviti imamo vendar z dokončno razsojeno zadevo (res iudicata) in o tem se ne pogaja.
Kdo bi se vendar odrekel arbitražni razsodbi eminentnega tribunala, ki je stvari dokončno uredila na mednarodnopravno
korekten način – znotraj mednarodnega prava, in vendar kreativno? Saj vendar vemo, ponovna bilateralna pogajanja ne bi
pripeljala nikamor, s tem imata sosednji državi bogato, mučno, četrt stoletja trajajočo izkušnjo.
Treba pa se je spomniti, kako je Janševa vlada urejala odnose s Hrvaško v preteklosti, splača se obuditi spomin na
republikansko zunanjo politiko leta 2004, ki je demontirala vse, kar je pred tem dosegel premier Drnovšek. Je mogoče
sklepati, da bi se tudi v prihodnje koalicija s Slovensko demokratsko stranko na čelu tega lotila na podoben način?
Arbitražnemu sporazumu je nasprotovala od vsega začetka, z razsodbo se nikakor ni strinjala. Uradni Zagreb je zadnje
mesece izražal veselo pričakovanje, da se utegne vlada v Ljubljani zamenjati. In ne nazadnje, Janša, on, ki je tako briljanten
vojaški taktik, je bil do Hrvaške vselej nerazumljivo, nepojmljivo mehak.
Republikanska politika
Ko je leta 2004 zapuščino slovensko-hrvaških odnosov dobila desnosredinska vlada Janeza Janše, kljub impulzu, ki ga je
pomenila zamenjava, manevrskega prostora skoraj ni bilo. Hrvaška je s politiko mnogih malih korakov ustvarjala nova
dejstva na terenu in si prizadevala za to, da bi odstranila na ravni obeh vlad parafirani sporazum Drnovšek-Račan.
Nova vlada je hotela nov začetek, koalicijska pogodba je predvidela vrnitev pogajanj na izhodiščno točko in to se je zgodilo.
Dolgo časa pripravljana skupna seja slovenske in hrvaške vlade leta 2005 na Brionih se je končala z istoimensko deklaracijo
kot tista zgodovinska iz leta 1991. Predsedsednik slovenske vlade je nekako ustvaril vtis, da mu je s skupno izjavo uspelo
vrniti zadeve na tako imenovano začetno točko. A medeni tedni niso trajali, začeli so se vrstiti incidenti.
Čeprav je Janša dal Ivu Sanaderju darilo, se odrekel parafiranemu sporazumu, je ostal praznih rok. Brionska deklaracija je
pomenila formalen odstop od sporazuma. Ostalo je kup dilem. Predvsem tista: je naredil strateško uslugo hrvaškemu kolegu
zaradi kakšne obljube?
Ko sem jeseni 2005 odšla v Zagreb in se srečala s profesorjem mednarodnega prava Davorinom Rudolfom, izvajalcem
zunanje politike in državnim sekretarjem Hidom Biščevićem ter diplomatom, nekdanjim veleposlanikom v Ljubljani Ivico
Maštrukom, je vsak od njih komentiral, da je obstala ena samo pot: vprašati tretjega, spor preusmeriti na mednarodno
avtoriteto. Dve leti kasneje, poleti 2007, je na Bledu sledilo srečanje Janša-Sanader. Premiera sta se dogovorila, da bosta
državi neurejeno mejno vprašanje prepustili meddržavnemu sodišču v Haagu.
Poraja se mučno vprašanje: Bi se ta opcija lahko ponovila?
Dilema je, ali ima kdo na levi strani političnega spektra kak zunanjepolitični koncept. Leve stranke imajo manj kategorična
stališča, zagovarjajo uveljavitev arbitražbe sodbe, vendar je negotovo, ali je katera sposobna resnega razmisleka, kako
naprej. Iz dozdajšnjih politik in njihovih programov tega ni razbrati.
Desnica ima bolj izdelana zunanjepolitična stališča, vendar so nekatera, posebej v odnosih s Hrvaško, skrajno
problematična. Morebitno demontiranje sodbe in privolitev slovenske strani v pogajanja o že razsojeni zadevi bi bil najslabši
možen scenarij. Nasploh je ta politična opcija bolj osredinjena na bližnje teme, manj na multilateralne, ni pričakovati
ambiciozne zunanje politike, sistematičnega posvečanja profiliranju v Evropi, bolj iskanje strankarskih vezi. Tudi te so
pomembne; pri Hrvaški opažamo, kako spretno izkorišča evropsko ljudsko stranko. In medtem ko je ob desnosredinski vladi
na obzorju več atlanticizma, se je bati navezave na stališča višegrajk, še posebej na Orbánovo Madžarsko in suverenizem, to
je Evropo nacionalnih držav.
Odprite okno
Smiselno se je vprašati, kaj je prioriteta in čemu se je treba več posvečati. Ni videti, da bi se kateri koli državni vrh želel
odpovedati Hrvaški, ki je že dvajset let »najljubši sovražnik«, vtem ko evropske zgodbe Slovenija še vedno ni ponotranjila.
Ob aktualni nezmožnosti napredka v slovensko-hrvaških odnosih bi kazalo pogled usmeriti proti Evropi. Ne glede na vse
pomanjkljivosti, teh je čedalje več, je Unija še vedno najboljše zavetje za slovensko državnost. In treba si je prizadevati za
pozicioniranje v skupino najtesneje povezanih, tako imenovanih jedrnih držav EU, čeprav je to realpolitično zelo
ambiciozno. Razelektritev slovensko-hrvaških odnosov, ki bi jih za nekaj časa nekoliko postavili na stranski tir, je prvi korak k
temu. Dvostranski spor je Evropi postal preveč nadležen, obenem Slovenijo, članico evrske skupine in schengenskega
območja, vleče vstran od integrirane Evropi in bliže Hrvaški.
Primerno izhodišče je tudi izoblikovanje niza slovenskih stališč do najpomembnejših evropskih vprašanj. Dobro je, če se
uveljaviš kot tisti, ki tudi kaj prispeva, ne samo konzumira. Slovenija doslej ni bila sposobna enakopravno razpravljati za
evropsko mizo, ni se uveljavila kot članica, ki bi imela lastna, verodostojna stališča, raje se je skrivala za odločitvami drugih.
Razmisleki v EU se stopnjujejo, kar bo trajalo do evropskih volitev leta 2009, ključna področja so migracije in dogovori v
zvezi s tem, demokratična legitimnost in institucionalne reforme, socialna razsežnost, reforma ekonomske in monetarne
unije. Slovenija nima razčiščenih dilem: recimo o sistemu »spitzenkandidatov« in transnacionalnih listah; je bliže rešitvam, ki
zagotavljajo enakost držav članic in načelo komunitarnosti, ima dvome o tako imenovanih vodilnih kandidatih, pa tudi o
predlagani zamisli transnacionalnih list, ki postavlja eno temeljnih vprašanj predstavniške demokracije, namreč, katerim
volivcem naj bo odgovoren član parlamenta, izvoljen na nadnacionalni listi; med drugim so transnacionalne liste potencial,
ki bi bistveno pripomogel h krepitvi evropske, nadnacionalne identitete.
Podobno kot v Evropi tudi v Sloveniji ni strateškega razmisleka o migracijah, vse je zoženo na sprotno reagiranje. Politična
razsežnost migracij na celini je razvidna v razkolu med zahodnimi in vzhodnimi članicami, povečujejo se suverenizem,
nacionalizem in populizem, ki spreminjajo nacionalne strukture družb. Smiseln je razmislek o delovanju na podlagi vladavine
prava in človekovih pravic – če se Slovenija pač hoče razumeti kot država, ki spoštuje mednarodno pravo.
Najbolj tvegan teren je, kako se bo do migracij in kvot opredelila prihodnja vlada, zlasti če bo desnosredinska. To utegne
državo približati bloku neliberalnih demokracij na vzhodu, kar je strašljiva možnost.
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Uradno velja, da je Jugoslavija dosegla zmago in osvoboditev v drugi svetovni vojni s svojimi lastnimi močmi, zato ni bila
nikomur – niti Američanom niti Sovjetom – nič dolžna.
Na tem prepričanju, ki ni povsem skladno z nekaterimi dejstvi, so počivale politika dozdevne distance med Jugoslavijo in
Sovjetsko zvezo, domneva o neodvisnosti od Varšavskega pakta, predvsem pa politika neuvrščenosti.
V Svetovni zgodovini, ki je izšla pri Cankarjevi založbi leta 1976 in je prevod znanega nemškega dela Die Weltgeschichte – s
spremembami in dodatki slovenskih zgodovinarjev –, o osvoboditvi Beograda piše naslednje: »Partizanska vojska, ki se je
srečala z oddelki Rdeče armade, je sredi oktobra 1944 začela v sodelovanju s Sovjeti hude boje za Beograd, ki je bil
osvobojen 20. oktobra.«
Edvard Kardelj v Spominih (1980) govori takole: »V zaključnih fazah vojne je pomoč v orožju in opremi, ki jo je naša armada
dobila od sovjetske vlade, postala tako po kvaliteti kot po kvantiteti izredno pomembna. Težko si je predstavljati, da bi naša
armada mogla brez te pomoči izvršiti naloge, ki jih je izvršila, začenši s sremsko fronto pa vse do Trsta in Koroške.« Kardelj
nato poroča o svojem sestanku s Stalinom (novembra 1944), na katerem je bil govor tudi o nevšečnostih zaradi nasilnega
obnašanja sovjetske vojske, ki je sicer »na svoji poti po Jugoslaviji« doživela »zelo ugoden sprejem«.
Makso Šnuderl v drugem delu svojega Dnevnika (1994) večkrat omenja napredovanje Rdeče armade. Desetega oktobra je
bila »v razdalji 60 km do Beograda in 120 km do Budimpešte«, 21. oktobra so padla mesta Beograd, Dubrovnik in Subotica.
Istega dne piše: »Beograd je ključ Balkana. Sedaj, ko pride Rdeča armada do Budimpešte, bo odprta pot proti Dunaju …«
Izidor Cankar je 29. septembra 1944 pisal predsedniku Šubašiću v zvezi z novico, da se je »poveljstvo sovjetskih vojaških sil
pred nekaj dnevi obrnilo na Avnoj in od njega dobilo dovoljenje, da sovjetska vojska lahko začasno pride v Jugoslavijo, pod
pogojem, da bo upravo nad ozemljem, na katerem bodo operirale sovjetske čete, izročila Avnoju. Jugoslovansko ljudstvo bo
za gotovo z ogromno večino pozdravilo prihod sovjetske vojske kot bratske ruske vojske …« Cankar v Londonskem dnevniku
1944–1945 (5. oktobra 1944) piše, da »so Rusi v Pančevu ali blizu: zelo kmalu utegnejo biti v Beogradu«. Osemnajstega
oktobra navaja radijsko vest, »da se boji vrše v središču Beograda«, 20. oktobra zvečer pa je »radio naznanil, da Beograd
zavzet«.
Kot beremo v knjigi Walterja E. Robertsa Tito, Mihailović and the Allies 1941–1945 (1987), je Tito nasprotoval britanskemu
načrtu nove fronte oz. zavezniškega prodora proti vzhodu in prek Jugoslavije. Churchill je konec avgusta 1944 prepričeval
Roosevelta, da bi lahko z britansko 8. in ameriško 5. armado v štirih ali petih tednih prišli do Istre in Trsta, od koder bi
nadaljevali proti Dunaju. Churchill je bil že dalj časa navdušen nad udarcem v nemško jadransko pazduho, Roosevelt pa je –
kot je znano – dajal prednost angažiranju na zahodu, tj. v Franciji.
Osemnajstega septembra 1944 je Tito z Visa odpotoval v Moskvo, o tem pa ni hotel obvestiti niti Britancev niti Američanov.
29. septembra je bil sklenjen dogovor med sovjetskim poveljstvom in Narodnim komitejem osvoboditve Jugoslavije, ki je
sovjetskim (in bolgarskim) četam dovolil prehod prek jugoslovanskega ozemlja. Tito je pozneje priznal, da je bil v Moskvi dal
Sovjetom dovoljenje za vstop na jugoslovansko ozemlje.
Tito je zavračal prehod britanske in ameriške vojske čez jugoslovansko/slovensko ozemlje, medtem ko je spodbujal Stalina,
naj se na tem ozemlju angažirata sovjetska oz. bolgarska vojska. Večji del polmilijonske vojske je predstavljala Rdeča
armada. Da smo »prelomili odlok Teherana in Jalte, da bo Jugoslavija skupna interesna sfera Rusije in Anglije«, pa da »smo
se grobo in prehitro opredelili za Rusijo«, piše tudi Edvard Kocbek (Dnevnik 1945). Kot je znano, je Churchill predlagal
Stalinu delitev vpliva 50/50 tudi 9. oktobra 1944 v Moskvi. Ob vsem tem ne bi smeli pozabiti, da se je v Beogradu vojna
končala pol leta prej kot v Ljubljani. Posebno vprašanje je, kaj pomeni vstop tuje (v našem primeru sovjetske) vojske v
prestolnico neke države (v našem primeru Beograda).
Četrtega maja 1948 (tik pred resolucijo informbiroja) je vodstvo sovjetske komunistične partije (tj. Stalin) jugoslovanskemu
partijskemu vodstvu (Titu) poslalo pismo z naslednjo vsebino: »Potem ko so nemške padalske enote uničile glavni štab
jugoslovanskih partizanov, ko je jugoslovansko osvobodilno gibanje doživljalo krizo, je na pomoč jugoslovanskim narodom
prišla sovjetska armada, premagala odpor nemških okupacijskih sil in osvobodila Beograd, s čimer je ustvarila razmere, da je
lahko vodstvo prevzela jugoslovanska Komunistična partija.«
Osvoboditev Trsta
Bogdan C. Novak v knjigi Trieste 1941–1954 (1970) ugotavlja, da je v času med jaltsko konferenco (februarja 1945) in
sredino aprila zahodnim zaveznikom postalo jasno, da je Titova Jugoslavija postala del vzhodnega bloka. Soočenje med 4.
armado (90.000 vojakov) jugoslovanske vojske (ki se ji je pridružil slovenski partizanski 9. korpus s 6800 vojaki) in
novozelandsko divizijo je potemtakem potekalo v znamenju revolucionarne ognjevitosti, vztrajnosti nemških okupatorjev,
nezadovoljstva večine italijanskega prebivalstva in v razmerah sporov med različnimi strankami. Slovenske in italijanske
skupine so se med seboj obtoževale, da se dogovarjajo z Nemci, ti pa so že spet čakali na Angloameričane.
Trst je bil – podobno kot Beograd – osvobojen pred Ljubljano. Jugoslovanska vojska je prodrla vanj skozi ozemlje pod
nemško kontrolo. Prvega maja 1945 so Trst tako rekoč sočasno z Angloameričani zavzeli jugoslovanski partizani, vendar so
se zaradi zahodnega pritiska 12. junija umaknili. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bi Jugoslavija lahko dobila Trst, če bi jo z
vso močjo podprla Sovjetska zveza? In naslednje vprašanje: zakaj Sovjetska zveza ni z vso silo podprla Jugoslavije? In še eno
vprašanje: zakaj Zahod ni dovolil, da bi Trst namesto poražene Italije dobila zmagovita Jugoslavija?
Slovenska državnost je po eni strani rezultat zmage v 2. svetovni vojni, po drugi pa seveda rezultat osamosvajanja med
letoma 1987 in 1992. Primerjava med koncem 2. svetovne in koncem hladne vojne – ko gre za slovenske nacionalne
interese – kaže velikanske prednosti drugega konca.
Novak obširno in argumentirano odgovarja na ta vprašanja. Predvsem ugotavlja, da je jugoslovanska stran v Trstu
vzpostavljala revolucionarno oblast, in navaja pritožbe maršala Alexandra, ki vsebujejo nelaskave primerjave med Titom,

Hitlerjem in Mussolinijem. Novak tudi domneva, da se je Tito umaknil iz Trsta, ko je uvidel, da ga Sovjeti ne bi podprli pri
konfrontaciji z Angleži in Američani.
V nasprotju z zasedbo Beograda je zasedba Trsta – iz razumljivih razlogov – povzročila dolgoletno krizo, ki se je končala šele
leta 1954. Med predlogi za rešitev te krize je bila tudi pobuda, da bi Trst postal središče sedme jugoslovanske republike, kar
naj bi zavračali predvsem slovenski politiki, češ da potemtakem Slovenija ne bi imela svojega dostopa do Jadranskega morja.
V tem smislu je mogoče razumeti Kardeljev dialog s sovjetskim ministrom Molotovom na pariški konferenci (1946). Molotov
je Kardelju sporočil, da Jugoslavija ne bo dobila Trsta. Kardelj naj bi bil razočaran, češ da so Slovenci že spet odrinjeni od
Jadrana. Nato mu je Molotov odgovoril: »Vsak okraj ne more imeti svojega morja.« Kako pomemben je bil za Jugoslavijo
Trst, priča Titovo razmišljanje, da bi Jugoslavija del tržaškega pristanišča zamenjala za Koper, Izolo in Piran.
Osvoboditev Ljubljane
Partizanska oz. jugoslovanska vojska je vsebovala t. i. armade, ki so vsebovale korpuse, ti pa divizije. Načelno naj bi armade
imele po 90.000 vojakov, korpusi po 20.000; vendar so bile slovenske partizanske enote relativno slabotne. Vseh slovenskih
partizanov naj bi bilo ob koncu vojne okrog 30.000.
V Ljubljano so 9. maja (torej po kapitulaciji Nemčije) vkorakali borci slovenskega 7. korpusa (4000–5000), 29. hercegovske
divizije (6000–7000 borcev) ter druge manjše partizanske enote.
Partizanski prihod v Ljubljano je bil eden zadnjih dogodkov 2. svetovne vojne, kar pomeni, da osvoboditev Ljubljane –
potem ko je Tito zavrnil Churchillov predlog o angloameriškem pohodu na Dunaj in prehodu prek Istre, Trsta oz. Jugoslavije
– ni veljala za jugoslovansko prioriteto. Vprašanje je, ali bi bila osvoboditev Ljubljane (da ne govorimo o Trstu) mogoča le s
slovenskimi vojaki in brez vojakov iz drugih delov Jugoslavije.
Pri tem je zanimivo, da komentatorji ljubljanske osvoboditve veliko prostora posvečajo obračunavanju z domobranci oz. s
slovensko opozicijo. Osvajanje Ljubljane se je dogajalo pod vtisom jugoslovanske zasedbe Trsta in je predstavljalo evforično
zadnje dejanje oboroženega dela jugoslovanske revolucije, ki se je v večini svojih dejanj in postopkov zgledovala po
sovjetskih modelih. V polletnem obdobju med osvoboditvijo Beograda in osvoboditvijo Trsta oz. Ljubljane so se med našimi
in sovjetskimi revolucionarji pokazale razlike in razpoke, zaradi katerih so Rusi – vendar najbrž ne samo zaradi njih –
umaknili svojo podporo jugoslovanskim ambicijam. Molotov in Stalin sta se odkrito norčevala iz Slovencev: Stalin je Kardelju
rekel, da imajo Slovenci slabo inteligenco, Molotov pa, da ne more imeti vsak okraj svojega morja.
Pogosto slišimo in beremo, da je slovenska državnost po eni strani rezultat zmage v drugi svetovni vojni, po drugi strani pa
seveda rezultat osamosvajanja med letoma 1987 in 1992. Primerjava med koncem druge svetovne in koncem hladne vojne
– ko gre za slovenske nacionalne interese – kaže velikanske prednosti drugega konca. Medtem ko so slovenski mnenjski
voditelji, od Matije Majarja in Antona Korošca do Dušana Pirjevca, zagovarjali ločitev naroda od države, torej koncept
nedržavnega naroda, medtem ko so slovenski revolucionarji s Kardeljem na čelu zagovarjali ločitev države od naroda, češ da
je narod efemeren in minljiv pojav, ki naj se rajši imenuje po državi, v kateri živi (sovjetski, jugoslovanski narod), je slovenska
velika generacija med letoma 1987 in 1992 uveljavila koncept narodne države.
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Ta devetdesetletnik, ki je nekaj dni pred tem okroglim jubilejem za soprogo vzel svojo damo Evo, kot ji rad reče, še danes
z istimi radovednimi očmi in čudenjem opazuje svet pred njim. Ga beleži s kamero.
Aljoša Žerjal je izjemen opazovalec sveta. V objektiv svoje superosemmilimetrske kamere, pa ne samo te, je v sedmih
desetletjih ujel zgodbe nepozabnih potovanj (Kazahstan, Tibet, Čile, Peru, Vietnam, Kitajska, Sovjetska zveza, Latinska
Amerika, države nekdanje Jugoslavije), pa tudi svoj rojstni tržaški Škedenj, kraški svet – ves svoj otroški svet in skozi objektiv
kamere razmišljal o zgodovinskih grozotah, pretresljivi so njegovi posnetki Rižarne.
Prve posnetke je naredil s staro nemško kamero Agfa, ki mu jo je posodil Edi Šelhaus, vojni fotoreporter in snemalec. Ta
devetdesetletnik, ki je nekaj dni pred tem okroglim jubilejem za soprogo vzel svojo damo Evo, kot ji rad reče, še danes z
istimi radovednimi očmi in čudenjem opazuje svet pred njim. Ga beleži s kamero.
Tržaški Club Cinematografico Triestino je bil dolgo njegov drugi dom. A tako kot se je amaterski film razvil izven
institucionalnih okvirjev, se je tudi Žerjal začel filmsko udejstvovati že prej in povsem samostojno. Svoj prvi film,
dokumentarni filmski zapis o škedenjskem pustnem karnevalu, je posnel že leta 1954, ko je bil komaj 26-leten in je bil kot
uradnik zaposlen v tržaški pomorski agenciji. Tako se je začelo, potem pa je postal prepoznavni in po vsem svetu nagrajevani
amaterski avtor. »Aljoša Žerjal – neustavljivi popotnik, človek, ki ga privlačuje eksotika tako, da jo s kamero lovi in beleži na
obrazih ljudi in v zarisih pokrajin, v Aziji, v Latinski in Srednji Ameriki, po Evropi. Definicija je tesna. Aljoša je veliko več.
Živahen, energičen, radoveden, komunikativen. Je umetnik,« je na prelomu tisočletja o njem zapisal filmski kritik Miha Brun.
Je tudi človek, ki še danes z začudenjem in radovednostjo opazuje svet, občuduje človeka in naravo, stare mojstrovine in
arhitekturo, likovno umetnost in glasbo. In je nekdo, ki je vedno pozoren na dogajanja, na socialni trenutek, na lastne
korenine in zgodovino, na zgodovino ljudi, ki jih spoznava na potovanjih po vsem svetu. V ospredju je vedno človek, človek v
svojem vsakdanjiku. Žerjal ne prikazuje razglednic. V njegovih filmih niso ključne palače in ruševine, niti pokrajine. Povsod so
ljudje in njihov vsakdanjik. Na svet ne gleda zgolj kot zunanji opazovalec, najprej ga začuti. Potem ga spozna in posname.
Kdaj vas je prvič prešinilo, da je treba svet posneti na film?
Če se prav spominjam, se je začelo tako, mi je Edi Šelhaus posodil kamero, sicer vojni plen, in nekako mi je pri snemanju
uspelo vse, kakor sem si bil zamislil.
Bili ste knjigovodja pri Pomorski agenciji, kasneje ste postali direktor in njen predsednik.
Ja, ukvarjal sem se z administracijo in lahko rečem, da z veliko lahkoto. Imam pač smisel za delo s papirji, sem urejen in
nekaj podobnega bi lahko rekel tudi za delo s kamero; znam vzpostavljati in ohranjati ravnovesje. Moj prvi film je bil Pust v

Škednju, pri katerem nisem skoraj nič zgrešil. Tako sem si mislil celi dve leti, ki sta sledili, in posnel mnogo neuporabnih reči.
Potem sem posnel svoj prvi kratki igrani film Božično drevo. Film sem poslal na enega od natečajev amaterskega filma in
zmagal. Potem sem postal član tega Kino kluba.
Še kaj potujete z ladjami?
Splošna plovba je imela ladjo, ki je plula po vsem svetu. Govoril sem si, da se bom za dlje časa vkrcal nanjo, ko se bom
upokojil. Ampak ta linija je propadla.
Ne pa tudi vaša potovanja s kamero.
Seveda ne. Odhajal sem daleč in včasih ostajal še dlje. V sedemdesetih in osemdesetih sem šel v Singapur, Japonska,
Kitajska … lepo. Ampak bil sem tudi v Koludrovcu, Poprečniku, saj ni treba daleč, da je lepo … In tam so naši ljudje.
So filmi, ki jih nosim globoko v srcu, med mojimi je zagotovo film o gledališki predstavi Krvava svatba SSG, v režiji Damirja
Zlatarja Freya. Gre za čudovito montažo. Moji prvi filmi s Krasa, ko sem snemal na ruševinah Avberja, naslov je Zmaji. Pa
tudi film Čas ne izbriše. Hotel sem, da Italijani vidijo, kaj vse smo Slovenci morali pretrpeti.
Kaj je za vas film?
Zgodba v podobah. Zanimivo, da se še nisem naveličal snemanja. Za prvo kamero sem zbiral denar skoraj leto dni. Štiri
tedanje plače sem odštel zanjo. Spomnim se, kako mi je mama dala denar za dežnik, jaz pa sem ga dal na kup, ki je bil
namenjen nakupu kamere. Ko je potem kdaj deževalo, mi je mama rekla, no, zdaj si daj pa kamero nad glavo.
Kaj je dober film in kaj dobra montaža?
Montaža je vse. Če imaš smisel za montažo, lahko tudi šibko idejo, ki je povprečno posneta, z montažo rešiš.
Povejte mi o vaših potovanjih, tudi tistih prvih …
Moji prvi spomini na potovanja segajo v predvojno obdobje, ko smo s starši sedli na vlak in se iz Trsta odpravili na izlet na
Kras. Po vojni smo hodili smučat v Avstrijo. Prve večje potovanje je bilo v Bosno, z motorjem. Zanimivo, da mati temu ni
nasprotovala, bil sem mlad, lahko bi padel ali pa bi me kdo ugrabil. Molčala je in jaz sem šel.
Pogum.
Ja, ali pa nora naivnost. Pojma nisem imel o motorjih in vseh teh stvareh v njem. Prvo kamero sem si kupil leta 1953. V
Bosni sem jo preizkušal. Veliko veselja sem imel z njo in ona z menoj, naredila sva lepe posnetke.
Na prvem potovanju so vas imeli za špiclja. Kako to?
Snemal sem čudovit sončni zahod in mimo sta prišla dva mlada miličnika in začela filozofirati, da sem vohun. Peljala sta me
na policijsko postajo. Zvečer pa prespat v neki hotel, kjer je bila čudovita pevka in sem jo potem lahko posnel.
Je bilo na potovanjih pomembnejše snemanje ali potovanje samo?
Če sem pošten, bom rekel, da snemanje.
Leta 1968 ste šli snemat olimpijske igre v Mehiko. In kasneje ste s kamero prepotovali Latinsko Ameriko.
To so dežele za moje srce. Vse te barve in glasba in ljudje, pomešani med seboj. In vsa ta nasprotja, ki vlečejo kot magnet …
Kako snemate?
Veste, mene zanima človek. In zanima me življenje. Seveda tudi vse ostalo, kar ujamem v kader, zgradbe in sploh, narava …
Zgodovinske zgradbe ali ostanki me vedno potegnejo v preteklost človeštva, premišljujem o tem, kakšno je bilo življenje
nekoč. In kakšno je danes. V Peruju sem bil pogosto do solz presunjen nad skromnim življenjem teh ljudi.
Začeli ste s superosmičko. Katera kamera je najboljša?
Vedno zadnja (smeh). Imel sem jih doslej kakšnih pet ali šest. Potem je sledila kamera s tremi objektivi. Med njimi je bil
širokokotni swittar, pri naslednji kameri sem spoznal zoom. Na kamero super 8 sem prešel šele leta 1980, ko sem snemal
olimpijske igre v Moskvi. Danes sem zaljubljen v digitalno kamero, zdi se, kot bi bila narejena zame, praktična, lahka, vse
naredi sama. Eno kamero sem razbil v Tibetu, drugo v Jemnu, tretjo so mi ukradli. Zdaj snemam samo še z digitalnimi:
filmanje je res lažje, montaža, v kateri sem bil prej mojster, pa mi ustvarja kako težavo. A zdaj lahko posnamem ogromno
materiala in ga nato sortiram: ko so bili filmi dragi, je bilo drugače, takrat je montaža nastajala že med snemanjem.
Posnamete zgodbo, tako kot se zgodi, ali imate že vnaprej izdelan sinopsis?
O, kje pa! Saj tudi Fellini ni imel scenarijev, ne da bi se hotel primerjati z njim. Nekaj je načečkal na list papirja, zgodba se je
sama sestavljala med snemanjem.
Aljoša Žerjal in Kras.
Hotel sem prikazati življenje na kraški kmetiji, življenje na vasi in atmosfera. Kmečka dela so še danes ista, ampak orodje in
atmosfera, v kateri so živeli tisti ljudje – tega ni več.
Bi lahko rekli, da ste posneli svet, ki ga nikoli več ne bo?
Žal se moram strinjati. Moj Avber ni današnji Avber.
Vaš je vseboval trgatev, s katero so imeli opravka odrasli, otroci pa so se medtem podili za papirnatim zmajem.
Zveni nostalgično, ampak tako je bilo.
Leta 1986 ste posneli film o Rižarni. Kako je bilo?
Preden sem začel s snemanjem, sem imel sestanek s takratnim županom, ki je bil tudi kinoamater. Rižarno so odklenili
posebej zame in mi določili dva čuvaja. Seveda sta takoj zavila v gostilno in ostal sem sam. Ko sem snemal v celicah, me je
stiskalo pri srcu kot nikoli poprej in tudi ne kasneje. Smrtna tišina. Bilo me je groza, a sem snemal. Vedel sem, da je to moja
dolžnost. Posneti edino nacistično uničevalno taborišče v Italiji, kjer so mučili, ubili in v predelani tovarniški peči sežgali
nekaj tisoč trupel …
Koliko je ostalo od sveta, ki ste ga posneli?
Skoraj nič. Spomnim se, ko sem bil v Mehiki in snemal olimpijske igre leta 1968. Nekaj let potem sem znova obiskal to
deželo in je nisem prepoznal. Nekaj podobnega se mi je zgodilo tudi z Uzbekistanom. Sicer pa sem od vseh dežel najbolj
zaljubljen v Latinsko Ameriko, zaradi barv in ljudi. Pa Iran. Svet se prehitro razvija, to vemo vsi.

V filmih ste ovekovečili tudi žensko lepoto, nje erotičnost – nekaj minut v filmu Forma Viva je silno žgečkljivih.
Ja (smeh). Ampak snemal sem dostojno, tudi ko je šlo za akte. Seveda se je slekla do golega, ampak bilo je lepo in estetsko
posneto.
Koliko drži pravilo, da za dokumentarnega filmarja nekako velja, da obstaja samo tisto, kar je posnel? Kaj se je zgodilo z
vsemi zgodbami, ki jih niste posneli?
Lahko bi rekel, da nič, ker jih ni ali pa sem jih že pozabil.
Vaš film o umetniku Avgustu Černigoju je silno zabaven in duhovit.
O, ja. Bil je zelo poseben mož. Na najino snemanje se je pripravil, uprizoril je pravi performans, me ves čas presenečal. To
imam najraje. Vsakokrat, ko si znova ogledam ta film, najdem kakšno novo sporočilo, ki mi ga je hotel posredovati. Genij.
Dobivala sva se v ulici Roma, kjer sva spila kavo in film posnela v dveh dneh.
Kakšen človek je bil?
Prijeten in zabaven. Velik umetnik.
Tu za nama visi nekaj černigojev, spacalov, palčičev in ciuh …
Od umetnikov sem se učil. Občudoval sem jih.
Na kamero ste zabeležili celo vrsto dogodkov na Tržaškem, kulturnih in športnih …
Vse to sem posnel z mislijo, da je to pač treba dokumentirati, da mora ostati za prihodnje rodove. Veste, Italijani niso vedeli,
da imamo na italijanskem Krasu prvakinje v namiznem tenisu, mogoče, da so vedeli ali vedo za Tanjo Romano,
petnajstkratno svetovno prvakinjo v umetnostnem kotalkanju.
V monografiji Filmsko ustvarjanje Aljoše Žerjala ste zapisali misel: Kar pozabiš, odide z vetrom.
Nekje sem našel te besede. Stvari in svet doživljam poetično. Romantik pač.

Slovenska policija se z akcijo Puma ne strinja: Migrantov je malo, zato ni potrebe za takšno vajo. Anja Intihar,
Delo, Ljubljana, 11. junij 2018
http://www.delo.si/novice/slovenija/avstrijci-25-junija-predstavljajo-pumo-novo-posebno-obmejno-patruljo59415.html
Slovenska policija se ne strinja z datumom avstrijske vaje, niti s predvidenim krajem in konceptom. »Število migrantov ni
takšno, da bi zahtevalo vajo takšnih razsežnosti,« so dejali.
Dunaj – Avstrijski minister za notranje zadeve Herbert Kickl bo 25. junija, na slovenski državni praznik, javnosti predstavil
novo avstrijsko obmejno patruljo, ki so ji nadeli ime Puma. Množična vaja, na kateri bo sodelovalo okrog 600 pripadnikov
policije in vojske, bo po poročanju časnika Kleine Zeitung potekala v Špiljah na Štajerskem – tu se v Šentilju nahaja največji
mejni prehod med Slovenijo in Avstrijo. Vaja se bo osredotočila na fiktivni pritok beguncev na omenjeni mejni prehod,
namišljena kolona bo dolga približno štiri kilometre, poroča avstrijski časnik.
Ali so bili slovenski državni organi o vaji obveščeni oziroma ali bodo v njej sodelovali ter kakšno je njihovo mnenje o tem?
Na slovenski policiji so nam odgovorili, da so bili seznanjeni s predlogom omenjene vaje na Šentilju in tudi povabljeni k
sodelovanju. »Izrazili smo nestrinjanje tako z datumom, predvidenim krajem kot tudi s konceptom vaje. Število migrantov,
ki vstopajo v Avstrijo iz Slovenije ni tolikšno, da bi zahtevalo takšne vaje. Letos smo iz Avstrije prejeli zgolj 13 vrnjenih
migrantov,« so povedali za Delo.
Slovenski policisti so kolegom iz Avstrije predlagali, naj vajo izvedejo na drugi lokaciji na avstrijskem ozemlju. Vaje se bo kot
opazovalec udeležil tudi predstavnik slovenske policije.
»Gre za to, da želimo biti pripravljeni, če bi se zgodil množičen prihod beguncev. Ob tem upamo, da se kaj takšnega ne bo
zgodilo,« je dejal Kickl in se ob tem poskušal ubraniti obtožb, da je ta predstava sile glasen signal, kam se obrača avstrijska
notranja politika. Vaje naj bi se udeležili ministri za notranje zadeve in predstavniki policije iz posameznih balkanskih držav.
Tudi obrambni minister Mario Kunasek (FPÖ) je izrazil podporo vaji. »Kar se je dogajalo leta 2015, se ne sme ponoviti,« je
povedal.
Veliko vajo na območju Šentilja bo izvedlo okrog 600 policistov in vojakov
Obmejna patrulja Puma naj bi po sedanjih podatkih štela okrog 600 vojakov in policistov in naj ne bi bila zasnovana kot
stalna vojska, zbrala pa bi se lahko v približno 24 urah, če bi se ob množičnem prihodu beguncev pokazala potreba za to.
Puma naj bi zaživela konec junija, sestav pa se bo končal predvidoma septembra.
Glede na naraščajoče število beguncev, ki s kriznih območij v državah Jugovzhodne Evrope iščejo boljši jutri, poskušajo
predstavniki avstrijskih oblasti prepričati predstavnike drugih držav na tako imenovani balkanski begunski poti, da se
intenzivneje vključijo v spopadanje z begunsko problematiko.
Herbert Kickl in Franz Lang, vodja avstrijske kriminalistične policije, po poročanju Kleine Zeitunga spodbujata sestavo
specialnih enot, ki bi jih bilo mogoče takoj vpoklicati in poslati na »vroča« območja. Oba tudi pozivata, da bi morala vsaka
vlada ustanoviti posebno delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi.
Številni opozarjajo, da avstrijska vlada straši ljudi z uporabo populističnih prijemov in poceni alarmantnih novic. Po zadnjih
ocenah živi v Jugovzhodni Evropi približno 80.000 beguncev, samo na severu Italije jih je zdaj nastanjenih okrog 170.000.
V prihodnjih tednih se bodo na Dunaju sestali nekateri politiki in drugi predstavniki oblasti z Balkana in se osredotočili na
nekatere šibke točke tako imenovane balkanske begunske poti. V Albaniji ter Bosni in Hercegovini na primer primanjkuje
denarnih sredstev, da bi se uspešno spopadli s povečanim pritokom beguncev, na nekaterih območjih še vedno nimajo
biometričnega sistema za odkrivanje nezakonitih prebežnikov.
Medtem so oblasti v Sloveniji, Srbiji, Črni gori in Makedoniji v zadnjem času zaznale povečanje števila prošenj za azil, je po
srečanju s kolegi v Sarajevu upravičenost novoustanovljene avstrijske obmejne enote branil Franz Lang in pojasnil, da na
dan zabeležijo 30 poskusov nezakonitega prehoda meje. Prihodov je po njegovih besedah malo predvsem zahvaljujoč
hrvaškemu dobremu varovanju zunanje meje EU.



Na ladji, ki je obtičala zaradi spora med Italijo in Malto, tudi otroci in nosečnice. A. I., STA. Delo, Ljubljana, 11.
junij 2018
http://www.delo.si/novice/svet/na-ladji-ki-je-obticala-zaradi-spora-med-italijo-in-malto-tudi-otroci-in-nosecnice59518.html
Zaradi spora Italije in Malte je v Sredozemskem morju obtičala ladja z več sto pribežniki, tudi otroci in nosečnice.
Rim/Valletta - Ladja francoske podružnice humanitarne organizacije SOS Mediterranee je v soboto ponoči v šestih
reševalnih akcijah iz Sredozemskega morja rešila okoli 630 pribežnikov. Ladja Aquarius je odtlej obtičala med Malto in
Italijo, saj nobena država ne dovoli njenega vplutja. Združeni narodi so pozvali obe državi k takojšnjemu sprejemu
migrantov.
Ladja Aquarius je v soboto iz morja rešila okoli 630 pribežnikov, od tega 123 mladoletnih oseb brez spremstva, 11
majhnih otrok in sedem nosečnic.
Novi italijanski notranji minister Matteo Salvini je bil v skupni izjavi z ministrom za infrastrukturo in transport Danilom
Toninellijem ponovno oster do Malte, češ da ne more nadaljevati z ignoranco, ko pride do spoštovanja praks mednarodnih
konvencij o zaščiti človeških življenj. »Zato pozivamo vlado v Valetti, naj sprejme Aquarius in s tem nudi prvo pomoč
migrantom na krovu,« je še dejal.
Malta se je na te pozive odzvala, da je malteški premier Joseph Muscat že govoril z italijanskim premierjem Giuseppejem
Contejem in poudaril, »da Malta deluje povsem skladno s svojimi mednarodnimi obveznostmi". Kot so še dejali v Valetti,
Malta tako ne bo sprejela omenjenega plovila v svoja pristanišča.
Italija na pomoč poslala dve ladji z zdravniki
Italija je na pomoč migrantom odposlala dve patruljni ladji z zdravniki, ki so »pripravljeni posredovati in zagotoviti zdravje
vseh na krovu Aquariusa, če bo to potrebno«, je povedal Conte.
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je danes obe državi pozval, naj takoj dovolita ladji pristati, saj
ljudje na krovu potrebujejo takojšnjo pomoč, zmanjkuje pa jim tudi živil. Posebni odposlanec UNHCR za migrante v
Sredozemlju Vincent Cochetel je ob tem poudaril, da bi morali kasneje reševati širša vprašanja, kot so, kdo je zanje
odgovoren in kako je mogoče odgovornosti deliti.
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je državi pozvala k izpolnitvi njihovih humanitarnih obveznosti, saj je zaskrbljena za
več sto ljudi na ladji, je povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert v Berlinu. Nemčija je že dolgo mnenja, da
članice EU, ki so še posebej obremenjene z migrantsko krizo, kot je Italija, ne smejo biti prepuščene same sebi, je dodal
Seibert.
Aquarius je obtičal 35 navtičnih milj od italijanske obale ter 27 navtičnih milj od Malte, saj je italijanski center za pomorsko
reševanje kapitanu naročil, naj tam počaka na nadaljnja navodila, je na Twitterju zapisala humanitarna organizacija.
Diplomatski odnosi so se med Italijo in Malto zaostrili že konec minulega tedna, ko je Malta odklonila pomoč ladji s 119
rešenimi migranti na krovu, zato je morala ladja, ki je posredovala, vpluti v italijansko pristanišče.
Po mednarodnem pravu morajo ladje pomagati vsaki ladji v težavah ne glede na okoliščine. Država, ki je odgovorna za
reševalne akcije na območju, pa mora sprejeti ljudi z ladje. Glede na to, da so bili migranti rešeni na odprtem morju ob
libijski obali, so najbližja pristanišča, kamor bi jih morali prepeljati, verjetno na italijanski Siciliji ali Malti, navaja britanski
BBC.

Španija je edina pokazala človeški obraz. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 12. junij 2018
http://www.delo.si/novice/svet/spanija-je-edina-pokazala-cloveski-obraz-60226.html
Ladja MS Aquarius je že na poti proti Valencii.
Reševalna ladja MS Aquarius, na kateri je 629 beguncev in migrantov, upravljata pa jo humanitarni organizaciji zdravniki
brez meja (MSF) in SOS Mediteranee, je v včerajšnjih popoldanskih urah iz malteških ozemeljskih vod krenila proti 1300
kilometrov oddaljeni Valencii.
Potem ko je novi predsednik španske vlade Pedro Sanchez v ponedeljek popoldan sporočil, da je Španija pripravljena
sprejeti ljudi, ki so zaradi odločitev italijanskih oblasti, da reševalnim ladjam z begunci in migranti ne dovolijo izkrcanja v
pristaniščih na jugu države in na Sicliji, se je za trenutek zdelo, da se je za 629 ljudi na begu, ki so jih reševalci minuli teden
rešili iz morja v bližini Libije, vendarle našla rešitev. »Naša odgovornost je pomagati. Izogniti se moramo humanitarni
katastrofi in ljudem zagotovimo varno izkrcanje, s tem pa uresničiti svojo človekoljubno zavezo,« je dejal predsednik
španske vlade.
A humanitarna posadke ladje MS Aquarius, na kateri je zalog le še za tri dni (za 550 in ne 629 ljudi), je nemudoma sporočila,
da je plovba v Valencio, ki bi lahko trajala tudi štiri dni, praktično nemogoča, saj se je obetalo poslabšanje vremena in tudi
visoki valovi, ob tem pa so rešeni ljudje na ladji, med katerimi je 123 otrok in šest nosečnic, preprosto preveč utrujeni, da bi
jih bilo varno zadrževati na morju.
Včeraj zjutraj se je – tudi zaradi pritiska Sveta Evrope in Združenih narodov na uradni Rim – vendarle pojavilo novo upanje.
Italija se je odločila, da bo »na pomoč« Aquariusu poslala dve svoji ladji, ki bosta na svoj krov vzeli določeno število
beguncev in migrantov, vse tri ladje pa naj bi že včeraj zvečer skupaj krenile proti pristanišču v južni Španiji. Ekipa
Zdravnikov brez meja je iz ladje, ene redkih, ki še vedno rešujejo utapljajoče se ljudi na poti proti Evropi, sporočila, da
trpljenja beguncev in migrantov, ki jih je ob novicah o zaprtju pristanišč zajel val tesnobe, še zdaleč ni končano. »Bolje bi
bilo, če bi rešene potnike spustili na kopno v najbližjem pristanišču in jih kasneje prepeljali v Španijo, ali drugo varno
državo,« so sporočili novinarjem in dodali, da je na ladji mirno. »Izkrcanje ne sme biti odloženo. To mora biti prioriteta.
Ljudje so izčrpani in pod stresom,« je povedal dr. David Beversluis iz MSF.
Iz organizacije SOS Mediteranee so istočasno poslali apel vsem državam članicam Evropske unije, naj nemudoma dovolijo in

uredijo izkrcanje vsem 629-im rešenim ljudem. Odziva ni bilo. Oglasila so se le iz Korzike, kjer so ladji MS Aquarius in njenim
nesrečnim potnikom ponudila varno zatočišče.

Makedonija bo dobila novo ime. Ma. F., STA. 12. junij 2018
http://www.delo.si/novice/svet/grcija-in-makedonija-dosegli-dogovor-o-imenu-60522.html
Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira
Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato.
Atene - Grčija in Makedonija sta dosegli dogovor o imenu slednje in tako končali spor, ki je trajal 27 let, je v Atenah sporočil
grški premier Aleksis Cipras. O dogovoru med Grčijo in Makedonijo je na novinarski konferenci v Skopju spregovoril tudi
makedonsk premier Zoran Zaev. Sporočil je, da bo novo ime države Republika Severna Makedonija.
»Dosegli smo dogovor, dober dogovor, ki zadovoljuje vse pogoje, ki jih je postavila Grčija,« je povedal Cipras na televiziji.
Povedal je, da bo Makedonija odslej imela »sestavljeno ime z geografskim označevalcem«.
Cipras je o dogovoru, ki ga je z Zaevom očitno dorekel v današnjem telefonskem pogovoru, že obvestil tudi grškega
predsednika Prokopisa Pavolopulosa.
Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira
Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato.
Po poročanju medijev naj bi se premierja dogovorila za ime Republika Severna Makedonija, dogovor pa naj bi uradno
podpisala v soboto ob Prespanskem jezeru. Zatem bo treba sporazum še ratificirati v obeh parlamentih, v Makedoniji pa naj
bi izvedli tudi referendum.

Tragedija se ponavlja kot – tragedija. Boštjan Videmšek, Delo, Ljubljana, 13. junij 2018
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/tragedija-se-ponavlja-kot-tragedija-60280.html
Boštjan Videmšek o ladjah, ki jim niso dovolili pristati
V havansko pristanišče je 28. maja 1939 iz Hamburga priplul čezoceanski parnik St. Louis. Na njem je bilo 936 potnikov.
Predvsem judovskih beguncev pred nemškim nacističnim morilskim strojem, ki je dobrega pol leta po kristalni noči začel
pospešeno odgovarjati na »judovsko vprašanje«.
Judovski begunci so bili namenjeni v ZDA, a čakajoč na dovoljenje za vstop v »obljubljeno deželo«, bi morali nekaj časa
preživeti na Kubi, takrat še ameriškem predpražniku. Kubanske oblasti so (tudi) na valu antisemitizma, ksenofobije in
populizma ter s pomočjo birokracije, tihe ubijalke, judovskim beguncem onemogočile izkrcanje. Ladja se je morala obrniti.
St. Louis je, čakajoč na ameriško usmiljenje, še nekaj dni plul v bližini Floride, a vrata v »svobodni svet« so za begunce pred
nacizmom ostala zaprta.
Parnik se je skupaj z 908 potniki vrnil v Evropo, ki jo je le še nekaj mesecev ločevalo od začetka druge svetovne vojne. Med
plutjem čez Atlantik so se Velika Britanija, Francija, Nizozemska in Belgija vendarle odločile sprejeti begunce, ki so na morju
preživeli več kot štiri mesece. To je mnogim rešilo življenje. Toda 254 Judov, ki jim ne v Havani ne v Miamiju »zaradi
zapolnjenih kvot« in »nepopolne dokumentacije« niso dovolili izkrcanja, je umrlo v nemških taboriščih smrti.
254 Judov, ki jim »zaradi zapolnjenih kvot« in »nepopolne dokumentacije« niso dovolili izkrcanja, je umrlo v taboriščih
smrti.
Podobno tragično je bilo »potovanje« 1200 judovskih beguncev iz Avstrije, ki so se konec novembra 1939 iz Dunaja odpravili
na pot proti Palestini, ki je bila takrat še pod britansko upravo. Ker je v Evropi že divjala vojna in so se meje zapirale druga za
drugo, potovanje čez Sredozemlje pa ni bilo več varno, se je skupina avstrijskih Judov odločila za zelo nenavadno pot. Iz
Dunaja so krenili v bližnjo Bratislavo in se na Donavi vkrcali na rečni parnik. Njihov cilj je bilo Črno morje, od koder so skozi
Turčijo – po morju ali po kopnem – nameravali pot nadaljevati proti Sveti deželi. A zima je prišla prehitro. Donava je
zmrznila. Begunci so se morali izkrcati v Srbiji, kjer so v Kladovu in Šabcu 18 mesecev čakali na novo ladjo. Namesto ladje so
prišli nacisti ter med oktobrom 1941 in pomladjo 1942 pobili tisoč judovskih beguncev. Vse, ki jim ni uspelo pobegniti.
Devetinsedemdeset let pozneje po Sredozemlju, v katerem je od leta 2000 do danes na poti proti »obljubljeni deželi«
našega časa v begu pred vojnami, nasiljem, totalitarnimi režimi, revščino in posledicami klimatskih sprememb umrlo več kot
35.000 ljudi, že več dni kroži reševalna ladja MS Aquarius, na kateri je 629 beguncev in migrantov. Ladji, ki jo upravljata
humanitarni organizaciji Zdravniki brez meja (MSF) in SOS Méditerranée, so nove, skrajno desne italijanske oblasti –
eklatantno kršenje mednarodnega prava! – prepovedale pristanek v svojih pristaniščih. Enako velja za Malto. Begunci in
reševalci so se znašli na odprtem morju. Rešitev jim je ponudila Španija. A vreme se je pokvarilo. Udarili so valovi. MS
Aquarius brez pomoči drugih ladij ne bo zmogel poti do oddaljene Valencie.
Tragedija se ponavlja kot – tragedija.

Na Sicilijo prispela ladja z 932 begunci na krovu. STA, T. V. Delo, Ljubljana, 13. junij 2018
http://www.delo.si/novice/svet/na-sicilijo-prispela-ladja-z-932-begunci-na-krovu-60660.html
Z Aquariusa so premestili migrante na dve italijanski ladji, preden so se vse tri ladje podale proti Španiji.
Rim – Ladja italijanske mornarice, na krovu katere je 932 beguncev, ki so jih ob koncu minulega tedna rešili iz
Sredozemskega morja, je prispela v italijansko pristaniško mesto Catania na Siciliji. Po poročanju italijanskih medijev sta na
krovu ladje tudi dve trupli.
Na krovu so pretežno državljani Eritreje, med njimi številne ženske in otroci.
V številnih pristaniščih Sicilije so za danes napovedane demonstracije različnih protirasističnih organizacij pod geslom
Odprite pristanišča.
S francoske ladje Aquarius, ki se nahaja med Malto in Sicilijo, so premestili 250 migrantov na ladjo italijanske mornarice in
še 274 ljudi na ladjo italijanske obalne straže. Na Aquariusu je sedaj še 106 migrantov. Vse tri ladje so v torek zvečer začele
skoraj 1.300 kilometrov dolgo pot proti Španiji, potem ko je tamkajšnja vlada pristala, da bo sprejela migrante.
Italija na pogovor poklicala francoskega veleposlanika

Italijansko zunanje ministrstvo je poklicalo na pogovor francoskega veleposlanika v Rimu. Razlog za to je diplomatski spor
med državama zaradi obravnavanja migrantske krize. Nova italijanska vlada, ki jo sestavljata populistično Gibanje pet zvezd
in skrajno desna Liga, je takoj odgovorila na kritike in zavrnila »hinavske lekcije« iz držav, kot je Francija. Francoski
predsednik Emmanuel Macron je v torek očital Italiji, da je ravnala neodgovorno, ker je zaprla svoja pristanišča za ladjo z
več kot 600 migranti na krovu.
»Izjave glede (ladje) Aquarius, ki prihajajo iz Francije, so presenetljive. Italija ne more sprejeti hinavskih lekcij iz držav, ki
glede priseljevanja raje gledajo stran,« je v torek sporočila italijanska vlada.

Priložnost zamujena ne vrne se nobena. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 13. junij 2018
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/priloznost-zamujena-ne-vrne-se-nobena-60724.html
Vili Einspieler o »zgodovinskem« sporazumu med Atenami in Skopjem.
Dogovor o rešitvi grško-makedonskega spora o imenu Makedonije je novica, ki jo Balkan potrebuje. Balkanci se radi
prepirajo o preteklosti in sedanjosti. Politiki ne marajo kompromisov. Tudi če jih sprejmejo, mečejo drug drugemu polena
pod noge. Zunaj regije večinoma težko razumejo željo, naj sosedu crkne krava.
Grška administracija je šele po razglasitvi neodvisnosti Makedonije sprožila preplah zaradi njenega iredentizma. Šibko
sosedo, ki se je komaj izognila prelivanju krvi med razpadom nekdanje SFRJ, je razglasila za vodilno nacionalno grožnjo.
Čeprav je Skopje res zahtevalo več pravic za makedonsko manjšino na severu Grčije, so v Atenah pretiravali z oceno, da
Makedonija predstavlja izziv članici Nata in EU s precej močnejšo vojsko in gospodarstvom.
Ker ima vlada Zorana Zaeva zadostno parlamentarno večino, ratifikacija sporazuma v Sobranju ni negotova. Večina
Makedoncev si tudi želi končati spor z Grki, vendar to še ni zagotovilo, da bodo glasovali za kompromisno rešitev. Sodeč po
rezultatih minulih lokalnih volitev, na katerih so socialdemokrati skupaj z albanskimi strankami prepričljivo premagali
konservativno opozicijo, bi premier lahko zagotovil zadostno podporo za dogovor tudi na referendumu.
Ključno je, da dogovor podpre široka večina političnih strank in javnost obeh držav.
Žoga je na terenu Aleksisa Ciprasa. Postavlja se vprašanje, ali v parlamentu lahko zbere dovolj glasov za ratifikacijo
sporazuma. Ker sta proti njemu tako v stranki Neodvisni Grki, ki so v vladajoči koaliciji s Sirizo kot tudi glavna opozicijska
stranka Nova demokracija, je Cipras odvisen od podpore opozicijskih strank, kot je Gibanje za spremembe. Proti vsakemu
kompromisu v sporu z Makedonijo je tudi manjši koalicijski partner Sirize, desničarska stranka Anel. V Atenah ni izključen
notranjepolitični spor. Čeprav bodo na koncu pozitivne spremembe v regiji odvisne od konstruktivne igre Grčije, so najbolj
odgovorni makedonski državljani.
Ali bo sporazum med Atenami in Skopjem učinkovit, je odvisno tudi od tega, ali ga bodo spoštovali vsi. Ključno je, da
dogovor podpre široka večina političnih strank in javnost obeh držav. Makedonija in Grčija sta že leta 1995 sklenili prehodni
sporazum. Po njem so Atene priznale sosedo pod začasnim imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Kljub
temu ga grški skeptiki niso hoteli uporabljati, ampak so govorili o skopski državi. Navsezadnje je mlado državo priznalo pod
njenim ustavnim imenom Republika Makedonija več kot 140 držav, pa je vseeno ostala v čakalnici EU in Nata.
Preobrat je postal mogoč, ker so se Atene leta 2015 obrnile na levo in ker je leta 2017 padla skrajna konservativna vlada v
Skopju. Zagata je v tem, da so se v vmesnem času premešale karte na politični sceni v Atenah. Na koncu se lahko zgodi, da
bodo opozicijski socialisti, ki zahtevajo nove volitve, Ciprasu zagotovili politično preživetje in Makedoniji odprli pot v
evroatlantske povezave. Ljudska modrost pravi, priložnost zamujena, ne vrne se nobena.

Vasilka Sancin izvoljena v Odbor ZN za človekove pravice. T. V. Delo, Ljubljana, 14. junij 2018
http://www.delo.si/novice/slovenija/vasilka-sancin-izvoljena-v-odbor-zn-za-clovekove-pravice-61447.html
Na zasedanju držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah je bilo izvoljenih devet novih
članov odbora.
New York – Med novoizvoljenimi člani odbora za človekove pravice svetovne organizacije je tudi slovenska predstavnica
prof. dr. Vasilka Sancin, je sporočilo slovensko zunanje ministrstvo (MZZ).
Izvolitev Vasilke Sancin v odbor za človekove pravice »predstavlja pomembno priznanje njenemu strokovnemu delovanju na
področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k mednarodnemu ugledu in
prepoznavnosti Slovenije, še posebej v letu, ko predsedujemo Svetu ZN za človekove pravice,« so zapisali na MMZ.
Odbor za človekove pravice je nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic, navedenih v Mednarodnem paktu o
državljanskih in političnih pravicah, med njimi pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti in
osebne varnosti, pravice do svobodnega izražanja in še številnih drugih, ki predstavljajo temelje življenja v demokratičnih
družbah. Sestavljen je iz 18 priznanih pravnih strokovnjakov z visokimi moralnimi standardi in priznano strokovnostjo na
področju človekovih pravic, ki delujejo v osebnem svojstvu.
Sodelovala pri arbitražnem sporazumu
Vasilka Sancin je mednarodno-pravna strokovnjakinja, profesorica in avtorica številnih publikacij. Posveča se
mednarodnopravni ureditvi varstva človekovih pravic in mednarodnemu pravu. S temi temami se ukvarja tako pedagoško,
kot tudi pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu doma in v tujini, še pišejo na MZZ. Sancinova je bila med
drugim svetovalka ministrstva za zunanje zadeve pri sklepanju arbitražnega sporazuma in v skupini pravnikov pod vodstvom
Mira Cerarja, ki je pripravljala podlage za slovenski memorandum za arbitražo.

Dnevnik, Ljubljana

Umrl je akademik in zgodovinar Janko Pleterski. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825130/slovenija/umrl-je-akademik-in-zgodovinar-janko-pleterski
V 95. letu starosti se je poslovil znani slovenski zgodovinar, politik, univerzitetni profesor in akademik Janko Pleterski. S
svojim znanstvenim delom je Pleterski trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje od sredine 19. stoletja naprej. Zadnja
leta svojega življenja je preživel v domu starejših občanov Fužine v Ljubljani.

(Foto: Jaka Adamič)
Janko Pleterski je bil redni profesor za zgodovino Slovencev in zgodovino jugoslovanskih narodov od sredine 18. stoletja do
leta 1918 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Aktiven je bil tudi kot politik. V letih 1986-89 je bil član Centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije, med letoma 1988 in 1990 pa je bil član predsedstva SRS kot del reformističnega kroga
ZKS okoli Milana Kučana in Janeza Stanovnika, poročata časnika Delo in Večer.
Kot zgodovinar je Pleterski največ pisal o slovenski zgodovini poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, s poudarkom na
zgodovini Koroških Slovencev in o odnosih med Slovenci in drugimi jugoslovanskimi narodi.
Za svoje delo je prejel številna priznanja
Za svoje delo je prejel številna priznanja - nagradi Sklada Borisa Kidriča (1965 in 1970), priznanje Andreja Schusterja
Drabosnjaka (1968), nagrado Dimitrija Tucovića (1985), Kidričevo nagrado (1986), priznanji Inštituta za narodnostna
vprašanja (1995) in dr. Franca Petka (2007), red zaslug za narod III. stopnje (1945), red dela z rdečo zastavo (1983) in zlati
častni znak svobode Republike Slovenije (1993), še poročajo mediji.
Janko Pleterski, zgodovinar, akademik in profesor, je imel bogate izkušnje tudi kot politik in diplomat. Njegov zgodovinarski
opus je časovno, pa tudi problemsko zelo širok in kaže na njegovo razumevanje Slovencev v določenem času in določenih
političnih razmerah, je na predstavitvi njegove zadnje knjige Knjige pisem, ki jo je Pleterski sam označil, kot njegovo
zapuščino javnosti, povedal zgodovinar Zdenko Čepič.

Hrvaški notranji minister: Žica ob meji ni ustavila nikogar. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825108/svet/hrvaski-notranji-minister-zica-ob-meji-ni-ustavila-nikogar Hrvaška ni
naklonjena postavljanju žice ob meji, ker žica ni ustavila nikogar, je izjavil hrvaški minister za notranje zadeve Davor
Božinović po današnjem srečanju z albanskim kolegom Fatmirjem Xhafajem v Zagrebu. Božinović meni, da nezakonite
migracije lahko ustavi le dobro izurjena in opremljena mejna policija.
Božinović meni, da je poleg dobro izurjene in opremljene policije za uspešen boj proti ilegalnim migracijam pomembno
meddržavno sodelovanje s sosedami in na mednarodni ravni ter da mora vsaka država prevzeti del bremena, je poročala
hrvaška tiskovna agencija Hina.Ocenil je, da današnje stanje z ilegalnimi migracijami ni primerljivo z migrantsko krizo iz leta
2015.
Podaril je, da ima Hrvaška v tem delu Evrope daleč najmočnejšo mejno policijo, ki bo kmalu štela 6300 pripadnikov.Kot je še
dejal, bo Hrvaška vztrajala pri zahtevah, da bo Bruselj pomagal obmejnim službam v državah jugovzhodne Evrope vključno z
Albanijo. Zagreb želi pomagati Albaniji v boju proti nezakonitim migracijam, je dodal ter izpostavil pomembnost izvajanja
sporazuma o vračanju zavrnjenih migrantov.
Albanski notranji minister Xhafaj je potrdil, da je Albanija letos zabeležila večje število ilegalnih migrantov kot lani. Poudaril
je, da je poleg sodelovanja držav v regiji pri reševanju problema ilegalnih migracij zelo pomembna tudi pomoč EU.

Kje bo evropski Nauru? Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 8. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042824970/mnenja/komentarji/kje-bo-evropski-nauru
Po treh letih, 34 sestankih in petih različnih predsedujočih državah Evropske unije nova pravila evropske azilne politike
ostajajo nedorečena. Največja begunska kriza po drugi svetovni vojni je na evropskih tleh spodbudila iskanje boljših
pravil, ki bi v primeru velikih migracijskih kriz razbremenile države, kjer prebežniki prvič stopijo na evropska tla. Toda
tako kot se je nakazovalo že med krizo, da namreč temelja Evropske unije – solidarnost in delitev bremen med državami
članicami – nista razumljena povsod enako, se isti vzorci politično-ideološkega nerazumevanja ponavljajo tudi pri iskanju

novih pravil evropskega azilnega sistema. Grčija in Italija sta puščeni na cedilu evropske brezbrižnosti, ki se jo poskuša
zakrinkati z nezadostnimi bruseljskimi sredstvi za oskrbo prispelih prebežnikov.
Begunska kriza se za Evropsko unijo nikoli ni končala, pa čeprav so izginile slike tisočev migrantov, ki dnevno prečkajo
evropske meje. Ko je Grčija po zasilnem zakrpanju balkanske poti postala migrantski žep Evrope, so se evropski politiki
domislili vse bolj avstralski politiki zastraševanja migrantov podobnih ukrepov. Prišleke so strpali v koncentracijskim
taboriščem podobne zbirne centre na grških otokih, da bi tako poslali negativno sporočilo drugim: Ne prihajajte. A so,
čeprav v precej manjših številkah, predvsem zato, ker je janičarski podizvajalski dogovor o zajezitvi migrantov s Turčijo
zdržal. Italija je z libijskimi milicami, ki služijo s tihotapljenjem ljudi, sklenila dvostranski dogovor, da begunce zadržujejo na
svojih tleh, libijsko mornarico pa je opolnomočila v nezakonitem prestrezanju beguncev v gumenjakih na odprtem morju in
vračanju v libijske zapore. Vse to z odobritvijo EU.
Slabih treh let dehumanizacije evropskih vrednot politiki integracije niso znali izkoristiti, da bi našli tisti opevani
kompromisni dogovor, s katerim bi uravnotežili odgovornost držav za pomoč in solidarnost z državami članicami z največjim
dotokom beguncev. Ponovno se je zataknilo pri obveznih kvotah porazdelitve prosilcev za azil. Viktor Orban je s svojimi
višegrajskimi partnericami vztrajal na okopih, se požvižgal na vladavino prava in naglaševal novo protimigrantsko politiko, ki
je v odsotnosti odločnega odgovora etabliranih strank vse več posnemovalcev našla v Avstriji, Italiji, delno v Nemčiji in tudi v
Sloveniji. Razširila se je združba tistih, ki se zavzemajo za preprosto rešitev z utrditvijo zunanjih meja Evropske unije, pa
čeprav tudi z načrtovano 10.000-glavo evropsko mejno stražo te nikoli ne bodo vodotesne.
Evropska unija je ta čas v trikotniku spremenjenega evropskega političnega okvira zaradi naleta populistov, odlaganja
iskanja rešitev za najtežja vprašanja migracijske politike in skorajšnjega izteka mandata te komisije. Ker se pozornost vse
močneje preusmerja k najtežji preizkušnji brexita in pogajanjem o novem evropskem proračunu, evropski reformni proces
počasi polzi v ozadje. Nakazuje se, da bodo denimo gospodarske reforme evrskega območja v najboljšem primeru
minimalistične in tako vprašljivo zadostne za soočanje z naslednjo finančno krizo. Poskus iskanja sprememb evropske azilne
politike je zašel globoko v slepo ulico, tako da je ugotovitev nizozemskega notranjega ministra o smrti dublinske reforme še
kar točna. To pa daje populistom nov zagon za rešitve sancta simplicitas.
Prihajajoče avstrijsko predsedstvo EU že napoveduje revolucijo v razumevanju azilne politike. Novih zamisli somraka
humanizma se loteva s podobno mislečima Dansko in Nizozemsko. Iz doslej znanih obrisov predloga, da bi zunaj evropskih
meja vzpostavili zbirne centre za prosilce, kjer bi jim zagotovili zaščito, ne pa boljšega življenja, je razvidno, da bomo kmalu
soočeni s pospeški avstralskega protimigrantskega pristopa. Iščemo zgolj še evropski Nauru za naslednji evropski
investicijski projekt.

Zaradi spora Italije in Malte na morju obtičala ladja z več sto pribežniki. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825276/Svet/zaradi-spora-italije-in-malte-na-morju-obticala-ladja-z-vec-sto-pribeznikov
Ladja francoske podružnice humanitarne organizacije SOS Mediterranee je v soboto ponoči v šestih reševalnih akcijah iz
Sredozemskega morja rešila okoli 630 pribežnikov. Ladja Aquarius je odtlej obtičala med Malto in Italijo, saj nobena
država ne dovoli njenega vplutja. Združeni narodi so pozvali obe državi k takojšnjemu sprejemu migrantov.
Kot je danes sporočila nevladna humanitarna organizacija, je njena ladja Aquarius v soboto iz morja rešila okoli 630
pribežnikov, od tega 123 mladoletnih oseb brez spremstva, 11 majhnih otrok in sedem nosečnic, poroča francoska tiskovna
agencija AFP.
Novi italijanski notranji minister Matteo Salvini je bil v skupni izjavi z ministrom za infrastrukturo in transport Danilom
Toninellijem ponovno oster do Malte, češ da »ne more nadaljevati z ignoranco, ko pride do spoštovanja praks mednarodnih
konvencij o zaščiti človeških življenj«.
»Zato pozivamo vlado v Valetti, naj sprejme Aquarius in s tem nudi prvo pomoč migrantom na krovu,« je še dejal.
Malteški premier: Delujemo v skladu z mednarodnimi obveznostmi
Malta se je na te pozive odzvala, da je malteški premier Joseph Muscat že govoril z italijanskim premierjem Giuseppejem
Contejem in poudaril, »da Malta deluje povsem skladno s svojimi mednarodnimi obveznostmi«. Kot so še dejali v Valetti,
»Malta tako ne bo sprejela omenjenega plovila v svoja pristanišča«.
V malteški vladi so AFP pojasnili, da je reševanje migrantov potekalo na libijskem območju in da so ga na koncu usklajevali v
centru v Rimu, tako da Malta ni obvezana sprejeti migrantov.
Italija je na pomoč migrantom odposlala dve patruljni ladji z zdravniki, ki so »pripravljeni posredovati in zagotoviti zdravje
vseh na krovu Aquariusa, če bo to potrebno«, je povedal Conte.
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je danes obe državi pozval, naj takoj dovolita ladji pristati, saj
ljudje na krovu potrebujejo takojšnjo pomoč, zmanjkuje pa jim tudi živil. Posebni odposlanec UNHCR za migrante v
Sredozemlju Vincent Cochetel je ob tem poudaril, da bi morali kasneje reševati širša vprašanja, kot so, kdo je zanje
odgovoren in kako je mogoče odgovornosti deliti.
K izpolnitvi humanitarnih obveznosti poziva tudi Merklova
Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je državi pozvala k izpolnitvi njihovih humanitarnih obveznosti, saj je zaskrbljena za
več sto ljudi na ladji, je povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert v Berlinu. Nemčija je že dolgo mnenja, da
članice EU, ki so še posebej obremenjene z migrantsko krizo, kot je Italija, ne smejo biti prepuščene same sebi, je dodal
Seibert po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.
Aquarius je obtičal 35 navtičnih milj od italijanske obale ter 27 navtičnih milj od Malte, saj je italijanski center za pomorsko
reševanje kapitanu naročil, naj tam počaka na nadaljnja navodila, je na Twitterju zapisala humanitarna organizacija.
Diplomatski odnosi so se med Italijo in Malto zaostrili že konec minulega tedna, ko je Malta odklonila pomoč ladji s 119
rešenimi migranti na krovu, zato je morala ladja, ki je posredovala, vpluti v italijansko pristanišče.

Po mednarodnem pravu morajo ladje pomagati vsaki ladji v težavah ne glede na okoliščine. Država, ki je odgovorna za
reševalne akcije na območju, pa mora sprejeti ljudi z ladje. Glede na to, da so bili migranti rešeni na odprtem morju ob
libijski obali, so najbližja pristanišča, kamor bi jih morali prepeljati, verjetno na italijanski Siciliji ali Malti, navaja britanski
BBC.

Avstrija za 25. junij načrtuje vajo varovanja meje v Špilju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825346/Slovenija/avstrija-za-25-junij-nacrtuje-vajo-varovanja-meje-v-spilju
Avstrijske varnostne sile za 25. junij na mejnem prehodu s Slovenijo Špilje pripravljajo veliko vajo varovanja meje, na
kateri bo sodelovalo več sto policistov in vojakov, je konec tedna povedal avstrijski notranji minister Herbert Kickl.
Slovenska policija je na Twitterju zapisala, da je z vajo seznanjena, a da se z njo ne strinja.
Več sto vojakov in policistov bo 25. junija, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, prikazalo, kako zaustaviti veliko skupino
beguncev. V Špilju na avstrijskem Štajerskem imajo sicer Avstrijci postavljeno obsežnejšo infrastrukturo za zaščito meje,
vključno z ograjami, tako da begunci nimajo prav veliko manevrskega prostora. »Smo tako blizu meje, da je to slovenski
problem, in ne avstrijski,« je ob tem povedal Kickl, ki prihaja iz vrst avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), kot poroča avstrijska
tiskovna agencija APA. Tudi obrambni minister Mario Kunasek (FPÖ) je izrazil podporo vaji. »Kar se je dogajalo leta 2015, se
ne sme ponoviti,« je povedal.
Na vaji bo sodelovala tudi nova enota za varovanje meje, imenovana Puma, ki jo bo sestavljalo 600 pripadnikov varnostnih
sil. V vsaki zvezni deželi bo ena skupina te enote, katere pripadniki se bodo po potrebi v 24 urah lahko zbrali na enem
mestu. Celotna enota bo v celoti vzpostavljena šele septembra, v Špilju pa bo njen del prikazal pripravljenost za ukrepanje.
Kot je povedal Kickl, so na vajo povabili tudi policiste vseh avstrijskih dežel, da bi pokazali odločenost Dunaja, da v Avstriji ne
bodo dopustili novega begunskega vala. Poleg tega želijo, da bi videli, kako poteka takšno ukrepanje.
Slovenska policija nezadovoljna tako z datumom, kot obsežnostjo vaje
Slovenska policija je na Twitterju v odzivu zapisala, da je bila s predlogom vaje seznanjena. »Izrazili smo nestrinjanje tako z
datumom, predvidenim krajem kot tudi samim konceptom vaje. Število migrantov, ki vstopajo v Avstrijo iz Slovenije, ni
tolikšno, da bi zahtevalo take vaje,« so navedli. Kot so sporočili za časnik Delo, so letos iz Avstrije prejeli zgolj 13 vrnjenih
migrantov.
Vodja avstrijskega kriminalističnega urada Franz Lang je medtem pojasnil, da na dan zabeležijo 30 poskusov nezakonitega
prehoda meje. Prihodov je po njegovih besedah malo predvsem zahvaljujoč hrvaškemu dobremu varovanju zunanje meje
EU.
Kickl in Lang sta zavrnila navedbe, da avstrijska vlada z opozorili o novih begunskih tokovih pretirava. »To se dogaja na
Balkanu,« je povedal minister. Dodal je, da državam ob balkanski begunski poti, ki niso v Evropski uniji, Dunaj ne želi groziti
in izpostavil, da bi sodelovanje koristilo tudi njim.

Zaev: Novo ime države bo Republika Severna Makedonija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825470/svet/ivanov-novo-ime-makedonije-samo-ob-sirokem-konsenzu-vseh
Grčija in Makedonija sta dosegli dogovor o imenu Makedonije za rešitev 27 let dolgega spora, je danes v Atenah sporočil
grški premier Aleksis Cipras. Makedonski premier Zoran Zaev pa je nato sporočil, da bo njegova država poslej nosila ime
Republika Severna Makedonija.
»Dosegli smo dogovor, dober dogovor, ki zadovoljuje vse pogoje, ki jih je postavila Grčija,« je po poročanju francoske
tiskovne agencije AFP povedal Cipras na grški televiziji ERT. Povedal je, da bo Makedonija odslej imela »sestavljeno ime z
geografskim označevalcem«. Ni pa povedal, za kakšno ime naj bi šlo.
To je nato na novinarski konferenci v Skopju objavil Zaev - njegova država se bo poslej imenovala Republika Severna
Makedonija in ne več Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, pod katerim je bila sprejeta v Združene narode. Novo
ime makedonske države bo imelo univerzalno uporabo, natančneje pa bodo to določili v ustavi, je povedal. Dogovor bo, kot
je dejal, zagotovil nacionalno identiteto in napredovanje države. Dogovor predvideva tudi potrditev makedonskega jezika
brez posebne opombe, da gre za slovanski jezik, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug še povedal Zaev.
Dogovor naj bi najprej ratificiral makedonski parlament, nato pa bi jeseni izvedli referendum glede predlaganega imena. Če
bo predlog potrjen, bi potem v ta namen spremenili tudi makedonsko ustavo, je pojasnil Zaev. »To priložnost bi morali
hrabro in smelo izkoristiti. Ne želimo porazov, ampak zmage. Imamo zgodovinsko priložnost za rešitev spora med Grčijo in
Makedonijo,« je dejal in izrazil prepričanje, da bo referendum uspel.
Cipras: Za Grčijo ključna sprememba makedonske ustave
Cipras je sicer v izjavi za grško televizijo med drugim pojasnil še, da je za Grčijo ključna sprememba makedonske ustave.
»Najpomembneje je, da bodo v ustavi spremenili elemente, ki so povzročali nesporazume. Še posebej je pomembno, da bo
ta sporazum zagotavljal kulturno dediščino in dediščino grške Makedonije, saj je v zgodovini prihajalo do številnih poskusov,
da bi prevzeli grško dediščino Makedonije,« je dejal.
Ko bo Makedonija spremenila ustavo, bo dogovor ratificiral tudi grški parlament. »Ta dogovor morajo najprej uresničiti naši
sosedje, tako da bomo lahko nadaljevali,« je dejal grški premier.
Naj bi pa vlada v Atenah že po ratifikaciji dogovora v makedonskem parlamentu sprostila blokado začetka pristopnih
pogajanj Makedonije z EU. Vstop v Nato pa bi Grki podprli šele po ustrezni spremembi makedonske ustave, poroča
avstrijska tiskovna agencija APA. Cipras in Zaev sta dogovor dokončno dorekla v današnjem telefonskem pogovoru. Uradno
pa naj bi ga podpisala v soboto ob Prespanskem jezeru.
Spor že od leta 1991
Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira
Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu Makedonija nasprotovala, ker ima na severu pokrajino z
istim imenom, poleg tega pa poudarja, da je bila antična Makedonija grška, ne slovanska.

Pogajanja za rešitev tega spora so potekala že od leta 1995, tudi pod pokroviteljstvom Združenih narodov, a niso obrodila
sadov vse do lani, ko je na premierski položaj prišel socialdemokrat Zaev. Še posebej so se diplomatska prizadevanja
okrepila v začetku leta.

V Grčiji dogovoru z Makedonijo nasprotujeta opozicija in koalicija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825573/Svet/v-grciji-dogovoru-z-makedonijo-nasprotujeta-opozicija-in-koalicijaGrška opozicijska stranka Nova demokracija je kritična do dogovora o imenu Makedonije, ki ga je v torek z makedonskim
premierjem Zoranom Zaevom sklenil grški premier Aleksis Cipras. Že v torek so tudi v skrajno desni koalicijski stranki
Neodvisni Grki napovedali, da dogovora v parlamentu ne bodo podprli.
Vodja grške konservativne opozicijske stranke Kiriakos Micotakis je medtem sporazum danes označil za slabega. »To, da so
(Atene) sprejele obstoj makedonskega jezika in naroda, je nacionalni umik,« je poudaril. Premierja je ob tem obtožil, da se
gre tajno diplomacijo in dodal, da vlada v parlamentu nima večine za podporo temu dogovoru, poroča nemška tiskovna
agencija dpa.
Že v torek je vodja manjše koalicijske stranke Neodvisni Grki Panos Kamenos sporočil, da njegova stranka v parlamentu ne
bo podprla dogovora. Cipras bo sicer parlament z dogovorom seznanil v petek.
Grški parlament bo dogovor potrjeval šele, ko bo Makedonija spremenila ustavo.
Makedonski parlament bo o predlogu odločal prihodnji teden
Dogovor mora najprej potrditi makedonski parlament. O tem bo odločal prihodnji teden, pri čemer je za ratifikacijo
potrebna absolutna večina. Nato bodo jeseni izvedli referendum glede predlaganega imena. Šele nato bodo, če bo predlog
na referendumu potrjen, spremenili ustavo.
Z nasprotovanjem se doma sooča tudi makedonski premier Zaev. Vodja opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan
Mickoski je v torek dejal, da takšen dogovor »predstavlja sprejetje vseh grških stališč«. To, da je pristal na spremembo
ustave ter notranjo in zunanjo uporabo novega imena, po njegovih besedah predstavlja »kapitulacijo Zaeva«. Zaskrbljenost
je izrazil tudi predsednik Gjorge Ivanov, ki je opozoril na ustavnopravne težave.
Predsednika vlad v Atenah in Skopju sta v torek dosegla dogovor, da se bo nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
poslej imenovala Republika Severna Makedonija. Cipras je to označil za »veliko diplomatsko zmago in veliko zgodovinsko
priložnost za regijo«.

Merklova: Zavračanje migrantov na nemški meji bi škodovalo EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825553/svet/merklova-zavracanje-migrantov-na-nemski-meji-bi-skodovalo-euNemška kanclerka Angela Merkel je v torek glede spora z notranjim ministrom Horstom Seehoferjem o migracijski
politiki dejala, da bi zavračanje migrantov na nemški meji “močno škodovalo” Evropski uniji. Avstrijski kancler Sebastian
Kurz, ki se je v Berlinu sestal z Merklovo, je izpostavil potrebo po večji zaščiti zunanjih meja EU.
Nemški notranji minister in vodja bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer si prizadeva, da bi nemška policija
na meji zavračala migrante, ki so za azil zaprosili že v drugi državi članici EU. Poleg tega se po pisanju tabloida Bild zavzema
tudi, da bi lahko policisti zavrnili tudi migrante brez zakonitih dokumentov ter tudi tiste, ki so bili že deportirani iz Nemčije in
se skušajo ponovno vrniti.
Spodkopavanje solidarnosti
Kanclerkini krščanski demokrati (CDU), sestrska stranka CSU, temu nasprotujejo. »Pomembno mi je, da te odločitve
sprejemamo skupaj v Evropi, in ne ravnamo enostransko,« je povedala Merklova po torkovem srečanju z avstrijskim
kolegom.
Dejala je, da bi lahko zavračanje migrantov na nemški meji »močno škodovalo« uniji in spodkopalo solidarnost znotraj nje.
Poleg tega bi lahko po njenih besedah pripeljalo do težav z Avstrijo, ki bi morala prevzeti odgovornost za večino zavrnjenih
migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Kurz, ki je sicer znan po podobnih stališčih kot Seehofer, je dejal, da se ne želi vmešavati v nemške notranje zadeve. Kot je
dodal, je cilj Avstrije, da »zaustavi tok nezakonitih migracij«. »Mi moramo odločati, kdo bo prišel v Evropo, in ne tihotapci,«
je poudaril.
Avstrija za večjo zaščito zunanjih meja EU
Avstrijska vlada, ki bo z julijem prevzela predsedovanje EU, si bo po njegovih besedah prizadevala za večjo zaščito zunanjih
meja unije. To je edina pot za ohranitev schengenskega območja s prostim pretokom ljudi, je dodal.
Zavzel se je tudi za krepitev evropske mejne in obalne straže Frontex, ki bi se morala preoblikovati v polno operativno
obmejno policijo. S tem bi se izognili potrebi po enostranskem ukrepanju posameznih držav članic, je povedal.
Kurz se bo danes srečal še z Seehoferjem, ki si je zaveznika že našel tudi v novem italijanskem notranjem ministru Matteu
Salviniju. Kot so po telefonskem pogovoru ministrov sporočili z italijanskega notranjega ministrstva, sta Seehofer in Salvini v
»popolni harmoniji glede varnostne in priseljenske politike«.
Skupen načrt Nemčije in Italije
Salvini je po pogovoru za časnik Corriere della Sera potrdil, da nameravata Italija in Nemčija Evropski uniji predložiti skupen
načrt za zaščito zunanjih meja povezave. S tem bi po njegovih besedah zaščitili Sredozemlje in s tem tudi Italijo. O predlogu
namerava Salvini prihodnji teden po telefonu govoriti tudi z avstrijskim kolegom Herbertom Kicklom, poroča avstrijska
tiskovna agencija APA.
Salvini je tudi pozdravil predlog avstrijskega kanclerja, da bi evropska agencija za zaščito meja Frontex delovala tudi v Afriki,
s čimer bi migrantom preprečili, da bi se podali na tvegano pot čez Sredozemsko morje. »To je naš cilj. Ob tem je treba
vzpostaviti begunske centre s humanimi razmerami, ki bi ljudi odvrnile od poti čez Sredozemsko morje in preprečili smrtne
žrtve,« je dejal.



»Ali v Sloveniji res ni več mogoče zaprositi za azil? Kaj naj storimo zdaj?«. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana,
14. junij 2018
https://www.dnevnik.si/1042825662/slovenija/ali-v-sloveniji-res-ni-vec-mogoce-zaprositi-za-azil-kaj-naj-storimo-zdaj
Migranti in begunci na severu Bosne in Hercegovine od začetka junija pripovedujejo, da v Sloveniji niso smeli zaprositi za
azil in da so jih prek Hrvaške deportirali v Veliko Kladušo. Policija obtožbe o nasilnem zavračanju zanika. Prošenj za azil
pa je junija res manj, čeprav je migrantov vedno več.
Razgrete debate evropskih držav o »zapiranju meja« in zavračanju migrantov imajo učinke na severu Bosne in Hercegovine.
Tu sta mesti Velika Kladuša in Bihać zbirališče prebežnikov, ki šele prihajajo po »balkanski poti«, pa tudi tistih, ki jih s severa
vračata slovenska in hrvaška policija. Tukajšnja pisarna UNHCR trenutno beleži štiri tisoč migrantov, številke pa rastejo. V
UNHCR, uradu Združenih narodov za begunce, migrante na splošno poimenujejo »begunci«, saj so vsi odločeni v EU
zaprositi za azil. Kdo bo s prošnjo uspel, pa je odvisno od osebnih okoliščin in azilnih režimov v posameznih državah.
Migranti prihajajo iz geografsko širokega pasu med Indijo in Marokom ter iz podsaharske in centralne Afrike. Večina je
samskih moških, številne pa so tudi družine z otroki ter otroci, ki potujejo sami. Bivajo po mestnih parkih, v improviziranih
taboriščih in zapuščenih zgradbah. Zaradi nenehnega zavračanja – večina jih poskuša v EU vstopiti večkrat – so vedno bolj
obupani. V zadnjih dneh se sprašujejo, zakaj je Slovenija »zaprla mejo« in kdaj jo bo spet odprla.
Zavrnili iraško družino
»V Slovenijo sem po več dneh hoje vstopil 7. junija. Preplaval sem reko, in ker sem bil utrujen, sem prespal v tej cerkvi,«
nam je s prstom po zemljevidu na mobilnem telefonu svojo pot opisal Fawzy A. iz kraja Deir Zor v Siriji, ki ga je zaznamovala
krutost vojne in Islamske države. Prespal je v cerkvi sv. Marije v Vojni vasi pri Črnomlju. »Naslednje jutro so me našli
policisti. Zaprosil sem za azil in jim pokazal svoje sirske dokumente. Vendar moje prošnje niso popisali, ampak so me vrnili
hrvaškim policistom, ti pa so me vrnili v Kladušo,« je povedal. Podobno zgodbo, podkrepljeno s prikazom na zemljevidu,
nam je povedal Hasan M., državljan Iraka. Na poti je s soprogo Tahani in tremi otroki, starimi od enega do šest let. Četrtega
junija zjutraj jih je slovenska policija prestregla pri gradu Mokrice, potem ko so mejo prestopili v Slovenski vasi. Hasan M.
trdi, da so zaprosili za azil, a so jih policisti vrnili hrvaškim, ti pa bosanskim. »Ali v Sloveniji res ni več mogoče zaprositi za
azil? Zakaj nas ne spustijo naprej? Kaj naj storimo zdaj?« nas je vprašal. Tudi Hasan M., tako kot večina prebežnikov, cilja ne
vidi v Sloveniji. Sorodnike in prijatelje imajo migranti v državah na zahodu Evrope, naše kraje pa želijo zgolj prečkati. Za azil v
Sloveniji zaprosijo le »v sili«, če jih pač na poti ujamejo.
V minulih dneh smo v Veliki Kladuši in Bihaću zbrali vrsto pričevanj, podprtih z dokazi in dokumenti, ki kažejo, da se je v
juniju ravnanje slovenske policije spremenilo. Migranti in begunci – ne glede na državo izvora in družinski status –
pripovedujejo, kako jih je slovenska policija zavrnila brez možnosti, da bi zaprosili za azil. Poprej so bili tega vajeni od
hrvaške policije, ki velja za nasilno. Hrvaški policisti prijete migrante brcajo, pretepajo, slišali smo za primere strašenja s
streli v zrak. Ker se to večinoma dogaja v gozdovih, ki pokrivajo območje državne meje v okolici Kladuše in Bihaća, je
pričevanja težko preverjati. Vidne pa so telesne poškodbe in uničeni mobilni telefoni. To naj bi bila metoda, s katero skuša
policija preprečiti, da bi se migranti, odrezani od komunikacije ter prestrašeni, še kdaj vrnili. Posamezni med desetinami
migrantov, s katerimi smo govorili, trdijo, da je bila do njih (nekoliko) nasilna tudi slovenska policija. Omenjali so odvzem
denarja, uničenje telefonov, v po enem primeru pa tudi odvzem telefona in brcanje.
Prošenj za azil manj
Hrvaška policija vse obtožbe zanika. Tudi slovenska policija je včeraj zatrdila, da navedbe ne držijo. »Slovenska policija kljub
povečanemu številu nedovoljenih prehodov na meji z Republiko Hrvaško izvaja svoje naloge strokovno in zakonito,« so
zatrdili. »Generalna policijska uprava pri izvajanju nadzorov nad delom policistov ni zaznala nepravilnosti in nasilja, ki jih
omenjate. Slovenska policija pri svojem delu v celoti upošteva pravice tujcev, tudi pravico do mednarodne zaščite. Redno
sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, ki posredno in neposredno spremljajo naše delo s tujci.«
Policija se je sklicala na organizacije UNHCR, PIC in Slovensko karitas. Vendar nam je Danilo Jesenik iz Karitas včeraj zatrdil,
da v nadziranju opisanih obmejnih postopkov Karitas ne sodeluje. »Nikoli nas niso poklicali, da bi bili zraven,« je dejal.
Katarina Bervar Sternad, direktorica pravno-informacijskega centra PIC, nam je pojasnila, da v postopkih »hitrega
neformalnega vračanja«, pri katerem tujec ne prejme nobene pisne odločbe (vse poteka ustno), nevladne organizacije ne
sodelujejo. Za postopke niti ne izvedo, če policisti ne zapišejo, da je migrant zaprosil za azil. »V tem primeru gre za 'navaden'
postopek s tujci, do katerega nimamo dostopa ne mi ne UNHCR,« je pojasnila. Pojasnila UNHCR še čakamo.
Iz pisarne varuha človekovih pravic so nam sporočili, da obvestila jemljejo resno in da jih bodo preverili. Da se morda
izvajajo »push-backi« (nasilno zavračanje), ki so po mednarodnem pravu prepovedani, ali pa »protipravno omejevanje
dostopa do azilnega postopka«, so opozorili tudi v Amnesty International Slovenije in na Mirovnem inštitutu. »PIC pa lahko
potrdi, da se je število prošenj za azil junija glede na pretekle mesece drastično zmanjšalo,« je dodala Katarina Bervar
Sternad. Tudi v neformalnem pogovoru z našim virom v policiji smo izvedeli, da je »prošenj za azil zdaj manj«. Na našo
prošnjo za uradni podatek o številu junija vloženih prošenj policija in MNZ nista odgovorila.

Umrl nekdanji župan Občine Gorica Ettore Romoli. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. junij 2018
https://www.dnevnik.si/kartica/1042825672
V bolnišnici v Vidmu je ponoči v starosti 80 let umrl nekdanji župan občine Gorica in predsednik regionalnega sveta Ettore
Romoli. Hospitaliziran je bil zaradi zdravstvenih zapletov kmalu po izvolitvi za predsednika novega deželnega sveta
Furlanije-Julijske krajine. Čeprav je Romoli prihajal iz desnosredinske stranke, je navezal dobre odnose z županom Nove
Gorice. Skupno so zagnali tudi delovanje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki bo obema Goricama v
prihodnosti preko različnih projektov prinašalo evropska sredstva.

Večer, Maribor

Umrl je zgodovinar dr. Janko Pleterski. V. Č. Večer, Maribor, 8.6.2018
HTTPS://WWW.VECER.COM/UMRL-JE-ZGODOVINAR-DR-JANKO-PLETERSKI-6492326
Končati življenje po svoji volji je človekova pravica, je poudarjal starosta slovenskega zgodovinopisja v državi, kjer sta
evtanazija in pomoč pri smrti prepovedani.

Foto: SAZU
Legenda slovenskega zgodovinopisja akademik dr. Janko Pleterski je umrl, poroča Delo.si. Pred manj kot mesecem je Delo
objavilo, kaj v visoki starosti, umrl je 95-leten, razmišlja ugledni znanstvenik, profesor mnogih generacij zgodovinarjev.
Fizično opešan je v visoki starosti želel umreti. Neuspešno si je poskusil vzeti življenje. Če bi lahko, bi bil izbral evtanazijo ali
samomor s pomočjo, je povedal za časopis, a eno in drugo je po slovenski zakonodaji nezakonito in prepovedano.
Takole je razmišljal prof. Pleterski. Prepričan je bil, da ima človek pravico končati življenje po lastni volji oziroma ima pravico
do smrti. Zato je državnemu zboru poslal poziv: "Želim izraziti svojo željo, da uveljavim svojo osebno človekovo pravico do
smrti. Izrazil sem svojo željo tudi s svojim dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina
priča tudi o tem, da sistem v Sloveniji te moje človekove pravice ne priznava. Hočem posebej poudariti, da vztrajam pri
stališču, da bi morala biti ta pravica do smrti priznana v Sloveniji pa tudi v vseh drugih državah. Moja želja in namen je
opozoriti državni zbor RS kot najvišji organ naše državne suverenosti, da mora sistem demokracije to vprašanje pravice rešiti
sistemsko."
Janko Pleterski je bil na Filozofski fakulteti v Ljubljani redni profesor za zgodovino Slovencev in zgodovino jugoslovanskih
narodov od sredine 18. stoletja do leta 1918. Rodil se je 1. februarja 1923 v Mariboru.

Vestnik, Murska Sobota


Brez skorje slovenstva ne bi bili, kar smo. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 24, 14.
junija 2018, str. 16
Iztok Ilich o trdoživosti Slovencev v domovini in zamejstvu
Obrobne pokrajine preslabo vključene in obravnavane, opozarja Ilich – Knjiga Brezmejna Slovenija prikaže pestrost
slovenskega prostora
Načini gradnje, praznovanja, priprava prazničnih jedi, ljudsko izročilo, narečja in še veliko drugega je, kar dela slovenski
prostor tako bogat in raznovrsten. Ravno to je pritegnilo Iztoka Ilicha, publicista, založnika in prevajalca, da se je začel po
svoje posvečati etnološkim temam in varovanju snovne in nesnovne kulturne dediščine. Pot ga je vodila po Sloveniji in
zamejstvu, predvsem pa k Slovencem, ki skrbno ohranjajo svoje korenine in kulturo svojih prednikov. Na podlagi večletnih
preučevanj je nastala knjiga Brezmejna Slovenija s podnaslovom Trdoživost ljudskega izročila, v kateri je prikazana pestrost
slovenskega prostora od zahodnega do vzhodnega roba in tudi drugod, kjer so se Slovenci ustalili (Cankarjeva založba).
Posebno pozornost namenja obrobju znotraj mej Slovenije. »Marsikaj se je začelo prav na obrobju, tu so nastale prve
čitalnice, prvi slovenski tabori, ki so jih šele kasneje začeli posnemati v Ljubljani in večjih mestih. Če tega ne bi bilo, je
vprašanje, koliko slovenstva bi ostalo,« pravi Ilich ter opozarja, da pa so po drugi strani šolski učbeniki več ali manj
usmerjeni na dogajanje v Ljubljani, obrobne pokrajine pa premalo vključene in upoštevane v snovi in pri obravnavi
posameznih tem.
Pri raziskovanju pa se ni posvetil samo najbolj vidnemu in očitnemu, ampak se je odpravil med ljudi, na obrobje, ki ga
slikovito primerja s skorjo kruha. O pomenu skorje slovenstva piše tudi v uvodniku, kjer je Slovenijo primerjal s kruhom ter
poudaril, kako pomembno je, da se v ognju mehka sredica obda s čvrsto skorjo in tako ohrani bistvo. Tudi zamejski Slovenci
so ta skorja in samo vprašamo se lahko, kaj bi ostalo od slovenstva, če je ne bi bilo in če ne bi ob vseh pritiskih in vplivih tako
skrbno varovali svojega jezika in dediščine prednikov.
Kako ohranjajo svojo identiteto
Tako je, najbolj za svojo dušo, dokumentiral predmete, zgodbe, navade, običaje in šege, izročila, zgodbe … in se srečeval z
ljudmi in družinami, ki zaklade samoiniciativno in skrbno varujejo. V Pomurju je obiskal Gančane, Benico, Pince-Marof in
Staro Goro, v knjigi pa je dal velik poudarek tudi rojakom,ki so jih vojne in mirovni sporazumi ločili od matice. »Ti so
kljubovali prepovedim in pritiskom ter ohranili svoj jezik; s prazničnimi šegami in snovno dediščino pa tudi svojo identiteto,«

pravi Ilich. Od nam bližnjih je obiskal Porabje in Potrno ter šel vse do Gradca ter prikazal, kako se slovenstvo tam ohranja
danes. Posebno pozornost je namenil Beneški Sloveniji in Reziji, piše pa tudi o Slovencih v Ameriki in Egiptu.
Meja, določena z mirovno pogodbo, je dodobra zarezala med narodi, tudi na Koroškem in Štajerskem, tako so Nemci ostali
na Apaškem polju na Slovenskem, Slovenci pa v Radgonskem kotu. Ti so dolga leta slovensko govorili le med seboj in
marsikdaj skrivali svoj izvor. Da se slovenščina spet pogosteje pojavlja v javnem življenju,skrbita društvo Člen 7 in Pavlova
hiša, v kateri je še posebno aktivna Susanne Weitlaner. Ilich piše tudi o tem, kako se Slovenci v Gradcu vse bolj organizirajo,
še posebno študenti, in kako negujejo materno besedo in izvajajo pouk slovenščine.
Posebno pozornost namenja tudi borovemu gostüvanju, lažni poroki z borom, ko se noben par v vasi ne poroči. To
tradicionalno prireditev, ki je vpisana tudi v register kulturne dediščine na Madžarskem, je v zadnjih letih v Porabju obiskal
večkrat in spremljal, kako se spreminja, po svoje tudi posodablja. »Zame je to nekaj neprecenljivega,« pravi Ilich, prizori, ki
jih je dal tudi na naslovnico knjige, pa neverjetno doživetje. Piše o tem, kako pri organizaciji prireditve, ki ima dramaturgijo
ljudske igre, sodeluje vsa vas. Sklene pa, da ima borovo gostüvanje za slovensko govoreče prebivalstvo v Porabju
pomembno vlogo pri krepitvi pešajoče identitete.
Mnogi doma hranijo bogate zaklade
Prikazana je tudi zgodba Primorcev in Istranov, beguncev, ki so jih po 1. svetovni vojni pregnali z domov na ozemlju
Slovenije, ki je pripadlo Italiji. Zavedni, kot so bili, so se preselili na drugi rob domovine ter se naselili na poplavni zemlji ob
Ledavi, kjer so bile tudi veliko manj ugodne podnebne razmere. V novem okolju so, kljub težkim časom, zaživeli in v ta
prostor prinesli svojo kulturo, jezik, kulinariko in tudi nekaj primorskega temperamenta. Med šegami ob cerkvenih praznikih
poudari majoš v Gančanih, ki je bolj Marijin kot prvomajski mlaj, prihodnje leto pa bodo mladci iz te vasi majoš, ki je vpisan
tudi v register žive oziroma nesnovne kulturne dediščine Slovenije, postavljali že stotič. Začeli so ga postavljati v zahvalo
Mariji, ker so se možje in fantje živi in zdravi vrnili iz prve svetovne vojne, ter običaj ohranili do danes.
Iztok Ilich ne predstavlja le običajev,predmetov in dokumentov, ampak jih postavlja v širši družbeni in zgodovinski kontekst
ter išče podobne in primerljive na drugem koncu države. Pri raziskovanju se nekako izogiba večjim ustanovam in bolj
posveča ljudem, ki hranijo doma različne zbirke, in tistim, ki to preteklost še vedno gojijo ali celo živijo. Ljudje pa so jo
pripravljeni pokazati in deliti tudi z obiskovalci. Zato knjiga Brezmejna Slovenija ni le še ena v vrsti popisov kulturne
dediščine, ampak je lahko tudi vodnik po številnih krajih in ponuja priložnosti za srečanja z zanimivimi ljudmi.
Iztok Ilich: »Šolski učbeniki so več ali manj usmerjeni na dogajanje v Ljubljani, obrobne pokrajine pa so premalo vključene
in upoštevane v snovi in pri obravnavi posameznih tem.«
»Marsikaj se je začelo prav na obrobju, tu so nastale prve čitalnice, prvi slovenski tabori, ki so jih šele kasneje
začeli posnemati v Ljubljani in večjih mestih. Če tega ne bi bilo, je vprašanje, koliko slovenstva bi ostalo.«


Zgodbe razkrivajo čustva in način življenja. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 24, 14.
junija 2018, str. 17
Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju
Zapisali so 238 zgodb, ki so jih nekoč ob večerih pripovedovali Porabci – Zvočni zapis je pol stoletja ležal v arhivu
V Pomurskem muzeju Murska Sobota so predstavili knjigo Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju, ki so jo uredili Marija
Kozar Mukič, Dušan Mukič in Monika Kropej Telban, izdala pa Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani in
Državna slovenska samouprava na Madžarskem z Gornjega Senika. Pripovedke, ki so jih etnologu Milku Matičetovu,
pripovedovali Porabci, so skoraj pol stoletja ležale v arhivu, preden so prišle v roke tistih, ki porabsko narečje dobro
poznajo. Po posnetkih so zapisali 238 pravljic, pripovedk, zgodbic v števanovskem in gornjeseniškem narečju in jih prevedli
še v slovenski knjižni jezik, prav tako je priložen zvočni posnetek pripovedovalcev, kar da temu delu poseben čar. Zajetna
knjiga, ki je izšla v 400 izvodih, je že razprodana, zaradi velikega zanimanja jo bodo ponatisnili.
Kot je povedala etnologinja Marija Kozar Mukič, se je s posnetki prvič srečala leta 2007, prepisovanja in obdelovanja
obsežnega gradiva pa so se lotili šele leta 2014. Gre za pravljice in pripovedke, legende in zgodovinske zgodbe, nekaj je
živalskih, čudežnih, v njih nastopajo čarovnice, pa šaljive zgodbe ali frdolice, kot jim rečejo Porabci, zbadljivke in izštevanke,
opisanih pa je tudi nekaj šeg in navad.
Sistematičnega prepisovanja se je lotil prevajalec in novinar Dušan Mukič, a ni imel ravno enostavnega dela, ko je bilo treba
razvozlati zgodbe pripovedovalcev. Porabci tudi za ženske uporabljajo moško obliko, zato nemalokrat ni bilo enostavno
povzeti dogajanja, pojavljale pa so se tudi besede, ki jih ni razumel in so mu jih znali razložiti le še najstarejši Porabci. Zato o
s to knjigo želeli ohraniti porabsko govorico, ki izginja, ter jo približati mladim, ki je ne poznajo več, saj, če se že učijo
slovenske besede, se učijo knjižno slovenščino. »V teh zgodbah pa spoznamo tudi način življenja, razmišljanja in
čustvovanja. Zgovorno nam pričajo o tem, v kaj vse so naši predniki verjeli, česa jih je bilo strah in kako so hoteli zaščititi ali
povečati svoj pridelek, « je še povedal Mukič.
Zgodbe je pripovedovalo 33 pripovedovalcev, večina z Gornjega Senika in iz Števanovec, nekaj pa jih je bilo tudi iz Verice,
Sakalovec in Slovenske vasi. Teh ljudi danes ni več, zato so zvočni zapisi toliko bolj dragoceni, pa ne le za ohranjanje jezika.
Dragoceni so tudi zato, ker jih pridejo poslušat, da bi slišali glas svojega pradedka ali svoje prababice, je o zanimanju za
posnetke povedal Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave.
Te zgodbice so si običajno pripovedovali ob večerih ob ličkanju koruze ali česanju perja, vedno odrasli med seboj, nikoli pa
jih niso pripovedovali otrokom, ko so šli spat. So pa bili otroci vedno zraven in vlekli na ušesa. Želimo si, da zapisane
zgodbice obudijo pripovedovanje in povežejo generacije in bo s tem več priložnosti za učenje porabščine, je povedala

Kozar Mukičeva ter dodala, da je taka knjiga lahko eden od spomenikov porabskim Slovencem. »Mladi Porabci danes
iščemo svojo identiteto. Smo Slovenci? Madžari? Prekmurci ali Porabci? Ko slišim besede pripovedovalcev in ko vidim
fotografije ljudi, ki so zgodbe pripovedovali, vem, kam spadam,« pa je na literarnem večeru, nakaterem se je z gosti
pogovarjala Jelka Pšajd, poudaril Dušan Mukič.

Slovenska, madžarska in romska kultura. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 24, 14. junija 2018,
str. 20
Medgeneracijsko sožitje med društvi je kulturna prireditev, ki jo je desetič organizirala Zveza kulturnih društev (ZKD)
Lendava v sodelovanju s kulturnimi društvi iz sedmih občin. »Pesem in ples nas povezujeta, kakor sta tudi naše prednike, ko
so se poveselili po opravljenem delu. 69 društev, ki so povezana v ZKD Lendava, si prizadeva, da ljudsko izročilo ne bi šlo v
pozabo.
Kulturne skupine nastopajo v svojih občinah in drugod po Sloveniji in v tujini. Nekatere pa so uspešne tudi na tekmovanjih
na regijskem in državnem nivoju ter na mednarodnih srečanjih,« je povedala predsednica ZKD Lendava Danijela Hozjan. V
lendavski gledališki in koncertni dvorani se je na odru zvrstilo šestnajst nastopajočih skupin, od osnovnošolskih otrok do
upokojencev, ki so se predstavile z glasbo, plesom in dramskimi uprizoritvami. Veliko nastopajočih iz leta v leto priča o
bogati kulturni ustvarjalnosti v tej multikulturni skupnosti. Najprej so nastopil najmlajši sodelujoči, gledališka skupina Mladi
Varašanci OŠ Turnišče. Prekmurske plese je zaplesala folklorna skupina Varstveno-delovnega centra Murska Sobota, enota
Lendava. Iz KD Mostje – Banuta sta nastopili dve skupini, ritmična skupina Galaxi in folklorna skupina. Iz KD Zarja Gaberje so
nastopili citrarska skupina Keknefelejc, madžarski ljudski pevci ter slovenski ljudski pevci in godci Gaberski mantraši. TKD
Močvirski tulipan Radmožanci so predstavljali ljudski pevci in ljudske pevke. Nastopili so tudi ljudski pevci KD Ferda Godine
Bistrica in KD Hotiza. Romsko društvo Ređina se je predstavilo s petjem, romsko društvo Romano Jilo pa z romskimi plesi.
Nastopile so ljudske pevke iz KD Frana Saleškega Finžgarja Žižki in KTD Črenšovci. KD Štefana Raja iz Turnišča pa so
predstavljali folklorniki in pevke ljudskih pesmi. Na prireditvi so zaznamovali tudi 60-letnico Železničarskega esperantskega
društva Maribor, ki ima sekcijo v Lendavi, to pa vodi Jovan Mirkovič. V avli gledališke in koncertne dvorane so razstavili risbe
ustvarjalnega natečaja, ki ga je organizirala ZKD Lendava.

Primorske novice, Koper


Jana Krebelj. Tam so, da iz otrok potegnejo največ: slovenske šole so medkulturne. Primorske novice, 8.6.2018,
št. 130, str. 15

MMC RTV SLO

Umrl je zgodovinar Janko Pleterski. M. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 10. junij 2018
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/umrl-je-zgodovinar-janko-pleterski/457573
Avtor časovno in problemsko širokega zgodovinarskega opusa
V starosti 95 let je umrl ugledni slovenski zgodovinar, politik, univerzitetni profesor in akademik Janko Pleterski, ki je s
svojim znanstvenim delom pomembno zaznamoval slovensko zgodovinopisje.

Slika: Znanstveno delo Janka Pleterskega se je usmerjalo predvsem v slovensko zgodovino poznega 19. in zgodnjega
20. stoletja, s poudarkom na zgodovini Koroških Slovencev in odnosih med Slovenci in drugimi jugoslovanskimi narodi.
Foto: SAZU

Slika: Pred kratkim je izšlo njegovo zadnje delo - Knjiga pisem: razmišljanje o slovenski državnosti, v katerem je zbral
pisma, ki jih je pisal sodobnikom in kolegom ali jih naslavljal javnosti kot pisma neravnodušnega bralca in zgodovinarja.
V njih je bralcem ponudil podatke, razlage in poglede, ki jih ne dobijo v sodobnih zgodovinskih knjigah, učbenikih in
medijih. Foto: Založba Sophia

Pred upokojitvijo je bil redni profesor za zgodovino Slovencev in zgodovino jugoslovanskih narodov od sredine 18. stoletja
do leta 1918 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem znanstvenem delu se je največ posvečal slovenski
zgodovini poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, v središče zanimanja pa posebej postavljal zgodovino koroških Slovencev in
odnose med Slovenci in drugimi jugoslovanskimi narodi.
Pleterski se je rodil 1. februarja 1923 v Mariboru, gimnazijsko izobrazbo pa si pridobil v Ljubljani, kjer je maturiral leta 1941.
Akademsko izobraževanje je do leta 1952 pretrgala vključenost v NOB in obnovo države. Zanimanje za študij zgodovine je
spodbudilo strokovno strokovno izobraževanje in delo v jugoslovanski diplomatski službi za rešitev avstrijskega vprašanja
(1945–1951), predvsem je nanj vplivalo delo profesorja Frana Zwittra.
Kot zgodovinar je podpisal vrsto pomembnih študij, med drugim dela Narodna in politična zavest na Koroškem 1848-1914,
Slowenisch oder deutsch?, Koroški plebiscit, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917, Nacije, Jugoslavija,
revolucija, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925, Pravica in moč za samoodločbo, O Rožmanovi vojni, Avstrija in njeni Slovenci.
Nazadnje je svoj opus zaokrožil z delom Knjiga pisem: razmišljanje o slovenski državnosti.
Zgodovinar Zdenko Čepič je ob njenem izidu o delu Pleterskega dejal, da gre za zgodovinarski opus, ki je časovno, pa tudi
problemsko zelo širok in kaže na njegovo razumevanje Slovencev v določenem času in določenih političnih razmerah.
Vrsta nagrad
Za svoje delo je Pleterski prejel vrsto nagrad, in sicer nagradi Sklada Borisa Kidriča (1965 in 1970), priznanje Andreja
Schusterja Drabosnjaka (1968), nagrado Dimitrija Tucovića (1985), Kidričevo nagrado (1986), priznanji Inštituta za
narodnostna vprašanja (1995) in dr. Franca Petka (2007), red zaslug za narod III. stopnje (1945), red dela z rdečo zastavo
(1983) in zlati častni znak svobode Republike Slovenije (1993).
Dejaven tudi v politiki
Imel je tudi bogate izkušnje na področju politike in diplomacije; v letih 1986–1989 je bil član Centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije, med letoma 1988 in 1990 pa je bil član predsedstva SRS kot del reformističnega kroga ZKS-ja okoli
Milana Kučana in Janeza Stanovnika. Zadnja leta svojega življenja je preživel v Domu starejših občanov Fužine v Ljubljani.

Mladina, Ljubljana
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Umrl je zgodovinar Janko Pleterski. STA Reporter, Ljubljana. 09. jun. 2018
https://reporter.si/clanek/magazin/umrl-je-zgodovinar-janko-pleterski-643125

Foto: SAZU - Akademik Janko Pleterski je nedolgo pred smrtjo zahteval pravico do dostojanstvene smrti.
V 95. letu starosti se je poslovil znani slovenski zgodovinar, politik, univerzitetni profesor in akademik Janko Pleterski. S
svojim znanstvenim delom je Pleterski trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje od sredine 19. stoletja naprej. Zadnja
leta svojega življenja je preživel v domu starejših občanov Fužine v Ljubljani.
Pleterski je v visoki starosti močno fizično opešal in želel si je umreti. Poskus samomora mu ni uspel, javno pa je povedal, da
si želi evtanazijo ali samomor s pomočjo - oboje pa je slovenska zakonodaja prepovedovala. Državnemu zboru je zato poslal
poziv, v klaterem je utemeljeval, zakaj ima po njegome mnenju človek pravico do smrti in končanja življenja po lastnih
željah.
"Želim izraziti svojo željo, da uveljavim svojo osebno človekovo pravico do smrti. Izrazil sem svojo željo tudi s svojim
dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina priča tudi o tem, da sistem v Sloveniji te
moje človekove pravice ne priznava. Hočem posebej poudariti, da vztrajam pri stališču, da bi morala biti ta pravica do smrti
priznana v Sloveniji pa tudi v vseh drugih državah. Moja želja in namen je opozoriti državni zbor RS kot najvišji organ naše
državne suverenosti, da mora sistem demokracije to vprašanje pravice rešiti sistemsko," je Pleterski pisal DZ.
Janko Pleterski je bil redni profesor za zgodovino Slovencev in zgodovino jugoslovanskih narodov od sredine 18. stoletja do
leta 1918 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Aktiven je bil tudi kot politik. V letih 1986-89 je bil član Centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije, med letoma 1988 in 1990 pa je bil član predsedstva SRS kot del reformističnega kroga
ZKS okoli Milana Kučana in Janeza Stanovnika, poročata časnika Delo in Večer.
Rodil se je 1. februarja 1923 v Mariboru. Realno gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer je leta 1941 maturiral, akademsko
izobraževanje je do leta 1952 pretrgala vključenost v NOB in obnovo države.
Kot zgodovinar je Pleterski največ pisal o slovenski zgodovini poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, s poudarkom na
zgodovini Koroških Slovencev in o odnosih med Slovenci in drugimi jugoslovanskimi narodi.
Med njegovimi deli so Narodna in politična zavest na Koroškem 1848-1914, Slowenisch oder deutsch?, Koroški plebiscit,
Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914-1917, Nacije, Jugoslavija, revolucija, Dr. Ivan Šušteršič 1863-1925, Pravica in
moč za samoodločbo, O Rožmanovi vojni, Avstrija in njeni Slovenci. Pred kratkim je objavil zadnje delo - Knjiga pisem:
razmišljanje o slovenski državnosti.

Za svoje delo je prejel številna priznanja - nagradi Sklada Borisa Kidriča (1965 in 1970), priznanje Andreja Schusterja
Drabosnjaka (1968), nagrado Dimitrija Tucovića (1985), Kidričevo nagrado (1986), priznanji Inštituta za narodnostna
vprašanja (1995) in dr. Franca Petka (2007), red zaslug za narod III. stopnje (1945), red dela z rdečo zastavo (1983) in zlati
častni znak svobode Republike Slovenije (1993), še poročajo mediji.
Janko Pleterski, zgodovinar, akademik in profesor, je imel bogate izkušnje tudi kot politik in diplomat. Njegov zgodovinarski
opus je časovno, pa tudi problemsko zelo širok in kaže na njegovo razumevanje Slovencev v določenem času in določenih
političnih razmerah, je na predstavitvi njegove zadnje knjige Knjige pisem, ki jo je Pleterski sam označil, kot njegovo
zapuščino javnosti, povedal zgodovinar Zdenko Čepič.
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