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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Kulmesch, Janko. Festival, ki bo ostal nepozaben : Festival Suha 2018 / Janko Kulmesch.- Suha. V jubilejnem letu 
občine Suha je bil Festival Suha, še posebej veliko doživetje.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 
25 (22. jun. 2018), str. 2-3  

• Kulmesch, Janko. Suha v jubilejnem razpoloženju : 60- letnica občine Suha / Janko Kulmesch.- Suha. Letošnje 
leto je za občino Suha še posebej praznično, obhaja 60- letnico - potem, ko je bilo do leta 1958 občinsko področje 
še razdeljeno na dve občini: Žvabek in Libeliče. V znamenju jubileja je občina z županom Gerhardom 
Visotschnigom na čelu pripravila tudi jubilejno knjigo pod naslovom "Namenbuch der Gemeinde Neuhaus" (Knjiga 
o imenih v občini Suha).- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 3  

• Detela, Lev. O pokristjanjevanju Karantancev, Panoncev in južnih Slovanov : v Slovenskem inštitutu na Dunaju / 
Lev Detela.- Dunaj. Pokristjanjevanje Karantancev, Panoncev in južnih Slovanov je ena ključnih zgodovinskih tem, 
ki odpira različna vprašanja o etnogenezi (nastajanju naroda) Slovencev in njihovih sosedov. V Slovenskem 
inštitutu na Dunaju jo je 12. junija po pozdravu predsednika Herberta Seherja in uvodni misli prof. Ludvika 
Karničarja osvetlila iz jezikovno - zgodovinskega in kulturološkega vidika Martina Orožen, ki je bila do svoje 
upokojitve redna profesorica za zgodovinsko slovnico in dialektologijo slovenskega jezika na Univerzi v Ljubljani.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 4  
 

• Wakounig, Bojan. Nagrada Janezu Stergarju ne zato, kar mora, temveč zato, kar more / Bojan Wakounig.- 
Celovec. "Vrhunski poznavalec praktično vsega, kar zadeva Slovence na avstrijskem Koroškem". Janez Stergar je 
prejel Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - 
Št. 25 (22. jun. 2018), str. 4-5  

 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

• Trampusch, Sebastjan. Dan v znamenju zaupanja, polno inspiracije in novih inputov : mednarodna konferenca 
TEDx v Celovcu / Sebastjan Trampusch.- Celovec. Trust, torej zaupanje je bila tema letošnje, medtem že šeste 
konference TEDx v Celovcu. Nad 500 obiskovalcev je na konferenci TEDx prisluhnilo 15 govornikom z vsega sveta, 
ki so aktivni na najrazličnejših področjih in dober prikaz ustvarjalnosti in zmogljivosti človeka.- Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 5 

• Oraže, Edi. Vžiganje pevskega ognja mladih : Edi Oraže - glasbenik in učitelj / Edi Oraže ; [pogovarjal se je] 
Emanuel Polanšek.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 7  
Učitelj, glasbenik in zborovodja Edi Oraže se že sredi najživahnejših let svojega ustvarjalnega življenja lahko 
ponosno in z zadovoljstvom ozira na razveseljivo bogato bero glasbenih cvetov. Na obzorju pa že pomežikava 
njegova naslednja projektna iskrica z brigado svojih mladih pevcev - z njimi nastopa skupno in v treh različnih 
formacijah - bo v torek, 3. julija ob 18. uri sredi Celovca v Kardinalskem okolišu (dvorišče / Kardinalsplatz 1) 
nastopil s koncertom "The Best of Zmaj". 
Kdaj in kako ste se lotili najnovejšega zborovskega projekta, ki jih je doslej bilo kar nekaj?  
Pred dobrimi tremi leti smo ustanovili pevsko društvo, ga dvojezično poimenovali Zmaj/ Lindwurm in si zastavili 
cilj, intenzivno delati z mladino. Prvi zborček, ki je nastal v tem sklopu, je bila skupina JAMzi (JAMz je beseda Zmaj 
brana od zadaj, male in velike črke pa so obrnjene), medtem se nam je že pridružilo spet devet mladih od osmega 
leta naprej, ki že nastopajo deloma sami, deloma pa skupno z JAMzi. S tretjim – mladinskim zborom od 15. leta 
naprej – pa smo začeli šele lansko jesen, že decembra pa smo z vsemi tremi skupinami podali prvi skupni božični 
koncert. Skratka, gre za skupni zbor, ki pa hkrati nastopa tudi v treh samostojnih skupinah posamič. Pevci in pevke 
prihajajo pretežno iz Celovca, ta in oni pa prihaja tudi od drugod. 
Vaša osebna glasbena zgodba polni že kar nekaj poglavij. Jo je mogoče strniti v treh stavkih?  
Kot prvi zbor sem prevzel sekstet Borovlje, iz njega je nastal pozneje kvartet, poleg tega sem na Pedagoški visoki 
šoli začel delati z dvojezičnim zborom – s pevci in pevkami iz vse Koroške. Bili smo kar celo desetletje razveseljivo 
uspešni. Izredno pomembno je tudi bilo, da so bili v zboru nemško govoreči Korošci in Korošice, ki so našli 
pozitiven odnos do dvojezičnosti in slovenščine in še danes sem z njimi v stiku ravno na tej osnovi. Nadalje sem 
vodil deset let Oktet Suha, projektno sem delal tudi še z drugimi skupinami kot npr. s Tercetom Lepena, Donetom, 
pa še z nemškimi zbori po vsej Koroški. Nadalje so bila snemanja z Jurijem Opetnikom ali razni šolski projekti z 
Mihom Vavtijem, seveda šolski zbor na LŠ 24, kjer je medtem že povprečno okoli 90 pevcev, in zdaj je zaživel še 
projekt JAMzi. 
Kaj je bila konkretna pot do skupine JAMzi?  
Zdelo se mi je škoda, da po ljudski šoli veliko pevcev spet odpade. To je gotovo bil eden poglavitnih razlogov. Zdaj, 
ko je med skupino naraščajnikov vseh devet fantov, v zboru JAMzi pa sama dekleta, vidim poseben izziv v tem, 
kako pripeljati fante skozi fazo mutacije in jih obdržati v skupini tudi zatem. Vemo namreč, ker imamo med nami 
tudi pevce iz Dvojezične trgovske akademije, da se pozneje znova prebudi veselje do petja. Je pa seveda veliko 
drugih stvari, kot npr. šport, in vsakdo vsega časovno ne zmore. O tem, v kaki obliki bi bilo mogoče to združiti, tudi 
še pozneje, ko študirajo, pa marsikdaj razmišljam. Seveda bi lahko nastale imenitne stvari, če bi našli pot s pevci in 
pevkami delati skozi daljša obdobja. 
Kakšne programske smernice si zastavljate?  
Programsko gledam, da izbiram zelo raznoliko literaturo. Z JAMzi smo lani pri natečaju Landesjugendsingen dobili 
odlikovanje. Letos smo v Škofji Loki nastopili na območnem petju in so nam dali »ticket« za regijsko tekmovanje, 
kar je že predzadnja stopnja pred državnim tekmovanjem v Sloveniji. Programsko sta v ospredju ljudska in klasična 
glasba, jaz pa dodam še bobne, beatboks in nova ritmična orodja. V programu imamo tudi črnske duhovne pesmi 
in cerkveno glasbo, sooblikujemo maše, pojemo za džez prikrojene ljudske pesmi, prirejamo tudi delavnice, kjer s 
strokovnjaki in odličnimi umetniki delamo na besedilih in aranžmajih, pa še marsikaj drugega se lotevamo, kot so 
gib, prezenca na odru itd. Te nove »stvari« vnašamo v naš program. – Vsi ti novi pristopi se mi zdijo izredno 
pomembni, nastajajo nove stvari, dekleta so že na ravni improviziranja in skupina ob vsem vidno raste. Imeli smo 
vrsto imenitnih nastopov skupaj s profesionalci, napredovanje v skupini pa je seveda tudi vir motivacije. 
Kaj je vaše vodilo pri tem napornem lepem delu?  
Mislim, če hočemo mlade tudi danes in jutri še doseči, da moramo biti tudi pripravljeni v marsičem tudi ubirati 
nove poti. In jih mdr. vključiti v celoten proces nastajanja nastopov in koncertov. V glasbi je ena najpomembnejših 
reči, da ne zapoješ samo not, temveč da poslušalcu z vsem svojim izrazom posreduješ, kaj sta vsebina in sporočilo 
glasbe 
Edi Oraže je absolviral Pedagoško visoko šolo, poučeval je na več koroških šolah, dokler ni prevzel 
ravnateljskega mesta na Javni dvojezični ljudski šoli 24 v Celovcu. Na konservatoriju je doštudiral študij 
kompozicije. Poročen je z ženo Simono, je oče treh otrok in trenutno, kar se očetom danes lepo podaja, za 
devet mesecev na karenčnem dopustu, ki ga doživlja in uživa s svojim najmlajšim sinčkom. 
 
 



• Sodja, Lovro. Pričetki pouka v slovenski Glasbeni šoli v Svečah, Šentjanžu in Bilčovsu : Lovro Sodja se spominja / 
[Lovro Sodja].- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 8-9 
 
Na Koroškem sem pričel poučevati v jeseni leta 1979 v Svečah v hiši tete družine Feinig. Spomnim se, da sem prvič 
prišel k družini Feinig kar z avtobusom iz Kožentavre. Do tja me je pa pripeljal moj kolega Borut Rode, ki je že 
poučeval teorijo na slovenski glasbeni šoli v Celovcu in se je odpeljal tja. Mama Malka in oče Toni, odličen pevec in 
zborovodja, ter kasneje deželni šolski inšpektor, sta me zelo lepo sprejela, Malka mi je takoj postregla in mislim, 
da sem že isti dan pričel poučevati prve koroške učence kljunasto in prečno flavto: domačo Lucijo Feinig ter Urško 
Hafner in Natašo Partl iz Mač. V Šentjanžu sem pa v sobi nad Zadrugo poučeval Katjo Weiss, Marijo in Martina 
Baumgartner, Mario Blüml in Tomaža, Martina in Elizabeto Moschitz iz Šentjanža, z močno podporo družine 
Moschitz. Že jeseni l. 1980 sem pa v Bilčovsu, najprej v sobi nad Posojilnico nato pa v ljudski šoli, pričel poučevati 
še petnajst učencev  iz Velinje vasi (Kristijana in Hanzija Filipič ter Matevža in Moniko Seher – ta se je kasneje učila 
še klavir pri kolegici Rajki Puškaš ter Martina Hedenika) in nekaj učencev iz Čahorč in Kajzaz. V Bilčovsu je bil 
predsednik domačega društva Herbert Seher, v gostilni pri Miklavžu (kjer smo tudi nekaj časa imeli pouk) pa je 
znami odlično sodeloval birt ata Hanzi, kar nadaljuje sedaj Ogi, ki se je tudi nekaj let pri nas učil harmoniko. 
Najbolj sem bil pa vesel, ko je čez nekaj let bil-čovska županja Stefi Quantschnig kupila prvi pravi klavir – Korošci 
mu pravijo Flügel, za pouk v ljudski šoli. Mi smo imeli samo pianine. Tam sem sedaj, poleg nastopov glasbene šole,  
lahko tudi organiziral Srečanja mladih slovenskih glasbenikov treh dežel (tudi Furlanije-Julijske krajine), ki sem jih 
sicer organiziral po vseh treh deželah dve desetletji. Dva meseca sem leta 1979 poučeval tudi v samostanu v 
Šentpetru štiri učence (med njimi Kasslova Sašo in Janjo – 23. aprila letos mi je, skupno s člani pevskega zbora 
Akzent, s pesmijo čestitala ob moji 80-letnici v Cankarjevem domu. Še enkrat hvala zboru!), nakar sem prosil 
kolega z Jesenic, da je prevzel pouk. Sam sem imel kar dosti dela. To so bili kar težki začetki zame, na Koroško sem 
se vozil dvakrat tedensko – poleg rednega poka doma (zimski prevozi čez zasneženi Ljubelj!) in tudi za moje 
učence, posebno ker sem vsakemu zabičal, da mora vaditi vsak dan in so me nekateri kar postrani gledali. 
Kasneje sem od l. 1994 poučeval še v Borovljah pri Bundru (odločna podpora družine Verdel) in od leta 1986, ko 
sem postal pedagoški vodja celotne glasbene šole, tudi v Modestovem in Mladinskem domu ( podpora vodje 
Jožeta Blajsa) ter v Mohorjevi (enaka podpora Marice Hartmann) v Celovcu. Povsod so pa nam pomagali domači 
prostovoljci, ki so nam pozimi zakurili peči in bili odlični posredniki s krajevnim kulturnim društvom. 
Ko smo organizirali konec šolskega leta prve šolske nastope po oddelkih in so prihajali člani Kuratorija za glasbeno 
šolo na te koncerte, so ugotovili, da učitelji iz Slovenije resno delamo in nam gre zaupati. Posebno ko je Kristijan 
Filipič 15. marca 1983 na 12. tekmovanju učencev in študentov glasbe SR Slovenije v Kranju prejel 3. nagrado. Vsi 
trije takratni koroški časopisi so poročali o tem. Takrat sem kot predsednik Zveze društev glasbenih pedagogov 
Slovenije v programsko knjižico tekmovanja napisal »da letos lahko ugotavljamo, da je prva lastovka že poletela 
preko Karavank«. 
Led je bil prebit, kasneje so tudi drugi naši učenci iz Koroške prejemali nagrade (npr. saksofonistka Majda 
Krivograd iz Šmihela, ki je postala celo jugoslovanska prvakinja), Kristijan je še pod mojim vodstvom l. 1988 zmagal 
na Deželnem tekmovanju Koroške v Celovcu, odšel na Deželni konservatorij (prof. Johannes Kalckreuth) in leta 
1993 s kolegico Silke Ronijak v duu flavt v Leobnu postal avstrijski prvak. Bil sem poleg kot sekretar slovenskih 
glasbenih tekmovanj in ob čestitkah kolegov iz EMCY (sedež je v Münchnu) seveda bil ponosen na svojega 
nekdanjega učenca! Ves čas govorim, da so prva tri leta za pouk instrumenta najbolj važna kdo ga uči. To so 
temelji, na katerih gradi naprej.   Prosil sem še svojo dobro kolegico Ireno Grafenauer (študirala sva pri istem prof. 
Borisu Čampi na Akademiji), da ga je sprejela na salzburški Mozarteum, tam je magistriral in danes njegovi učenci 
že zmagujejo na avstrijskih tekmovanjih.  Pa ni bil samo Kristijan, tudi bratu Hanziju in sestri Ursuli (leta 1984 so 
vsi trije tekmovali v Ljubljani v triu flavt in prejeli nagrado) je ta  pouk flavte koristil, da danes Hanzi še lažje tudi z 
glasbenim znanjem opravlja odgovorno delo urednika Mohorjeve. Kot vnet planinec sem julija 1991 peljal Hanzija 
in sina Dušana na dva koroška tritisočaka, na Sonnblick in Kees-kopf.  S Hanzijem je povezana tudi Ljubljančanka 
Ana Elizabeta Kržan, odlična organistka, ki je na 2. Evropskem tekmovanju mladih orglavcev v Ljubljani l. 1992 (to 
tekmovanje sem ustanovil l. 1989 in ga vodil petnajst let), prejela 3. nagrado. Poročila se je s Hanzijem in danes s 
svojimi učenci klavirja v slovenski Glasbeni šoli kot Špela Filipič pobira nagrade na avstrijskem tekmovanju »Prima 
la musica«. Poučeval sem tudi Katjo Gasser, danes eno vodilnih osebnosti v ORF Dunaj, pa v Šentjanžu Natalijo 
Pintar, pa še koga, skupno sem poučeval v 25 letih na Koroškem 140 učencev. 
Moji učenci v Svečah so hitro napredovali, tako sem za odprtje »Vrta koroških slovenskih kulturnih delavcev«, ki je 
bilo 29. junija 1980 v Svečah, že lahko pripravil glasbeno točko. Ta Vrt kulturnih delavcev sestavljajo glave desetih 
slovenskih koroških zaslužnih mož z avstrijske in slovenske Koroške, ki jih je ustvaril kipar France Gorše, atelje je 
imel v Svečah. Na slovesnosti je imel pozdravni govor Lovro Kaselj, predsednik KKZ, slavnostni govornik je bil pa 
Valentin Inzko starejši (kadarkoli sva se srečala, me je vprašal: »Kako pa kaj glasbena šola?« Seveda sem mu rekel, 
da napredujemo). Pozdravil je tudi France Gorše, zapeli so pa moški pevski zbor Kočna iz Sveč, MePZ »Jakob 
Petelin Gallus« in MePZ Podjuna. Moji flavtisti so ob sodelovanju kitaristk Marje Feinig in Ivane Weiss zaigrali več 
narodnih pesmi. 
19. oktobra 1980 sem pa s to skupino iz Sveč in Šentjanža že sodeloval na »Reviji mladinskih zborov« v Domu 
glasbe v Celovcu, v organizaciji KKZ in pod pokroviteljstvom takratnega zveznega ministra za pouk in umetnost 
Freda Sinowatza. Za Goršetovo galerijo pa sedaj skrbi Tatjana Feinig, tudi za društvo »Kočna«, iz te glasbene 
družine pa izhaja tudi Andrej Feinig, naš učitelj in sedanji vodilni organist med koroškimi Slovenci. Tudi v Bilčovsu 



smo bili zelo aktivni in v veliko pomoč nam je bil takratni član Kuratorija za glasbeno šolo Herbert Seher iz Velinje 
vasi. Na začetku smo imeli nastope kar v gostilni Pri Miklavžu, kasneje pa v ljudski šoli. 
 
Lovro Sodja 
 
Toliko o začetkih mojega pouka na Koroškem, rad bi omenil samo še en zelo važen dokument o delu šole. Ko 
sem l. 1986 prevzel pedagoško vodstvo celotne šole, z 22-timi oddelki (med njimi sta bila zelo važna 
Zborovodska šola na Slovenski gimnaziji in orgelski oddelek v cerkvi Sv. Heme v Celovcu), od Božjega groba v 
Podjuni do oddelka Loče-Bače v Rožu. Kasneje je Roman Verdel osnoval še oddelek v Straji vasi na Zilji. Kot 
pedagoški vodja sem pogrešal pisno dokumentacijo o glasbeni šoli in zato sem nagovoril predsednika tedanjega 
upravnega odbora šole Jožka Hudla, če lahko pripravim Letno poročilo šole. Zbral sem vse razpoložljive podatke 
in februarja 1987 uredil Prvo letno poročilo Glasbene šole na Koroškem za šolsko leto 1985/86, na 41 straneh.  
Jožko Hudl je napisal uvod »Prvemu letnemu poročilu na pot« (in poskrbel za spenjanje Poročila formata A4, ki 
smo ga kar v pisarni šole v Mladinskem domu stipkali na pisalni stroj),  jaz sem dodal Poročilo pedagoškega 
vodje, tedanji podpredsednik UO Herbert Seher je pa na koncu dodal poročilo v nemščini »Zum Jahresbericht 
1985/86«. V UO so bili še tajnik Urh Kassl, njegov namestnik Nužej Tolmajer, blagajničarka je bila Eda Velik, 
njen namestnik Mirko Laussegger in odbornika Albert Krajger in Jože Mečina. Predsednik nadzornega odbora je 
bil Janko Zerzer, v enajstčlanskem strokovnem svetu so bili pa razni koroški kulturniki, tudi že sedanji ravnatelj 
Roman Verdel in oba dotedanja pedagoška vodja šole Alojz Lipovnik (bil je vodja za Podjuno) in Alojz Ajdič 
(vodja za Rož in Celovec). V Poročilu sem objavil imena vseh učencev po oddelkih (skupno je bilo v šolskem letu 
1985/86 vpisanih 275 učencev), zemljevid z vrisanimi oddelki šole, seznam vseh opravljenih izpitov in seznam 
doseženih uspehov na raznih glasbenih tekmovanjih v Sloveniji. Tu so tudi vsi javni nastopi šole in seznam 
radijskih oddaj o šoli na RTV Ljubljana in ORF Celovec. Dodal sem 14 člankov o šoli (tudi dva moja za ljubljansko 
Delo), ki so izšli na Koroškem in v Sloveniji ter osem fotografij. Nato sem v sodelovanju z učiteljem flavte, 
klavirja in teorije Romanom Verdelom ter administratorjema šole Bernardom Sadovnikom in kasneje Sonjo 
Kuchling uredil še devet Letnih poročil. V teh sta uvodne nagovore, poleg Hudla, pisala tudi menjajoča 
predsednika UO šole Urh Kassl in Herbert Seher. 
Leta 1997 je postal ravnatelj šole Roman Verdel, jaz sem pa po dogovoru na šoli poučeval še do leta 2004. 

• Wakounig, Bojan. Poglobljen spopad z Drugačno deželo Koroško v besedi in sliki : Koroški muzej moderne 
umetnosti / Bojan Wakounig.- Celovec. Dne 23. julija bo v Koroškem muzeju moderne umetnosti v Celovcu na 
sporedu kreativna delavnica v slovenskem jeziku, dne 12. julija pa slovensko vodstvo po aktualni razstavi 
Drugačna dežela.- Novice, slovenski tednik za Koroško. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 14 

• Wakounig, Bojan. Ne, ne bo nas pobralo - Pojdimo brat! : bralna značka / Bojan Wakounig.- Celovec. Vztrajajte v 
ljubezni do materine besede, saj s tem najbolj bogatite same sebe, je bilo sporočilo z 41. podelitve bralnih značk v 
Celovcu.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 15  

• Ringa Rajev 20. rojstni dan : otroški vrtec Ringa Raja.- Ledince. Številni prijatelji so počastili večjezični otroški 
vrtec Ringa Raja in praznovali minuli petek, 15. junija njegovo 20. obletnico delovanja. Izrečeno je bilo veliko lepih 
besed in pohvale.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 16 

• Wakounig, Bojan. Človek na izpostavljenem mestu : knjiga o Viljemu Černu / Bojan Wakounig.- Celovec. V Hačku 
so predstavili knjigo o Viljemu Černu, ki ima odločilne zasluge za to, da se je slovenščina v Benečiji ohranila do 
danes.- Novice, slovenski tednik za Koroško. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 17 

• 42. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel : tradicionalno srečanje.- Bled. v petek, 15. junija in v 
soboto, 16. junija 2018 se je na Bledu odvijalo 42, tradicionalno srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, 
na katerem so se srečali mladi slovenski športniki iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško. - Št. 25 (22. jun. 2018), str. 18 

 
  

 

• Zahteva po ostrejši migrantski politiki. ORF, Celovec, 22.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920396/  
Predsedniki vlad višegrajske četverice in zvezni kancler Sebastian Kurz (ÖVP) so se v četrtek na srečanju strinjali, da mora 
EU pri vprašanju migracij določiti ključne teme, ki bodo privedle do rešitve, ne pa razpravljati o kvotah, pri katerih se 
države ne morejo uskladiti. 
Med temi temami bi lahko bila vzpostavitev žariščnih točk ali begunskih taborišč izven EU ter nov mandat in povečanje 
Frontexa. 
„Kurz bo igral pomembno vlogo“ 
Madžarski premier Viktor Orban je ob tem dejal, da ve, da bo Kurz kot predsedujoči Svetu EU igral ključno vlogo pri temah, 
kot so migracije in proračun. „Upamo, da bo po EU po avstrijskem predsedovanju pravičnejša in varnejša skupnost, kot je 
zdaj,“ je povedal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. 
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apa 
Zvezni kancler pa je v Budimpešti ponovil moto avstrijskega predsedovanja, ki se glasi „Evropa, ki varuje“. Po njegovem 
mnenju se je treba osredotočiti na boljše varovanje zunanjih meja EU, da bi ohranili unijo brez notranjih meja. Treba je 
okrepiti tudi notranji trg in socialno varnost. Poleg tega se zavzema za enotno Evropo. Avstrija bo sicer polletno 
predsedovanje Svetu EU prevzela s 1. julijem. 
Bojkotirale bodo nedeljski vrh EU o migracijah 
Države višegrajske četverice Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška bodo bojkotirale mini vrh Evropske unije o migracijah, ki 
ga je za nedeljo sklical predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Srečanje so označili za nesprejemljivo. „Nedeljski 
mini vrh je nesprejemljiv, na njem ne bomo sodelovali. Želijo obnoviti star predlog, ki smo ga že zavrnili,“ je poljski premier 
Mateusz Morawiecki povedal ob robu srečanja s kolegi s Slovaške, Češke in Madžarske. 
Voditelji naj bi sicer na mini vrhu govorili tudi o vzpostavitvi „učinkovitega solidarnostnega mehanizma“ z obvezno 
porazdelitvijo migrantov med državami EU, čemur višegrajske države nasprotujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Madžarski premier Viktor Orban je ob tem poudaril, da je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk tisti, ki je pristojen za 
organizacijo vrhunskih srečanj, in ne Evropska komisija. „Razumemo, da bo mini vrh, vendar je to v nasprotju z navadami 
EU,“ je poudaril. 
Neformalno srečanje o migracijah in azilu 
Predsednik Evropske komisije je za nedeljo v Bruslju sklical neformalno srečanje o migracijah in azilu z odprtim javnim 
vabilom. Namen je utreti pot evropskim rešitvam za migracijska in azilna vprašanja na vrhu EU ter pomagati nemški 
kanclerki Angeli Merkel, saj migracijski izzivi ogrožajo njeno vlado. Udeleženci nedeljskega srečanja naj bi se zavezali h 
krepitvi prizadevanj za zajezitev nezakonitih migracij v EU, zlasti s krepitvijo zunanje meje, in za omejitev sekundarnih 
migracij, torej preprečitev nedovoljenih prehodov notranjih mej. Udeležbo na vrhu je med drugim potrdil tudi slovenski 
premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. 

• Podpisi naj ne bi ostali na papirju. ORF, Celovec, 22.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920481/  
Na kongresu FUENS na Nizozemskem pripravljajo strategijo, da 1.300.000 podpornih izjav za državljansko pobudo 
Minority Safepack ne bo ostalo na papirju. Delegati bodo sprejeli tudi vrsto resolucij, med drugim za politično priznanje 
nemške skupnosti v Sloveniji. 
Nad 200 delegatov bo kovalo strategije 
V sredo se je na Nizozemskem začel 63. kongres Federalistične unije evropskih narodnosti (FUENS). V največjo strešno 
organizacijo manjšin v Evropi je včlanjenih medtem že 98 manjšinskih organizacij iz 33 držav. Nad 200 delegatov, med njimi 
za Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) tudi tajnik organizacije Marko Oraže, se je zbralo v glavnem mestu nizozemske 
province Frizije Leeuwarden (po frizijsko Ljuowert), kjer bodo še do nedelje kovali strategije za bolj učinkovito manjšinsko 
politiko v Evropi. 
Za izboljšanje zaščite manjšinskih pravic 
Osrednji namen delovanja FUENS je s skupnimi močmi in usklajenim političnim nastopom doseči uresničitev manjšinskih 
pravic in enakopravnost narodnih skupnosti v Evropi. Evropska unija ima skupni trg, skupno valuto in skupne vrednote. 
Manjšinska zakonodaja pa je slej ko prej v pristojnosti posameznih držav članic. Da bi se položaj spremenil, je FUENS lani 
sprožila evropsko državljansko pobudo Minority Safepack, peticijo, ki poziva EU, da sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje 
zaščite narodnih in jezikovnih avtohtonih manjšin, je podpisalo več kot 1.300.000 ljudi. 

 
Slika. nsks.at. Marko Oraže 
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„Ena redkih pobud, ki je bila uspešna“ 
S tem je državljanska pobuda izpolnila pogoje, da jo bo morala obravnavati Evropska komisija. Osrednja tema letošnjega 
kongresa v Ljuowertu je analiza državljanske pobude, predvsem pa nadaljnji politični koraki, da podpisi ne bi ostali na 
papirju, je dejal tajnik NSKS Marko Oraže. 

• Spomnili se bodo Peršmanovih žrtev. ORF, Celovec, 22.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920485/  
S tradicionalnim srečanjem na Peršmanovi domačiji v Podpeci se bosta Zveza koroških partizanov in prijateljev 
protifašističnega odpora (ZKP) ter Društvo Peršman v nedeljo spomnila pokola 11 članov te kmečke družine v zadnjih 
dneh druge svetovne vojne. 
Vsakoletna spominska komemoracija 
Zadnja nedelja junija je skorajda obvezen dan za vse, ki so jim vrednote odporniškega gibanja proti Hitlerjevemu nacizmu 
srčna zadeva. Kajti ta dan vabita vsako leto Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) in Društvo 
Peršman na svečanost pred Peršmanovim muzejem v Podpeci nad Železno Kaplo. Po eni strani v spomin na žrtve 
partizanskega upora, po drugi pa predvsem tudi še na tik pred koncem druge svetovne vojne pobito družino, ki je tedaj 
živela na Peršmanovi domačiji. 
Kot slavnostna govornika bosta navzoče nagovorila generalni tajnik zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB Aljaž Verhovnik 
in avstrijski literat Erich Hackl. V času, ko se v Evropi krepi desnica in se spet oživlja fašistična ideologija v različnih 
preoblekah, sta ozaveščanje in ohranjanje vrednost NOB še kako pomembna, pred nedeljsko proslavo poudarja tajnik ZKP 
Andrej Mohar. 
Vse več obiskovalcev muzeja 
Ljudje, ki so se nekdaj uprli nacističnemu režimu, so postali šele zelo pozno del uradnega avstrijskega zgodovinopisja. Tako 
je muzej pri Peršmanu za zdaj še vedno edini v Avstriji, ki osvetljuje zgodovino partizanskega boja in odpora. Odkar so 
razstavo leta 2012 s pomočjo avdiovizualnih postaj in drugih interaktivnih postavitev posodobili, je število obiskovalcev 
muzeja močno naraslo. Prihodnost potrebuje spominjanje, obratno pa spominjanje potrebuje tudi prihodnost, most v novo 
generacijo. Tega se dobro zavedajo tudi v Zvezi koroških partizanov, pravi Mohar. 
V nedeljo ob 14. uri bo pri Peršmanu v Podpeci nad Železno Kaplo tradicionalno spominsko srečanje Zveze koroških 
partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Po polaganju vencev v spomin Peršmanovih in Hojnikovih žrtev bosta 
slavnostna govornika Aljaž Verhovnik (tajnik ZZB NOB Slovenije) in literat Erich Hackl. Kulturni spored bo oblikoval MoPZ 
„Foltej Hartman“. Že ob 13. uri bodo svoje knjige predstavili člani Društva Peršman. 

• 10 let dvojezične srednje šole v Špetru. ORF, Celovec, 25.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920850/  
Na dvojezični nižji srednji šoli Pavla Petričiča v Špetru v Italiji so v petek ob zaključku šolskega leta praznovali desetletnico 
delovanja. V tem času se je šola uveljavila in zrasla. Sprva jo je obiskovalo 16 dijakov, letos že 59, septembra pa naj bi jih 
bilo že 66 z dvema prvima razredoma, kar se še ni zgodilo. 
Prvič tudi ne beležijo osipa pri prehodu iz osnovne v nižjo srednjo šolo. „To dokazuje, da delamo dobro in da si v Benečiji 
želijo tako obliko pouka“, je na slovesnosti ob jubileju povedala Vesna Jagodic, ki na šoli poučuje od vsega začetka, poroča 
Primorski dnevnik. 

• Škof Schwarz se je poslovil. ORF, Celovec, 25.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920826/  
Z zahvalno mašo v celovški stolnici se je škof Alois Schwarz v nedeljo uradno poslovil od Krške škofije, ki jo je vodil 
zadnjih 17 let. Vrsta predstavnikov iz cerkvenega, političnega in javnega življenja se je odzvalo povabilu in se poslovilo od 
škofa. 
Številnim zahvalnim govorom so se sledile še besede škofa, ki je na slovesnosti spregovoril tudi nekaj stavkov v slovenščini. 
Dejal je, da težko zapušča deželo, kjer je bil doslej doma. 
Prihodnjo nedeljo, 1. julija, bo Schwarz nastopil svojo novo službo kot škof v St. Pöltnu. 

• Opozorili so na grozote nacizma. ORF, Celovec, 25.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920856/  
Na spominskem srečanju Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) pri Peršmanu v Podpeci 
nad Železno Kaplo sta oba slavnostna govornika poudarila pomen spominjanja in stalnega opozarjanja na grozote 
nacizma in hkrati pogumnega odpora ljudi, ki so se zoperstavili nečloveškemu režimu. 
11 članov družin Sadovnik in Kogoj, ki jih je umorila 25. aprila 1945 udarna četa SS in policijskega polka 13, je v žarišču 
vsakoletnega spominskega srečanja pri Peršmanu v Podpeci. Pokol v zadnjih dnevih vojne je do danes ključen za 
spominjanje v vrstah koroških Slovencev. 
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Slika: Orf.  Spominsko srečanje Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) pri Peršmanu v 
Podpeci nad Železno Kaplo 
 
Spominjanje na grozote nacistov 
Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka, ki letos praznuje svojo 85-letnico obstoja, je glasbeno oblikoval nedeljsko 
prireditev v Podpeci in dal tako okvir svečanosti, ki je bila, kakor vsa leta poprej, v znamenju spominjanja na grozote 
nacistov, ki so na Peršmanovi domačiji umorili enajst ljudi, odrasle in otroke. 
Wutte opozoril na nevarnost fašizma 
Na nevarnost fašizma, ki se povsod po Evropi oživlja in postaja vedno nasilnejši, je opozoril tudi predsednik Zveze koroških 
partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) Milan Wutte, ki je v svojem pozdravnem govoru še posebej omenil 
vsakoletno prireditev na Libuškem polju pri Pliberku, ki „se je razvila v največje srečanje ustašev in oboževalcev fašističnega 
gibanja“. 
 „Za nas so dali življenje“ 
Aljaž Verhovnik, tajnik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je v svojem slavnostnem govoru izpostavil pomen 
in zasluge odporniškega gibanja in vlogo, ki jo ima Zveza v Sloveniji še danes. Zanj je ohranjanje spomina na ljudi, ki so 
branili domovino in se zoperstavili krivičnemu sistemu, tudi danes izredno pomembno. 
 „Vedno znova oživljati spomin“ 
Drugi slavnostni govornik je bil znani avstrijski pisatelj Erich Hackl, ki je svoje misli prepletal s primeri raznih odpornikov, ki 
so se - nekateri daleč proč od domovine - borili v za njih tuji državi in za tujo državo za svobodo, proti nacizmu. 
Pred proslavo je društvo Peršman predstavilo knjigo, doktorsko delo Jonasa Kolba z naslovom „Präsenz durch Verschwinden 
- Sprache und Ethnizität in der Altagspraxis junger Kärntner SlowenInnen", ter druge publikacije. 

• Zadruga v Pliberku obnovljena. ORF, Celovec, 25.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920913/  
V Pliberku je bilo v petek odprtje obnovljene Zadruge. Ob novo urejenem svetu mode in oddelkom za pisarniške 
potrebščine in igrače ter gradbenim oddelkom, imajo sedaj tudi delavnico za vrtne stroje ter centralno skladišče s 
centrom za gradbeni material. 
Prihodnost blagovnega sektorja slovenskega zadružništva na Koroškem je bila pred leti precej negotova. Zadrugi market 
Pliberk, v katero so vključene tudi poslovalnice v Globasnici, Dobrli vasi, Železni Kapli, Šentjakobu in v Kotmari vasi, je grozil 
celo stečaj. Sicer od posodobitve trgovine v Pliberku pred tremi leti in pol operativno ne posluje več z izgubo, veliko breme 
pa so bili stari dolgovi. 
Lani je uspela razdolžitev, ko so člani zadruge na izrednem občnem zboru z veliko večino sprejeli sklep, da se zadruga 
preoblikuje v družbo z omejenim jamstvom. S prenosom terjatev v družbo je večinski lastnik nove Zadruge GmbH sedaj 
Posojilnica Bank, Zadruga pa je lahko ohranila sedanjo prepoznavnost s samoumevno dvojezičnostjo. 
Velike zasluge za to ima novi poslovodja Zadruge market Bernhard Reiter, ki velja za strokovnjaka za sanacije podjetij. Ko je 
lani aprila prevzel poslovodstvo, je zelo hitro spoznal pomen, ki ga ima dvojezična ustanova za ljudi, ki živijo v tem prostoru. 
Z njegovim prihodom je v Zadrugi zavel svež veter. 
S poslovnim prestrukturiranjem, modernizacijo prodajnih prostorov in novim sortimentom se je povečalo število kupcev, s 
tem pa tudi dobiček. Pot sanacije sicer še ni končana, pravi Reiter, s preureditvijo prodajnih prostorov za modo, pisarniške 
potrebščine in igrače za otroke v zadružni centrali v Pliberku pa je Zadruga na najboljši poti, da se trajno uveljavi kot 
pomemben oskrbnik domačinov z vsestransko ponudbo. 
Bernhard Reiter, ki je po rodu iz Nižje Avstrije, pa je tudi goreč zagovornik dvojezičnosti v podjetju. V to kaže nenazadnje 
tudi nov logotip Zadruge. Kupce vabijo z geslom „Tu me razumejo - do vasteht ma mi“. Zeleno deteljico je nadomestila 
vetrnica z dvema odtenkoma zelene barve, ki naj poleg dinamike in novega zagona simbolizira tudi slovensko-nemško 
sožitje. 
Da je to več kot le poslovna strategija, je Reiter podkrepil s prikrojenim znanim izrekom Johna F. Kennedyja v slovenskem 
jeziku: „Jaz sem Podjunčan, jaz sem Pliberčan in jaz sem zadružnik“. Cilj njegovega celostnega strateškega koncepta pa je 
tudi tržna znamka Zadruga regional, s katero še posebej opozarjajo na domače kmečke pridelke in proizvode. 
Povezanost z domačimi kmeti 
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S tem krepijo povezanost z domačimi kmeti in regionalnimi dobavitelji in posredno ustvarjajo dodano vrednost. Ime 
Zadruga nekaj šteje in je zakoreninjeno, poudarja predsednik Zadruge market Pliberk Štefan Domej, ki vidi Zadrugo na dobri 
poti. 
Zadruga market pa je tudi pomemben delodajalec v regiji. Skupno je v petih poslovalnicah Zadruge na južnem Koroškem 
zaposlenih 90 sodelavcev in sodelavk. Tudi delovna mesta so imeli v mislih pri Zadrugi, ko so lani s Posojilnico Bank dobili 
novo lastnico. Pozitiven razvoj blagovnega sektorja je vsekakor spodbuden, je ob odprtju prenovljene pliberške Zadruge 
poudaril predsednik upravnega odbora Posojilnice Bank Feliks Wieser. 

• Vaja: policija in vojska proti beguncem. ORF, Celovec, 25.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920968/  
Avstrija načrtuje v torek vajo varovanja meje v Špilju, na kateri bo po napovedih sodelovalo več sto policistov in vojakov. 
Ministra za notranje zadeve in obrambo Herbert Kickl in Mario Kunasek (oba FPÖ) bosta v živo preverila, ali je nova 
enota za varovanje meje „Puma“ pripravljena, da obvlada morebiten nov naval beguncev na avstrijsko mejo. 
Slovenske oblasti sicer menijo, da Avstrija s takšnimi aktivnostmi pretirava. Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös 
Žnidar je pred dnevi v pismu Kicklu poudarila, da Slovenija uspešno in učinkovito brani zunanjo schengensko mejo. Dokaz 
tega da je tudi dejstvo, da so avstrijski organi Sloveniji letos vrnil 13 oseb, lani v celem letu pa 39. 
Po oceni slovenske ministrice bi vaja s prikazom domnevnega množičnega prihoda nezakonitih migrantov imela neizogibno 
zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa da tudi v Avstriji. Ob tem vaja ne bo v ničemer prispevala k dobrim odnosom 
med državama ali k skupnim prizadevanjem za obvladovanje migrantske situacije v regiji, je še poudarila slovenska 
ministrica v pismu avstrijskemu kolegu. 
Vaja, naslovljena ProBorders, je bila sprva načrtovana za 25. junij, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, a so jo nato po 
protestih iz Ljubljane preložili za en dan. 
Na vaji v neposredni bližini avstrijsko-slovenskega mejnega prehoda Šentilj, kjer so avstrijske oblasti v času begunskega vala 
pred tremi leti postavile obsežen ograjni in registracijski sistem za sprejemanje beguncev, bodo po napovedih prikazali, kako 
ustaviti večjo skupino beguncev in migrantov. Sodelovala naj bi tudi nova enota za varovanje meje, imenovana Puma, ki jo 
sestavlja 600 pripadnikov varnostnih sil. 
Enota naj bi bila v celoti vzpostavljena šele septembra, tokrat naj bi preverili njeno pripravljenost za ukrepanje. V načrtu je, 
da bo v vsaki zvezni deželi ena skupina te enote, katere pripadniki se bodo po potrebi v 24 urah lahko zbrali na enem mestu. 
Po napovedih Kickla so na vajo povabili tudi mednarodne strokovne opazovalce. Kot so za Slovensko tiskovno agencijo (STA) 
povedali na Policijski upravi Maribor, bo na vaji predvidoma prisoten predstavnik slovenske policije, a zgolj kot opazovalec. 

• Nacistični plakati v Velenju ORF, Celovec, 25.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2920835/  
V Velenju v Sloveniji so se pojavili sovražni plakati, ki poveličujejo nacistično ideologijo in simbole. Na njih so bili napisi 
„za družino, za državo, za raso“. Plakati naj bi bili že odstranjeni, policija pa je za portal potrdila, da že poteka preiskava 
zaradi suma kaznivega dejanja spodbujanja sovražnega govora. 
Na policijski upravi Celje so potrdili, da so prejeli prijavo glede vsaj šestih plakatov, ki so bili izobešeni na avtobusni postaji in 
na mostu. Kdo je plakate obesil, še ni znano, je pa na njih naveden spletni naslov, ki vodi do družbenega omrežja oziroma 
aplikacije za komuniciranje Discord. 
Plakati očitno in nazorno poveličujejo nemški rajh s slikami svastike in podobami vojaka z železnim križcem, enega od 
glavnih simbolom nacistične Nemčije, še poroča portal. Za kaznivo dejanje spodbujanja sovražnega govora je zagrožena 
kazen do dveh let zapora. 

• Strožja pravila burijo duhove. ORF, Celovec, 26.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921044/  
O strožjih pogojih za nasledstvo Rudija Pavšiča, predsednika Slovenske- kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), poroča 
„Primorski dnevnik“. Deželni svet te krovne organizacije Slovencev v Italiji je prejšnji teden po dolgi razpravi in sredi 
kongresnega leta sprejel pravila, ki urejajo volitve predsednika ali predsednice. 
Pravilnik o volitvah predsednika 
Pogoji za predložitev kandidature so bistveno strožji, saj bo vsak kandidat moral oziroma vsaka kandidatka morala najprej 
zbrati podporo dveh ustanov s seznama primarnih organizacij ter podporo ene članice SKGZ iz vsake od treh pokrajin (Trst, 
Gorica in Videm). 
V osnovi pa mora biti kandidat oz. kandiatka za predsedniško mesto individualni član krovne organizacije, pa še to vsaj eno 
leto. Prav ta pogoj je na seji deželnega sveta v Štandrežu povzročil največ slabe krvi, piše časnik. S tem določilom da je 
namreč odrezan iz boja za predsedstvo eden od možnih kandidatov, podjetnik Edi Kraus. 
Zagovorniki strožjih pravil se sklicujejo na dejstvo, da so osnutek začeli pisati kmalu po zadnjem kongresu pred skoraj tremi 
leti, ko nihče še ni napovedal kandidature. 

• Umrl je ustavni pravnik Heinz Tichy. ORF, Celovec, 26.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921034/  
V 70. letu starosti je v noči na nedeljo umrl ustavni pravnik Heinz Tichy, ustanovitelj in častni predsednik inštituta za 
narodnostna vprašanja na Dunaju (Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppenfragen - ARGE Volksgruppen - 
Volksgruppeninstitut). 
Nepsoredno vključen v ustanovitev sosvetov 
V svojem aktivnem obdobju je bil Tichy izvedenec za narodnostna vprašanja ustavne službe na uradu zveznega kanclerja na 
Dunaju in nato vodja oddelka za narodnostne skupnosti. Tako je bil neposredno vključen v ustanovitev sosvetov za 
avstrijske manjšine, kot ustavni pravnik pa je sooblikoval tudi Zakon o narodnih skupinah in nadaljnje odredbe. 
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Koordinator za človekove pravice na ministrstvu 
Nazadnje je bil do leta 2013 koordinator za človekove pravice na ministrstvu za znanost, pozneje ministrstva za 
izobraževanje. Šele marca letos je za svoje zasluge prejel nagrado Metron, ki jo od leta 2008 podeljuje Hrvaški center na 
Dunaju. 
„Globoka prizadetost“ 
Globoko prizadetost ob smrti Heinza Tichyja v sporočilu za medije izraža državni poslanec iz vrst ljudske stranke (ÖVP) 
Nikolaus Berlakovich, ki v njenem imenu govori o narodnostnih vprašanjih. Kakor je zapisal, je bil Tichy priznani izvedenec za 
narodnostna vprašanja. Posebno omenja njegova prizadevanja za pravice narodnostne skupnosti Romov. 

• Kulturni dom v Potrni slavi 20-letnico. ORF, Celovec, 26.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921198/  
Pavlova hiša, edini kulturni dom štajerskih Slovencev, obhaja dvajseto obletnico ustanovitve. Hiša srečanja v Potrni pri 
Radgoni se je razvila iz skromnih začetkov v nadregionalno ustanovo, ki se je uveljavila tudi v širši javnosti. V soboto 
bodo praznovali s prijatelji in gosti. 
20. obletnica ustanovitve Pavlove hiše... 
Letos obhaja Pavlova hiša 20. obletnico ustanovitve, ki jo bodo praznovali to soboto, 30. junija, s prijatelji in posebnimi gosti 
iz sveta literature in glasbe. Edini kulturni dom štajerskih Slovencev se je v zadnjih letih s široko zasnovanimi razstavami in 
založniško dejavnostjo razvil v nadregionalno ustanovo, ki širi informacije in zavest o skoraj pozabljeni slovenski narodni 
skupnosti na Štajerskem. 
...in 30-letnica začetkov Kulturnega društva člen 7 
Letos praznujejo 20. obletnico ustanovitve Pavlove hiše, hkrati pa mineva tudi 30 let od začetkov Kulturnega društva člen 7 
za avstrijsko Štajersko, ki so ga leta 1988 ustanovili v Gradcu. Iz tega se je razvil edini kulturni dom štajerskih Slovencev v 
Potrni v Radgonskem kotu, naselitvenem območju narodne skupnosti. Od leta 2009 Pavlovo hišo uradno vodi Susanne 
Weitlaner, ki se je že kot študentka vključila v delovanje kulturnega društva v Gradcu. 

 
Slika: Orf. Susanne Weitlaner 
 
Susanne Weitlaner je v svojem predsedovanju med drugim razvila kooperacije s pomembnimi ustanovami v štajerski 
prestolnici, tako da je slovenska kultura v zadnjih letih tudi v Gradcu močno zaživela preko delovanja Pavlove hiše. Istočasno 
pa so se po oceni predsednice uveljavili tudi v Radgonskem kotu in pripomogli k izboljšanju odnosa do Slovencev v deželi. 
Pred tremi leti je dežela Štajerska močno krčila finančna sredstva za kulturne ustanove, kar je prizadelo tudi Društvo člen 7 
za avstrijsko Štajersko, ki od tedaj nima več lastnih prostorov v Gradcu, kar pa Susanne Weitlaner ne ocenjuje kot veliko 
škodo, saj so Slovenci preko prireditev stalno prisotni na raznih lokacijah mesta ob Muri. 
V Pavlovi hiši že načrtujejo dva večja projekta v kooperaciji z univerzo v Gradcu, poleg tega pa Susanne Weitlaner želi 
izgraditi podstrešje kulturnega doma v Potrni, da bi razširili možnosti kulturnega dela. 
Praznovanje 30. jubileja Društva člen 7 in 20. obletnice Pavlove hiše bo to soboto, 30. junija ob 17. uri na vrtu kulturnega 
doma z branjem Mathiasa Grilja in nastopom ansambla Brina. 

• Opozorilo več, „da moramo biti pozorni“. ORF, Celovec, 26.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921103/  
Potem, ko so se v Velenju pojavili sovražni plakati, ki poveličujejo nacistično ideologijo in simbole, kakor je poročal portal 
24ur.com in poteka policijska preiskava zaradi suma kaznivega dejanja spodbujanja sovražnega govora, se je na dogodek 
odzval predsednik Slovenije Borut Pahor. 
Plakate je ocenil kot notorično kršitev pravil in zakona. Po mnenju slovenskega predsednika gre zgolj za še en dokaz, „da 
smo se znašli v obdobju, ki je plodno za tovrstna izrekanja in še eno opozorilo več, da moramo biti pozorni“. 

• Začetek pogajanj z Makedonijo in Albanijo. ORF, Celovec, 27.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921260/  
Članice EU so v torek v Luksemburgu po dolgih in težavnih pogajanjih dosegle dogovor o pogojnem začetku pristopnih 
pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Članice odpirajo pot k začetku pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo junija 
prihodnje leto. 
Makedonija in Albanija bosta morali pred dejanskim začetkom pristopnih pogajanj uresničiti še vrsto reform, na primer obe 
v boju proti korupciji. Za Albanijo pa izpostavljajo še nujnost nadaljnjih reform v pravosodju in napredek v boju proti 
organiziranemu kriminalu. 

• Slovenija: „Precejšnja provokacija“. ORF, Celovec, 27.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921250/  
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Nova enota policije za varovanje meje Puma je v torek izvedla vajo na mejnem prehodu Špilje na Štajerskem. Vaja, ki se 
je je udeležilo 500 policistov in 220 vojakov, je povzročila nelagodje in začudenje na slovenski strani meje. Slovenski 
premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je vajo označil za precejšnjo provokacijo. 
V akciji več sto policistov in vojakov 
Tudi avstrijska socialdemokratska stranka in stranka Neos kritizirata postopek vlade in se opravičujeta Sloveniji. Predstavitev 
zmožnosti ukrepanja enote v primeru večjega navala migrantov po besedah notranjega ministra Herberta Kickla (FPÖ) ne 
kaže morebitnega nezaupanja Sloveniji, ampak bi lahko bila izvedena na kateri koli mejni točki, tako Kickl. 
„Seveda ima slovenska policija naše zaupanje,“ je odgovoril na vprašanje enega od številnih novinarjev, ki so se odzvali 
vabilu avstrijske policije na spremljanje vaje, na kateri je sodelovalo okoli 500 policistov in 220 vojakov. Med njimi so bili 
tudi pripadniki nove enote za varovanje meje Puma, ki jim je minister Kickl ob tej priložnosti tudi uradno predal nove 
našitke za uniforme. 
Vadili primer prihoda večje skupine migrantov 
Na vaji so predstavili tri možne scenarije ukrepanja varnostnih sil v primeru, da na mejo pride večja skupina migrantov in pri 
tem izbruhnejo nemiri. Med drugim so na prikazu sodelovali vojaški helikopter z najnovejšo tehnologijo snemanja dogajanja 
na daljavo in več vojaških helikopterjev, s katerimi lahko po potrebi hitro pripeljejo na pomoč dodatne enote iz drugih delov 
države. 
„Pripravili smo scenarije, ki se lahko zgodijo kjerkoli na naših mejah. Ključno je, da smo pripravljeni in da pokažemo, da 
varovanje meje zdaj deluje,“ je povedal Kickl. „Država, ki ne more učinkovito zaščititi svoje meje, izgubi svojo 
verodostojnost. Trdno sem odločen, da se dogodki iz leta 2015 nikoli več ne smejo ponoviti in to je sporočilo, ki ga želimo 
danes poslati,“ je dodal. 
V načrtovanju svojih aktivnosti na področju migracij po njegovih besedah sodelujejo s sosednjimi državami. „Zelo dobro 
sodelujemo z vsemi sosednjimi državami, tudi Slovenijo. Z vsemi, tudi partnerji na Balkanu, zelo tesno operativno 
sodelujemo. Partnerje smo povabili k ogledu vaje, da vidijo primere dobrih praks varovanja meje. Vse, kar smo danes 
pokazali, smo sestavili na podlagi izkušenj iz let 2015 in 2016. To je znanje, ki smo ga pridobili in ga rade volje predamo tudi 
vsem drugim, katerim bi to lahko koristilo,“ je povedal. „Kot pravijo, preventiva je boljša kot kurativa, zato se moramo 
vedno pripraviti na najhujše, v upanju, da do tega nikoli ne bo prišlo,“ je dodal. 
Osrednjo vlogo pri varovanju meje naj bi v prihodnje igrala prav enota Puma, ki naj bi bila v celoti vzpostavljena septembra. 
„Pomembno je, da položaj ustrezno nadziramo, da se lahko pravočasno odzovemo. Prav zato smo za ime nove enote izbrali 
mačko, ki lahko zelo hitro skoči, in sicer tja, kjer jo v nekem trenutku najbolj potrebujemo,“ je povedal minister za notranje 
zadeve, ki tako kot minister za obrambo Mario Kunasek, ki je v torek bil prav tako prisoten na vaji v Špilju, prihaja iz vrst 
svobodnjakov (FPÖ). 
Vaja je bila sprva načrtovana v ponedeljek, ko je bil v Sloveniji dan državnosti, a so jo nato po pozivu iz Ljubljane preložili za 
en dan. „To za nas ni bil noben problem. To je bilo za Slovence pomembno in iz dobrososedskih odnosov je razumljivo, da 
smo se odločili za prestavitev,“ je povedal Kickl. 
Dobro sodelovanje je potrdil tudi z Nemčijo. „Imamo skupni interes, to je, da imamo nadzor nad položajem. Da smo, če EU 
ni v položaju učinkovito varovati zunanje meje, sposobni sami prevzeti to nalogo, saj to dolgujemo našim državljanom. 
Skupaj smo močnejši. Skupaj zasledujemo cilj, da so končno v središču azilne in migracijske politike potrebe državljanov in 
ne interesi tihotapcev, ki so še do pred kratkim narekovali dogajanje,“ je povedal. 
Vaja je potekala na t.i. starem mejnem prehodu Šentilj, kjer so avstrijske oblasti v času begunskega vala pred tremi leti 
postavile obsežen ograjni in registracijski sistem za sprejemanje beguncev. Ta po letu 2016 ni več v uporabi, saj se je po 
zaprtju t.i. balkanske poti val beguncev ustavil. Zdaj so v središču pozornosti skrivne nezakonite migracije. 

• Povišanje števila učnih enot na obzorju. ORF, Celovec, 27.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921361/  
Obstoj Slovenske glasbene šole na Koroškem je v minulih štirih desetletjih večkrat dobesedno visel na nitki. 40-letnico so 
obeležili v torek v Domu glasbe v Celovcu s slavnostnim koncertom, na katerem je namestnica deželnega glavarja Beate 
Prettner (SPÖ) napovedala povišanje števila učnih enot. 
 

 
Slika: Orf. Prof. Lovro Sodja, dolgoletni ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem 
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Postopek za več učiteljskih mest v teku 
Z integracijo Slovenske glasbene šole v deželne glasbene šole Koroške (Kärntner Musikschulwerk) je bil sicer zagotovljen 
nadaljnji obstoj, cena pa je med drugim bila izguba skoraj polovice učnih enot in s tem pogojeno omejena ponudba 
instrumentalnega pouka. To naj bi se v doglednem času spet spremenilo, je med drugim na slovesnosti v zastopstvu 
deželnega glavarja Kaiserja napovedala njegova namestnica Beate Prettner. 
Slavnostni koncert ob 40-letnici Glasbene šole 
„Glasba govori zase, treba ji je dati samo možnost“ - s tem stavkom je ravnatelj Slovenske glasbene šole dežele Koroške 
Roman Verdel pozdravil goste in nastopajoče na slavnostnem koncertu ob 40. obletnici obstoja te glasbeno-izobraževalne 
ustanove, katere začetek sega v leto 1978. 
Februarja tistega leta je SPD „Edinost“ v Pliberku kot prvo društvo ustanovilo oddelek, v katerega se je takrat vpisalo 37 
učenk in učencev. To je bil začetek poti, ki je bila za šolo in funkcionarje ter odgovorne dejavnike pogosto kamnita. 
Tem bolj razveseljivo je dejstvo, da je od leta 2015 dalje šola integrirana v deželne glasbene šole Koroške in je na ta način 
uspelo vsem okoliščinam in težavam navkljub ohraniti ustanovo, je med drugim dejal Verdel ob zahvali vsem, ki so 
pripomogkli k temu, da je šola lahko 40 let neprekinjeno delovala v prid koroške mladine. 
Dolga leta je Glasbena šola na Koroškem štela med največje privatne delodajalce v vrstah slovenske narodne skupnosti, s 
tem pa se je večal finančni pritisk. 
Zato so se odgovorni dolga leta trudili, da bi našli način, s katerim se bi ta vrzel lahko uredila. S strani dežele Koroške se je to 
prvič zgodilo leta 1996, ko je takratni kulturni referent Michael Ausserwinkler (SPÖ) namenil šoli nekaj denarja, se spominja 
dolgoletni predsednik Glasbene šole Božo Hartman. 
Prelomnica pa je vsekakor bila 1. julija 2015, ko je bila šola integrirana v deželne glasbene šole Koroške. Od takrat naprej je 
samostojna ustanova s šestnajstimi oddelki in šestnajstimi učitelji. V tem šolskem letu šolo obiskuje 380 učenk in učencev, 
kar pa naj bi se v kratkem spremenilo, je napovedala namestnica deželnega glavarja Beate Prettner (SPÖ). 
Napoved namestnice deželnega glavarja so z zadovoljstvom sprejeli vsi predstavniki šole in politike ter gosti, saj se bi s tem 
uresničila skoraj tri leta dolga naprezanja, da bi šola spet pridobila več učnih enot. Vodja pododdelka dežele Gernot Ogris, ki 
je pristojen za glasbene šole dežele Koroške, pa je potrdil, da tozadevno uradni postopki že tečejo. 
Po štiridesetih letih je ustanova torej zaplula v mirnejše vode in ob naporu vseh je tudi pogled v prihodnost vsekakor 
pozitiven, je bil vesel Jožko Hudl, ki velja za glavnega protagonista ustanovitve – to, da se bo zadeva tako razvila in dosegla 
takšno raven, pa si ob začetku ni upal sanjati, je menil. 
Z integracijo Glasbene šole v deželni Musikschulwerk je bil zagotovljen obstoj šole – v doglednem času pa naj bi šola bila 
deležna nadgraditve. S tem bodo lahko nastavili nekaj novih učiteljic oziroma učiteljev in povečali ponudbo glasbenega 
pouka. 
Odlikovali zaslužne osebnosti in uspešne učence 
Na koncertu so odlikovali tudi številne osebnosti, ki so v teh štiridestih letih bile zaslužne za obstoj šole. 
Ravnatelj Roman Verdel pa je s ponosom tudi učenkam in učencem, ki so letos na glasbenem tekmovanju „Prima la musica“ 
dosegli zavidljive uspehe, vročil posebna priznanja. 

• V Žabnicah spomin na župnika Mateučiča. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921545/  
V četrtek, 28. junija 2018, bo ob 19. uri v cerkvi sv. Egidija v Žabnicah v Kanalski dolini, ob vigiliji sv. Petra in Pavla, sveta 
maša v spomin na rajnega žabniškega župnika Dionizija Mateučiča. Po maši bo postavitev in blagoslov plošče v spomin na 
župnika Mateučiča. 
Mašo bo daroval župnik in dekan Karel Bolčina, vikar za Slovence v goriški nadškofiji ob somaševanju z drugimi duhovniki. 
Spominsko ploščo je darovala žabniška skupnost. 

• Druženje ob zaključku pouka slovenščine. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921585/  
V Gradcu vabijo v četrtek na tradicionalno zabavo ob zaključku pouka slovenščine, ki ga v glavnem mestu Štajerske 
nudijo tako v obliki pouka materinščine, kakor tudi v obliki večšolskega tečaja za višje in srednje šole. Pouk slovenščine 
kot materinščine vodi Tatjana Vučajnk. 
„Pomemben sestavni del izvenšolskih dejavnosti“ 
Učiteljica vidi zaključno zabavo kot pomemben sestavni del izvenšolskih dejavnosti slovenske skupnosti v Gradcu. Zaključna 
zabava, na katero so vabljeni tudi vsi starši in otroci, ki še ne obiskujejo pouka slovenščine, se bo začela ob 15.30 z 
nastopom Gusarskega gledališča Kulturno-umetniškega društva Ljud iz Ljubljane. Druženje skupine pouka slovenščine bo v 
farni dvorani ABC okraja Andritz. 

• „Kaznovati dejanja kot v Velenju“. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921514/  
Plakati z nacistično vsebino v Velenju „so vznemirili skoraj vso slovensko javnost, ki z gnusom zavrača oživljanje spomina 
na čase, ko so nacifašisti terorizirali, pobijali, izseljevali Slovence in jim namenili popolno izginotje z zemljevida narodov“, 
piše predsednik ZZB NOB v Sloveniji Tit Turnšek. 
Za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov 
„Skrajni čas je, da parlament sprejme zakon, ki bo kaznoval dejanja kot v Velenju, ter omogoči organom pregona in sodstvu, 
da tako početje obravnava kot kaznivo in storilce obsodi“, dodaja Turnšek - tudi v zvezi z zahtevo Zveze združenj borcev 
Narodnoosvobodilnega boja za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov v Sloveniji. 
Turnšek nadalje poudarja, da pri tem ne gre zgolj za prepoved simbolov, lepljenje plakatov s sovražno vsebino, izobešanje 
nacističnih zastav, temveč tudi za potrebo preganjanja sovražnega govora in preganjanja širjenja nestrpnosti med ljudmi. 
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• Wutti se poslavlja kot mestni svetnik. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921476/  
18 let je Franc Wutti sooblikoval občinsko politiko na listi Volilne skupnosti Borovlje, tri leta je mestni svetnik. Na 
naslednji seji občinskega sveta bo oddal svoje funkcije. Kot predsednik društva Regioservice namerava svoje moči 
posvetiti socialnemu prevoznemu sistemu REGIOtaksi. 
Zamenjava ob polovici mandata že prej dogovorjena 
Ob tem, da je Wutti predsednik odbora za gradnje in promet, je za svojo frakcijo v odboru za finance. Zamenjava ob polovici 
mandatne dobe je bila dogovorjena, pred občinsko sejo v torek, 3. julija, pojasnjuje mestni svetnik Franc Wutti. 
V osemnajstih letih občinske politike v Borovljah je zdravnik Franc Wutti kot odbornik Volilne skupnosti Borovlje in nazadnje 
mestni svetnik med drugim doživljal razcvet Dvojezičnega otroškega vrtca „Jaz in Ti - Du und Ich“ z odprtjem leta 1997. 
Društvo Dvojezični otroški vrtec „Borovlje“ je postopoma razširilo ponudbo na dvojezično varstvo, nato še na Dvojezično 
skupnost malčkov. 
Ob 20-letnici obstoja 20. maja 2017 je v pogovoru za slovensko televizijsko oddajo „Dober dan, Koroška“ podčrtal, da je 
Volilna skupnost Borovlje še vedno odločilna politična sila, ki na vseh ravneh podpira Dvojezični otroški vrtec „Borovlje“. 
Če Wutti odstopa kot mestni svetnik, pa ne pomeni, da namerava mirovati. Kot predsednik društva Regioservis namerava 
svoje moči posvetiti socialnemu prevoznemu sistemu REGIOtaksi. Zasebno društvo REGIOservice je nastalo na pobudo 
boroveljske Volilne skupnosti. Po začetnih težavah je društvo pridobilo taksi-licenco, najelo lastno vozilo in šoferja, ter tako 
izpolnilo pravne predpise. Odmev je spodbuden, pravi Wutti. Prevažajo občane Šmarjete v Rožu, Sel in Borovelj. Doslej so 
izvedli nad 900 prevozov ljudi. 
S tem, da bo zdravnik Franc Wutti na naslednji seji občinskega sveta oddal funkcijo mestnega svetnika Volilne skupnosti 
Borovlje, bo novi mestni svetnik frakcijski vodja Volilne skupnosti (VS) Roman Verdel, ki deluje v odboru za izobraževanje, 
odboru za okolje in odboru za prostorski načrt in nepremičnine. 
Že doslej je občinska odbornica VS Marinka Mader-Tschertou, članica odbora za družino in socialne zadeve, ter odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo in gozdarstvo, kakor tudi kontrolnega odbora. Nova občinska odbornica Volilne skupnosti Borovlje 
bo Beatrix Verdel. 

• Vsestranska zahvala pri zadnji maši. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921492/  
Odhajajoči škof Alois Schwarz se je pri svoji zadnji maši na Koroškem v Krki zahvalil Korošcem in Korošicam za njihovo 
prisrčnost in ljudsko pobožnost. Za dobro sodelovanje s političnimi dejavniki v deželi se je škofu Schwarzu zahvalil deželni 
glavar Peter Kaiser (SPÖ). 
V imenu dvojezičnih župnikov je po navedbah krške škofije spregovoril dekan Janko Krištof. Škof Schwarz je „s pogledom od 
zunaj slovensko narodno skupnost vedno spet opogumil, da samozavestno in povezovalno živi svojo identiteto“, je povedal 
Krištof. 
Nedeljska maša na radiu 
V nedeljo ob 10. uri dopoldne pa bo iz krške stolnice radijski prenos sv. maše na Ö2. Mašo bo daroval Gerhard Christoph 
Kalidz, na orglah bo igral Andrej Feinig. 

• „Razdiranje Evrope“. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921495/  
Policijska in vojaška vaja na štajersko-slovenski meji še odmeva: nova predsednica stranke Neos Beate Meinl-Reisinger je 
poudarila, da je treba Evropo „skupaj držati in ne razklati“. Ekstremni politiki da se igrajo z ekstremnimi situacijami. 
Opravičilo v slovenskem jeziku 
Če se zvezna vlada na tak način bori za Evropo, si je treba delati skrbi za Evropo, je dejala Beate Meinl-Reisinger. Neos je v 
torek med manevrom podčrtal svoje pomisleke z velikim mobilnim plakatom na tovornjaku. V slovenskem jeziku pa so se 
opravičili slovenskim sodržavljanom v Evropski uniji. 

• Pogovor z vsestranskim kulturnikom. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921322/  
Gost v zadnji oddaji „Zajtrk s profilom“ pred poletnim odmorom bo v nedeljo vsestranski kulturnik in ljudskošolski 
ravnatelj v pokoju Jožko Hudl. Kot pedagogu mu je bilo še posebej pri srcu, da vzbuja pri mladini tudi ljubezen do 
slovenske kulture in slovenskega jezika. 

 
Slika: Orf. Jožko Hudl, vsestranski kulturnik in ljudskošolski ravnatelj v pokoju  

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921476/
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921492/
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921495/
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921322/


 
Gledališčnik, pedagog, organizator 
Že v zgodnjih mladostnih in gimnazijskih letih je Jožko Hudl kot igralec in režiser vzljubil gledališče. Ko so na Koroškem v 
burnih 70. letih „padale table“, sta skupaj z ženo Anito ustanovila Oder 73, ki je s političnim kabaretom blagodejno in 
zabavno predočil koroški javnosti absurdnost nacionalistično motiviranega početja. 
Prej skrb za šolarje in društvo, zdaj za upokojence 
Vrsto let je bil Jožko Hudl tudi predsednik SPD Edinost v Pliberku. Kot predsednik Društva upokojencev Pliberk s svojim 
organizatoričnim talentom, znanjem in energijo še naprej skrbi za razgibano kulturno ponudbo, pa tudi za pristno 
domačnost. 
Okrogli rojstni dan 
Ob okroglem 70. rojstnem dnevu je jubilanta povabila na radijski pogovor urednica Marica Kušej. Oddaja bo na sporedu v 
nedeljo ob 9:04 minute. Ponovitev bo kot običajno v sredo ob istem času. 

• Nizka udeležba na volitvah NSKS. ORF, Celovec, 28.06.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2921600/  
Le slabih 28 odstotkov volilnih upravičenecev in volilnih upravičenk se je udeležilo volitev Narodnega sveta koroških 
Slovencev (NSKS). Vzrok za nizko udeležbo je po besedah predsednika Valentina Inzka predvsem dejstvo, da ni bilo več 
kandidatov za mesto predsednika. 
Od leta 1995 naprej voli Narodni svet predsednika in člane Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) na neposrednih volitvah - 
tudi s ciljem, da se izvoli močno, demokratično legitimirano politično zastopstvo slovenske narodne skupnosti - neke vrste 
„mini-parlament“, v katerem naj bi bili zastopani člani vseh političnih osrednjih organizacij. Ta zamisel se doslej ni uresničila, 
pri NSKS so bolj ali manj ostali med sabo. Kljub temu vztrajajo pri modelu. 
Letošnje volitve so potekale od 28. maja do 11. junija. Ker je za mesto predsednika kandidiral le Valentin Inzko, so volilni 
upravičenci tokrat volili le predstavnike Zbora narodnih predstavnikov. V 18 volilnih okoliših je nastopilo 73 kandidatov in 
kandidatk. 
Glasovnice je dobilo 6.562 oseb. Volilne pravice se je poslužilo 1.822 oseb ali okrog 28 odstotkov vabljenih. S tem je bila 
volilna udeležba za slabih deset odstotkov nižja kot pri zadnjih volitvah leta 2013. 

 
Slika: Orf. Valentin Inzko 
 
Predsednik Valentin Inzko je kljub temu zadovoljen. Ob predstavitvi volilnih rezultatov v četrtek v Celovcu je spomnil, da je 
bil NSKS ustanovljen prav na ta dan pred 69 leti. S pomlajenim in še bolj ženskim Zborom narodnih predstavnikov da lahko 
„okrepljeno in demokratično legitimirano“ stopajo v 70. leto. 
Inzko: „Volitve so bile ogromen napor“ 
Po možnosti bo imel novoizvoljeni Zbor narodnih predstavnikov ustanovno sejo še pred poletnimi počitnicami, je dejal 
Inzko. Septembra pa naj bi se sestalo tudi novo predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev. 
 
 

Gorenjski glas, Kranj 

• Janez Stergar in njegova Koroška. Besedilo: Jože Košnjek. Gorenjski glas, Kranj, 22. junij 2018  
http://www.gorenjskiglas.si/article/20180622/C/180629930/1178/janez-stergar-in-njegova-koroska  
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Slika: Prejemnik letošnje Kugyjeve nagrade Profesor Janez Stergar ima tudi gorenjske korenine. Stari oče po mamini 

strani je bil Jože Sedlar, Mačurjev iz Britofa. 

Jutri, 23. junija, ob 20. uri bo v K&K centru v Šentjanžu/St. Johannu v Rožu velik glasbeni dogodek Arena 18, ko se bodo 
srečali dve kulturi in dva jezika. Nastopili bosta legendi avstrijske in slovenske glasbene scene Willi Resetarits, znan tudi kot 
Kurt Ostbahn, s skupino Stubnblues in Vlado Kreslin z Malimi bogovi, pri katerih igra tudi znani koroški slovenski glasbenik 
Tonč Feinig. 
Veliko predstavnikov slovenskih organizacij na Koroškem in v Italiji, zastopnikov koroških deželnih oblasti in sodelavcev na 
Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani ter znancev se je zbralo v torek na Slovenski gimnaziji v Celovcu, kjer so 
podelili 12. Kugyjevo nagrado. Prejel jo je strokovni svetnik, profesor zgodovine in geografije ter dolgoletni sodelavec 
Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani Janez Stergar, ki bo 11. julija star sedemdeset let. Koroška je njegova srčna 
stvar, enajsta božja zapoved, kot je v obrazložitvi dejal nekdanji ravnatelj Slovenske gimnazije v Celovcu dr. Reginald 
Vospernik. V Koroško se je zaljubil še kot mladenič, ki je taboril in kasneje tudi kolesaril in pešačil po Koroški. S Koroško in 
koroškim vprašanjem se je začel ukvarjati znanstveno. Pisal je in še piše razprave in knjige, vsa leta je dejaven v Klubu 
koroških Slovencev v Ljubljani in v Društvu slovensko-avstrijskega prijateljstva, prizadeva si za sožitje in večjezičnost v 
prostoru Alpe Jadran in za preseganje zgodovinskih zamer. Srečanje predstavnikov nekdanjih koroških brambovcev iz let 
bojev za Koroško in Društev generala Rudolfa Maistra na velikovškem pokopališču, kjer skupaj počivajo padli z obeh strani, 
je tudi njegova zasluga. Iz pozabe je dvignil eno prvih slovenskih doktoric znanosti, botaničarko, koroško Slovenko dr. 
Angelo Piskernik, po kateri se bo končno imenoval tudi eden od parkov v Ljubljani. »Postal sem Korošec, kar je tudi zasluga 
mojih profesorjev in prijateljev, ki imajo korenine na Koroškem,« je povedal na podelitvi. Tudi dr. Julius Kugy, po katerem se 
imenuje nagrada, ki jo podeljuje Skupnost koroških Slovenk in Slovencev, je zagovarjal sodelovanje in sožitje narodov, 
jezikov in kultur na območju med Alpami in Jadranom. »V čast mi je, da sem v družbi uglednih prejemnikov te nagrade. Med 
drugim jo je prejel tudi dr. Ernest Petrič,« je povedal profesor Janez Stergar, ki ima tudi gorenjske korenine. Mamin oče je 
bil Jože Sedlar, Mačurjev iz Britofa, kamor je nagrajenec pogosto hodil na počitnice in se kopal v mrzli Kokri. 
Nagrado in listino s podobo dr. Juliusa Kugyja, ki jo je izdelal koroškoslovenski umetnik Kristijan Sadnikar, je nagrajencu 
izročil predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev, župan Globasnice Bernard Sadovnik, za kulturni program pa je 
poskrbel Kvintet Donet. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Aljoša Fonda. Jesus je bil palestinski begunec temnejše polti. Bi ga danes sprejeli?: Trst – pogovor s Cristino 
Molfetta, ki bo danes predstavila poročilo Migrantes o pravici do azila. Kulturna antropologinja opozarja, da veliki 
centri za azilante več stanejo in onemogočajo integracijo. Primorski dnevnik, št. 145 (22. jun. 2018), str. 5 

• (af) Slokar brez zavor: Facebook – kaj objavlja slovenski deželni svetnik Lige. Na SP naj bi bilo preveč temnopoltih 
nogometašev. Napadi na Mattarello in priseljence. Primorski dnevnik, št. 145 (22. jun. 2018), str.  5 

• Rojčeva v komisiji za obrambo: senat. Primorski dnevnik, št. 145 (22. jun. 2018), str. 4 

• Jaruška  Majovski. Podpisi za poimenovanje ulice po Mariu Magajni : Veliki trg - pobudniki so jih včeraj izročili 
županu Robertu Dipiazzi. Primorski dnevnik., št. 145 (22. jun. 2018), str. 6 

• Rudi Pavšič. O drugi svetovni vojni in družbenem gospodarstvu. Primorski dnevnik, št. 145 (22. jun. 2018), str. 19 

• (pv) Vlada Massimiliana Fedrige prvič o sredstvih za Slovence: Dežela – med osrednje slovenske organizacije 
porazdeljenih dobrih šest milijonov evrov. Primorski dnevnik, št. 146 (23. jun. 2018), str. 4 

• Peter  Černic.  Krovni organizaciji v slepi ulici. Primorski dnevnik, št. 146 (23. jun. 2018), str. 17 

• V novo desetletje z več dijaki: Benečija – 10–letnica dvojezične šole v Špetru. Primorski dnevnik, št. 147 (24. jun. 
2018), str. 11 

• Zaolzie, dežela tisočerih sporov med češko in poljsko skupnostjo. Primorski dnevnik, št. 147 (24. jun. 2018), str. 24 
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• Liga in G5Z dvignila kozarce, leva sredina v prostem padu: Italija – drugi krog letošnjih županskih volitev. Primorski 
dnevnik, št. 148 (26. jun. 2018), str. 3 

• (p.v.) Pomisleke sta izrekla tudi Bandelj in Pavšič: Dežela – posvetovanja pred odpravo ključnega člena v zakonu o 
lokalni samoupravi. Primorski dnevnik, št. 149 (27. jun. 2018), str. 3 

• (ide) »Mesto zdravo, čisto in privlačno, ni pa več zanimivo za pribežnike«: Gorica – župan z odborniki naredil 
obračun enoletnega upravljanja mesta. Primorski dnevnik, št. 149 (27. jun. 2018), str. 12 

• Sara Sternad. Center za migrante v nekdanji vojašnici?: Bani – župan Dipiazza namignil, da je bivša kasarna Monte 
Cimone primerna za sprejemanje. Primorski dnevnik, št. 150 (28. jun. 2018), str. 4 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Porabje potrebuje močnejšo ekonomsko identiteto in samostojnost. Besedilo: -dm-, -MS-.- Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 2-3 

Monoštrska pobuda že četrtič 
Pod pokroviteljstvom veleposlanikov Republike Slovenije in Madžarske so se 21. in 22. aprila 2015 v Monoštru sestali 
madžarski in slovenski župani, poslovneži, strokovnjaki s področja regijskega razvoja in akademske sfere. Po preverjanju 
obstoječega potenciala za sodelovanje, izmenjavi idej s sosedi in iskanju partnerjev sta obe strani podpisali t. i. »Monoštrski 
poziv« in nadaljevali z organizacijo rednih letnih srečanj. 
Letos 18. junija se je tako v prostorih Županovega urada v Monoštru odvijal že 4. Slovensko - madžarski letni forum, ki 
sta ga ob Veleposlaništvu RS v Budimpešti in Veleposlaništvu Madžarske v Ljubljani organizirali Srednjeevropska služba 
za čezmejne iniciative (CESCI) in Občina Monošter.  
Ena od pokroviteljic, madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Bátorfi Szilágyi, nam je še pred začetkom dogodka povedala, 
da sta potrebna kraj in priložnost, kjer se lahko o pomembnih vprašanjih pogovorijo predstavniki obeh sosednjih držav. 
»Ključno se je posvetovati o problemih ljudi ob meji, kajti potrebe obeh narodnostnih skupnosti odražajo potrebe obeh 
držav. Ukvarjati se moramo namreč z gospodarstvom, kulturo ali šolstvom. Tokratno srečanje je odlična priložnost, da 
skupaj razmišljamo, iščemo skupne rešitve in sprožimo skupne projekte,« je izpostavila madžarska diplomatka, ki meni, da 
bi bilo potrebno forume prirejati pogosteje, nekajkrat mogoče tudi v Lendavi. 
Refektorij monoštrskega samostana se je napolnil s predavatelji in drugimi gosti iz Slovenije in Madžarske, ki jih je najprej 
nagovoril župan mesta Monošter Gábor Huszár   
Po krajši predstavitvi umetnin v dvorani je največ pozornosti posvetil evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje 
(EGTC) MURABA, ki se že dve leti razvija po osi Monošter - Lendava. K sodelovanju med Porabskimi Slovenci in pomurskimi 
Madžari se lahko pritegne celo 10-15 akterjev pod osrednjo koordinacijo, je poudaril župan Huszár. »Imeli smo prve seje, 
dobili smo direktorico, sredstva za delovanje pa smo do sedaj prejeli le z madžarske strani,« nam je kasneje objasnil 
predsednik partnerske Državne slovenske samouprave Martin Ropoš in dodal: »Želimo, da bi letos septembra pričeli z 
delom na konkretnih projektih.« 
Udeležence foruma je pozdravila državna sekretarka pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Aleksandra 
Pivec. Izpostavila je prijateljske odnose in dober politični dialog med državama in poudarila pomen razvijanja  ospodarskega, 
energetskega, infrastrukturnega in turističnega sodelovanja. Manjšini je označila kot most med državama. »Porabju je 
potrebno dati močnejšo ekonomsko identiteto in samostojnost, ki bi zadržala ljudi na tem območju. To velja predvsem za 
mlade,« je opozorila državna sekretarka in spregovorila še o medresorski skupini za podporo zamejskim Slovencem. 
Državni podsekretar na madžarskem Uradu predsednika Vlade dr. Péter Szilágyi je izpostavil, da želi Evropska unija razvijati 
nekoč periferna območja, madžarska vlada pa od leta 2016 izvaja kompleksen program za razvoj gospodarstva. V sklopu 
tega podpirajo tudi zamejske madžarske pokrajine, tako tudi območje pomurskih Madžarov. Načrtuje se tudi, da bi do leta 
2019 z avtocesto povezali Budimpešto in Ljubljano, meja pa naj bi se lažje prečkala med drugimi tudi med Andovci in 
Budinci.  
Drugi pokrovitelj dogodka, slovenski veleposlanik v Budimpešti dr. Robert Kokalj, je bil eden od moderatorjev treh panelov, 
in sicer tistega na temo kmetijstva in okolja. V svojih kratkih uvodnih mislih je izpostavil, da se je potrebno za ohranitev 
kakovostne oskrbe s hrano truditi za trajnostno kmetijstvo, tudi če je v obmejnih regijah bruto domači proizvod nižji od 
povprečja in se evropska sredstva v naslednji perspektivi celo krčijo.  
Na forumu so svoja spoznanja predstavili številni udeleženci tako z Madžarske kakor Slovenije, in sicer s pristojnih  
ministrstev, raznih visokošolskih ustanov, gospodarskih družb in svetovalnih organizacij. Letošnje osrednje teme so ob že 
omenjenem kmetijstvu bili še starajoča se družba in izobraževanje oziroma mobilnost ter turizem.  
Po krajšem premoru se je forum nadaljeval s panelom Položaj in prihodnost narodnostnih manjšin na obmejnem območju, 
ki ga je moderiral generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih, uvodna referata sta imela slovenska zagovornica v 
madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in dosedanji madžarski poslanec v slovenskem državnem zboru László Göncz. 
Slovenska zagovornica je svoje uvodno razmišljanje začela s tem, da Slovenskega Porabja ni na nobenem zemljevidu. Po letu 
1993 je z madžarskih zemljevidov izginilo prejšnje poimenovanje (Vendvidék), toda še do danes ga ni nadomestilo Slovensko 
Porabje (Szlovén Rába-vidék), zato ga enačijo s krajino Őrség. Čeprav je Porabje del Narodnega parka Őrség, sama pokrajina 
ni Őrség, ne zgodovinsko, ne jezikovno in ne narodnostno. Zato si je treba prizadevati, da bi Slovensko Porabje dobilo nazaj 
svojo identiteto tudi na zemljevidih, tako madžarskih kot slovenskih.  
Pri razvoju gospodarstva je izpostavila nujnost razvoja cestne infrastrukture, ki je v Porabju zelo slaba in dotrajana. Da je 
obrobna pokrajina skupaj z Monoštrom še zmeraj v podrejenem položaju, je ponazorila s tem, da bo magistralna cesta 
osmica, katere posodobitev se je začela, le dvopasovnica in ne štiripasovnica, kot so druge ceste po državi, ki povezujejo 



obmejne pokrajine z glavnim mestom. Zakaj nismo zahtevali štiripasovnice, se je spraševala, saj gre za povezavo s 
sosednjimi državami in gre tudi za hitrejši dostop do Budimpešte.  
Erika Köleš Kiss je v svojem uvodu kot pomanjkljivost monoštrske pobude izpostavila, da na njej ne dobimo odgovorov, kako 
uresničiti pobude, ki jih predstavljajo drugi iz drugih delov Madžarske ali Slovenije.  
László Göncz, dosedanji poslanec madžarske skupnosti v slovenskem Državnem zboru je ugotavljal, da so, kljub odličnemu 
in vsestranskemu sodelovanju med državama, meje v glavah še ostale. Čeprav sta pravni položaj manjšin in sistem podpor 
dobro – sicer ne enako – urejena v obeh državah, je med zakonsko zaščito pravic in praktično izvedbo le- -teh še zmeraj 
velik razkol. 
Kot problem je navedel tudi dejstvo, da se okolje dvojezičnosti, ki bi lahko spontano nastala na teh obmejnih območjih, 
še zmeraj ne smatra kot dodana vrednost. Sicer institucije delujejo v tej smeri, le da niso zadosti kritične.  
Kot je omenil, obe skupnosti sta zaradi maloštevilčnosti ogroženi, Porabci zaradi zgodovinskih razlogov še bolj kot 
prekmurski Madžari, ki pa jih lahko v negativni luči predstavljajo napačni zgodovinski klišeji. Le da se ti ne bi smeli projicirati 
(prenašati) na sedanje razmere. Če se odločimo za take poti, se odločamo narobe, saj smo se z evropsko integracijo odločili 
za druge poti. 
Po vsem tem se vzpostavlja vprašanje, ali želimo – in to ne le manjšini, temveč še bolj večinska naroda – ustvariti tako 
pokrajino (obmejno regijo), ki bi bila tudi leta 2050 večkulturna in multietnična? 
Po debati, v kateri so sodelovali mladi (vodja hotela in restavracije Lipa Anita Vajda in študent iz Dobrovnika Teodor 
Varga) in župana (sakalovska županja Valerija Rogan in dobrovniški župan Marjan Kardinar) je moderator panela Boris 
Jesih ugotavljal, da zagotovitev temeljnih narodnostnih pravic še zdaleč ni zadosti, da se skupnosti ohranita, potrebna 
je tudi gospodarska osnova. 
Posvetovanje se je nadaljevalo s panelom Razvojne perspektive obmejne regije, ki ga je moderiral dr. Mitja Žagar, profesor 
Univerze v Ljubljani, v njem je bila uvodničarka tudi Andreja Kovač, ki je predstavila čezmejne evropske projekte, pri katerih 
je kot partner sodelovala ali katere vodilni partner je bila Razvojna agencija Slovenska krajina. Zaženimo motor MURABA 
EGTC, pod tem naslovom se je odvijala zadnja okrogla miza na posvetu, ki jo je vodil gospod Gyula Ocskay, generalni 
sekretar CESCI. 

• Povezovanje mladih zamejcev na območju Alpe-Jadran. Anita Vajda. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 3 

Prizadevanja za povezovanja mladih zamejskih Slovencev so potekala tudi v preteklosti na tak in drugačen način, zahvaljujoč 
pobudnikom pa je pred kratkim zaživel MAJ (Mreže Alpe-Jadran). Organizatorji programa so Slovenska gospodarska zveza iz 
Celovca, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra in društvo za 
razvoj civilne družbe EU Korak z Reke, ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Cilj projekta Mreže Alpe-
Jadran je, da mladi zamejci bolje spoznajo skupno regijo, povezovanje ambicioznih mladih dijakov, študentov, podjetnikov v 
zamejstvu skozi kvalitetni izobraževalni program. Glavni namen Mreže Alpe-Jadran je spodbujanje navezovanja stikov in 
krepitev organiziranosti ter medsebojnega sodelovanja mladih z vseh zamejskih skupnosti, kar je ključ do uspešnosti in 
obstoja slovenstva v zamejstvih. 
Prvo srečanje je potekalo 25. in 26. maja v Vrbi na Koroškem, drugo pa 15. in 16. v Trstu in Bazovici. Dvodnevnih srečanj se 
je udeležilo približno 30 mladih zamejcev iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Italije in tudi iz Slovenije. Izredno sem vesela, da 
sem skupaj s kolegico Dragico Gašpar in kolegom Tamásem Kovácsem lahko del te zgodbe zgodbe. Ob tem, da smo lahko 
prisluhnili predavanjem izvrstnih predavateljev, smo lahko širili naša obzorja, bolje spoznali regijo Alpe Jadran, se družili in 
tudi zabavali. Zanimivo je videti in slišati, kako razmišljajo naši sovrstniki iz drugih držav, kakšne ideje, kakšen pogled imajo 
splošno na svet in kako uresničujejo svoje ideje, sanje. Teorijo nam približajo profesorji in predavatelji na predavanjih, vse 
nas pa tudi zanima, kako se teorija uresničuje v praksi, tako se srečanj udeležujejo tudi podjetniki in podjetnice, ki nam 
pripovedujejo in pokažejo, kakšno pot so prehodili na področju podjetništva in koliko časa in energije so vložili v uspeh 
podjetja. 
Pravijo, da na mladih svet stoji. Tega se zavedamo vsi udeleženci MAJ-a. Čeprav živimo v različnih državah, nas druži, da 
govorimo isti jezik. To moramo izkoristiti in navezati stike med sabo, saj nam lahko le-ti pridejo prav kadar koli, na primer pri 
uresničitvi kakšne podjetniške ideje za čezmejni projekt. Možnosti so nam dane, od nas pa je odvisno, kako jih bomo 
izkoristili. 
Zahvaljujem se pobudnikom in organizatorjem za možnost udeležbe na teh srečanjih z izvrstnimi predavatelji v prelepih 
ambientih in z dobro družbo. Se že vnaprej veselimo srečanja septembra na Reki, oktobra v Porabju in nato še v Ljubljani. 

• Zadnja šolska ura na Gornjem Seniku. LRH. - Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. junija 
2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 3 

Ob koncu šolskega leta so se tudi gornjeseniški osmošolci poslovili od svojih učiteljev in sošolcev nižjih razredov. Po osmih 
skupnih letih so zadnjo šolsko uro preživeli z razredničarko Szilvio Kocsis, kljub slovesu so padle tudi nekatere šale, učilnica 
se je napolnila s smehom. 
Letos so se na Gornjem Seniku poslovili učenci: Antónia Baranyai, Andrea Mária Lehofer, Eva Šömenek, Sandra Šömenek, 
Levente Dejčič, Kevin Joachim Horváth, Kristofer Zoltán Rogan in Márton Gergő Sárközi.  

• Mali kralič. Tekst: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. junija 2018 - Leto 
XXVIII, št. 26, str. 5 

Že pred dvema letoma smo pisali o tom, ka je Akoš Dončec z Verice na domanjo rejč dojobrno erični roman Antoina de 
Saint-Exupéryna z naslovom »Mali princ«. Ta kratka kniga, stera je dojobrnjena na več kak tristo gezikov in dialektov, je zdaj 
vöprišla ške v prekmurskom geziki. 



Po rečaj Branka Pintariča, urednika knjige, stero je v 500 izvodih natisnila tiskarna Animus, nega sploj baukšoga cajta za tau, 
ka so tau knjigo vödali, vej pa živemo v cajti velkih laži. Akoš Dončec je na predstavitvi knjige, stera je bila v Pokrajinski in 
študijski knjižnici Murska Sobota, raztolmačo, ka si je kak prevajalec pomago z originalnov knjigov in tüdi drügimi prevodi.  
Lejpo rejč »kralíč« je najšo v ljudski pripovejstaj, stere je zbrau Karel Krajcar. Njemi in zgodovinari Feriji Küzmiči, oba sta 
pred kratkim mrla, je tüdi posvetiu knjigo. Povedo je ške, ka je nej bilo léko prevajati té najbole erični francoski roman, vej 
pa so nej bile fontoške samo rejči, liki tüdi tau, ka si razmeu, ka je pisatelj steu povedati. »Najbole fontoško sporočilo 
Maloga  kraliča je, ka moremo ohraniti stare vrednote,« je ške na konci predstavitve cujdau Akoš Dončec.  

• 45-krat na tabori slovenskih pevskih zborov. Ciril Kozar. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 6 

Vsako leto v Šentvidi pri Stični pripravijo srečanje slovenskih pevskih zborov, letos je bil že 49. tabor. Na to srečanje pridejo 
pevski zbori iz cele Slovenije, pa tü slovenski zbori iz drugi držav, šteri majo svoj koncert že v soboto večer. 
MePZ Avgust Pavel z Gorenjoga Senika že duga leta odi na te tabor. Skoro od začetka pa vse do gnes redno odijo spevat 
v Šentvid. 
Kak že mamo navado, v soboto pred nastopom radi kaj poglednemo lepoga v Sloveniji. V dosti mejstaj smo že bili, dostakaj 
lepoga smo vidli, pa smo se zato včasih mogli daleč voziti. Letos smo pa nej daleč šli, samo par kilometrov prek granice. 
Poglednili smo doživljajski park Vulkanija pri Gradi. Tam kak je gnes ves Grad, je pred tremi milijoni lejti bil vulkan. To se še 
zdaj vidi po kamenji, štero je v bregaj okrog vesi. Te kamen je lava, štera je vö zletela iz vulkana. To kamenje so včasih 
kopali pa z njim zidali hiše.  
Zato so pred par leti napravili te zanimivi park, v šterom leko dosta vidimo pa čüjemo od vulkanov pa od naše Zemle, gda je 
na njej še nej bilo življenja. 
V začetki smo šli v geološki muzej. Tam so nam pokazali dosta različni kamnov, pa mineralov (ásvány). Te smo pa šli v 
Vulkanijo pa smo se pelali pelali nutri v en vulkan. Celi cajt je pa bil z nami krt Oli (ime je daobo po minerali olivin), vej 
pa krt itak pod zemlov žive, pa nam je dostikaj zanimivoga povedo. Na konci smo se vsedli na en cug, in krt Oli nas je 
pelo nazaj vö z zamle. Kak nas je pelo, vam ne morem napisati, tao morate probati, je pa tak bilo kak v kakšnom filmi. 
Lepo je bilao pa vsakšomi se je vidlo, tak ka smo se ešče z vekšim veseljom pelali proti Šentvidi. Na koncert zamejskih 
zborov je letos prišlo deset zborov: eden iz Italije, trije iz Hrvaške, dva iz Srbije, trije iz Bosne pa mi. Že v soboto so nas lepo 
pozdravlali, zato ka smo mi letos jubilanti, ka smo že 45-krat bili na tabori. V nedelo na glavni prireditvi, štero so na 
televiziji tü kazali, so nam prejkdali eno lepo priznanje za 45 let. Malo je takšni zborov v Sloveniji, ka bi takšo priznanje 
dobili. Naš zbor, šteri de letos 80 let star, je leko ponosen (büszke) na tou, ka je tou lepo priznanje dosegno. Koncert je bil 
lepi, vse je tak šlo, kak mora biti. Dirigent Igor Švara se je na vajaj, štere so bile pred podnevom, dosta mantrau, ka je telko 
pevcov leko vküper pobro, ka naj vsi spevajo, kak trbej. 
Vüpamo se, ka mo še večkrat leko šli na te lepi tabor pa veselo vküper spevali v najvekšom zbori v Sloveniji. Lepa hvala 
pevcom MePZ Avgust Pavel, šteri so se prek leta trüdili na vajaj, ka smo leko šli na to srečanje. Priznanje, štero smo dobili, 
so zaslüžili vsi pevci, šteri so v tej lejtaj ojdli na tabor, pa tü zborovodje, šteri so zbor vodili v tej lejtaj, najbole pa Marija 
Trifusz, štera je kak zborovodja največkrat bila tam z našim zborom. Hvala za denarno pomauč Ministrstvi za človeške vire iz 
Budimpešte. 

• Vaški dan s pestrim programom v Števanovcih. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. 
junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 6 

Lepo sončno vreme je pričakalo vse tiste, ki so se 17. junija udeležili vaškega dneva v Števanovcih, ki ga je organizirala 
občina. Občane in nastopajoče je pod lipami pred cerkvijo pozdravil župan Csaba Bartakovič, nakar je oder predal skupinam, 
med njimi Folklorni skupini Društva porabskih slovenskih upokojencev in tudi domačim malčkom iz vrtca Števanovci.  
Za dobro razpoloženje je poskrbel Tamburaški orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer. 

• Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel na Bledu. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 7 

42. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel je letos gostil Bled, najbolj znana in privlačna turistična destinacija 
Slovenije. Srečanja so se ob domačinih udeležili Slovenci iz Italije, avstrijske Koroške in Slovenskega Porabja, točneje iz 
Monoštra-Slovenske vesi.  
Športniki so se pomerili v namiznem tenisu, košarki, odbojki in nogometu Na otvoritvi srečanja so nastopili učenci OŠ prof. 
dr. Josipa Plemlja, zbrane mlade športnike sta pozdravila župan Občine Bled Janez Fajfar in Sonja Poljšak, predsednica 
Komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Oba sta izpostavila, da »srečanje igra pomembno vlogo pri 
vzpostavljanju in ohranjanju medsebojnih stikov ter prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi Slovenci iz štirih držav in z  
mladino v matični domovini ...« 
Nogometna ekipa iz Monoštra - Slovenske vesi, ki jo podpira Zveza Slovencev na Madžarskem si je na srečanju pridobila 
naslov za fair play. 

• Izlet malčkov iz vrtca Sakalovci v Slovenijo. Vzgojiteljica asistentka Romana Trafela. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 7 

V petek, 15. 6. 2018, smo se odpravili na izlet v Slovenijo. Otrokom in vzgojiteljicam iz sakalovskega vrtca so se pridružili tudi 
starši ter bratje in sestre otrok. 
Najprej smo obiskali Konjeniški center dvorca Rakičan. V konjeniškem centru dvorca Rakičan je nastanjenih 19 konjev, ki jih 
uporabljajo za učenje jahanja, terapevtsko jahanje, terensko in turistično jahanje, tekmovanja v spretnostnem jahanju in 
preskakovanju ovir ter vožnjo s kočijo. Prav tako pa Konjeniški center preko dvoletnega projekta sodeluje tudi z Madžarsko. 
Glavni skupni cilj projekta je ustvarjanje privlačne čezmejne turistične destinacije z visoko kvalitetno in prepoznavno 
ponudbo, ki turiste in obiskovalce preko inovativnih programov doživetij, osnovanih na podlagi konjeniškega in kočijaškega 



turizma, vabi na odkrivanje naravne in kulturne dediščine programskega območja. Ko smo prispeli, so za nas že krtačili 
in pripravljali dva čudovita konja. Sprejela in pozdravila nas je vodja centra, ki nam je na kratko predstavila Konjeniški 
center in nam podala navodila za jahanje. Otroci so si pred jahanjem nadeli čelade, nato pa pogumno sedli na konje in 
uživali v novi izkušnji. V sproščenem vzdušju v naravi smo se imeli lepo. Ogledali smo si tudi druge konje, ki so bili zunaj v 
ogradah, otrokom pa je bila zelo všeč tudi igra na tamkajšnjih igralih. 
Nato smo se odpravili v Moravske Toplice, v Terme 3000. Ker nam je vreme malce zagodlo, smo se kopali v notranjem delu, 
vendar pa smo se imeli kljub temu lepo. Preživeli smo lep dan v Sloveniji.  

• Parlament sprejel sedmo spremembo ustave. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. junija 
2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 7 

Madžarski parlament je 20. Junija s 159 glasovi za in 5 glasovi proti sprejel sedmo spremembo osnovnega zakona Madžarske 
(ustave). 35 poslancev ni glasovalo. Za sprejetje spremembe so glasovali poslanci vladnih strank, Fidesza in krščanskih 
demokratov, ter poslanci opozicijskega Jobbika in tudi nekateri neodvisni poslanci. Vlada je predlog za spremembo 
ustave – ki so ga z določenimi dopolnili sprejeli – predložila parlamentu maja.  
Sedma sprememba ustave se nanaša na naslednje vsebine. Zaradi boja proti ilegalnim migracijam se je v ustavo zapisala 
prepoved naselitve tujih ljudstev na ozemlje Madžarske. V interesu obrambe krščanske kulture ustava vsebuje, da so vsi 
državni organi obvezni zaščititi samobitnost Madžarske in njene krščanske kulture. V ustavo so zapisali tudi to, da pravica do  
zbiranja in zborovanja ne sme kršiti pravice drugih do stanovanja in normalnega bivanja, kakor tudi to, da brezdomci ne 
smejo bivati in živeti na javnih površinah. Sprememba ustave vsebuje tudi ustanovitev javnoupravnih sodišč, ki bi 
obravnavala upravne spore. 
Leva opozicija sprememb ni podprla, predsednik Demokratične koalicije Ferenc Gyurcsány je izjavil, da se niti niso udeležili 
glasovanja, saj so predlogi v nasprotju s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic, kakor tudi z osnovami krščanske kulture 
in madžarstva. 

• 50. obletnica - nej samo srečanje , dobro je za düšo tü. Intervju: Irena Pavlič, Ernő Wiener, Klara Fodor. 
Pogovarjal se je:  Karči Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. junija 2018 - Leto 
XXVIII, št. 26, str. 8 

16. junija, v soboto, je emo srečanje eden, če nej najvekši razred števanovske šaule. Tau so šaularge, steri so leta 
1968 zgotauvili. Pred 50. Lejti je skur tresti učencov staupilo vö na šolske dvere pa je šlau tadala, vsakši po svojoj pauti. 
Od tistoga cajta, ka so vözopodli šaulo, so se zdaj tretjo paut srečali. Dapa mena se je itak tak vidlo, kak če bi tej »mlajši« še 
itak v šaulo odli, gde se vsakši den srečajo, sploj sem nej čüto, ka so se več deset lejt ranč nej srečali.  
- Irena Pavlič, vi ste bili tauma razreda, steri zdaj 50. obletnico sveti, razredničarka, kak si nazaj mislite na nji? 
»Dvatresti mlajšov je začnilo, tak ka völtji klas je biu, taši živahni pa veseli so bili. Te smo še plesno skupino tö meli, gde je 
pau klasa plesalo, dosta smo odli plesat, na tekmovanja, vejn zavolo tauga so tö fejst vtjüpdržali, kak te, tak zdaj. Vejn 
zavolo tauga zdaj že tretjo srečanje mamo, prvo smo meli pred petnajstimi lejti, te smo meli za pet pa zdaj znauva za pet 
lejt.« 
- Kelko je začnilo v petom razredi, telko nji je skončalo ausmi razred?  
»Nej, zato ka edni so nikan tašli, pa zato nas je te že menje bilau. Zdaj nas je menje, kak bi mogli biti, zato ka edni so 
odpovedli, ka ne morejo pridti, pa žau, trdje ali štirdje so več nej med nami.«  
- Sto tau srečanje organizira pa vtjüpzové lüstvo? 
»Glavna organizatorka je vsigdar Klara Fodor bila pa ranč tak zdaj tö, stera je cejli program vtjüppostavila. V tretjoj 
vöri smo začnili v Števanovci v šauli z razredničarsko vörov. Tak smo steli, ka vsej petdeset lejt tapovejmo, samo nej šlau 
zavolo časa, tak ka naslejdnje z zadnjimi petimi lejtami smo ranč ka zgotauvili.«  
- Gde vse živejo, ka so gnes töj na tau srečanji? 
»Tej moji mlajši so iz tri vesi bili, iz Števanovec, Andovec pa iz Verice. Edni so doma, tej je menje, drügi v Varaši živejo, 
tretji so pa daleč taodišli. Kak Ernő Wiener iz Ritkarovec, steri v Slovakiji žive pa gnes je tü med nami.« 
- Kak so se včili tej vaši »mlajši«? 
»Zavole dobro so se včili, čedni so bili, ka se še zdaj vidi. Samo tau zato moram povedati, če bi se pred tejm že nej srečali, 
te bi je nej spoznala, zato pred menov so vsigdar tisti mladi obrazi, stere sem včila. Če bi se nej srečavali pa samo tak 
na pauti bi se srečala z njimi, gvüšno ka nej bi je spoznala.« 
- Gda ste vi začnili v Števanovci včiti? 
»Petinpetdesetoga leta sem začnila delati, gda je te razred vözopodo ausmi razred, dja sem te že trinajset lejt tam delala. 
Rada sem tam včila, v Budimpešti mi je dostakrat žau bilau, zakoj sem taknjala, zato ka v Števanovci je dosta bola 
mirno življenje bilau. Te čas, ka sem v Števanovci delala, vejn tri razrede sem vösprajla kak razredničarka.« 
- Ernő Wiener, vi ste iz Slovakije prišli domau na srečanje, ta bi prajli na kratko, zaka pa gda ste v Slovakijo odišli? 
»Šestdesetausmoga leta sem v Sopron odišo se včit, pa leta 1972 sem v Češkoslovaško odejšo delat. Do devetdesetdrugoga 
leta sem tam delo, šest lejt sem bejo v Pragi, dvej v Brüni, šest lejt v Požonji (Bratislavi), na kračaše cajte sem bejo v menši 
varašaj, dapa delo sem v Mongoliji pa v NDK (Vzhodna Nemčija) tü. Tak sem si mislo, če ne morem ovak vö iz rosaga titi 
svejt gledat, te mo s firmov üšo. Uradno od leta 1997 živem v Slovakiji, dapa nejuradno že od leta 1972.« 
- Kak nagausta odite domau? 
»Dja vsigdar rad domau pridem, tau je zvkšoga tak, ka na leto dvakrat. Gnauk tak maja ali junija, drügopaut pa 1. novembra, 
zato ka stariške so v Ritkarovci pokopani. Zdaj sem že januara telefonero Klari Fodor pa sem go spitavo, če baude srečanje 
ali nej. Zato ka dja, če zdravdje mi dopisti, vsigdar prejdem, rad domau odim, sploj pa te, če se srečam s tejstimi, s sterimi 
sem vtjüpar v šaulo odo pa s barcetkorcami (učiteljicami), stere so nas včile.« 
- Te ste je ranč tak radi meli, gda so vas v šauli včile? 



»Ne mislim, zato ka tak rad sem se zato nej včejo, samo telko, ka je trbelo, pa časa sem tü nej emo, zato ka mena, gda 
sem mali bejo, je nej dobro šlau. Zdaj se nika ne morem taužiti, v penziji sem, hvala Baugi, zdarvdje mam, tak ka  če me 
zovejo, še dem pa delam, etak te malo še vcuj leko prislüžim k penziji. Tauma se tü fejst veselim, ka z mojimi pajdaši, s 
terimi sem vtjüpar v šaulo odo, se tak lopau srečüvamo, samo aj še tau dougo lejt tak ostane.« 
- Klara Fodor, kak vsakši pravi, ti si motor, ka tau cejlo srečanje žene, organizira, telefonira pa vtjüpzove lüstvo, par 
stavkov bi prajla nam od vašoga razreda, od vašoga srečanja. 
»Nas je bilau osemdvajsti vsevtjüpar, s toga na žalost štirdje so odišli navekoma, tak ka štirdvajsti nas dje. Dja tej štirdvajsti 
vsigdar vse gorapoiščem, furt vönajdem niši program. Zdaj, ka je petdeset lejt, ka smo zgotovili osnovno šaulo, sem tak  
rodila, zaka bi si sama zmišlavala, vej nas je pa več, pa ja potrdijo, če je tau tak dobro, kak človek zmišlava. Par noči sem si 
zmišlava, ka bi bilau fajn, pa te na konci je tak nastau te program, ka ga mamo.« 
- Ka ste meli v programi? 
»V devetoj vöri smo se srečali, v paudesetoj smo začnili razredničarsko vöro, potejn smo šli na cejntor, zato ka na 
žalost že töj v Števanovci tö mamo, ka so tapomrli. Med tejmi mamo školnitje, ka so nam odejšli pa mamo gospauda 
župnika Markoviča, zato smo te kak pri grobaj tak privelkom križi svejče vožgali  pa smo zmolili en Oča naš pa edno Zdrava 
bojdi Marijo. Potejn smo nazaj v šaulo šli, gde nas je Irena Pavlič z ednim šampanjcom čakala pa smo te leko nazdravili, ka 
smo se tak lopau leko gnes srečali. Gda smo spili šampajnec, te smo na avtobus seli pa smo se se na Verico pelali v Ružič 
panzio, gde smo obed meli. Po tretjoj vöri, gda smo zgotauvili z žmanim pa bogatim obedom, te smo malo kaulak šli po 
Verici. Do tejga mau smo vsigdar slovensko mešo meli, zdaj sem si tak zbrodila, če nejmamo mešo, te zdaj na 50. obletnico 
Bodjej nikak hvalo damo za tau, ka smo žive, ka smo se leko vtjüpar srečali. Zatau smo k Röfcinoj kapejli šli, tam so nam 
tetica Krajczar taprajli, ka zaka so go postavili pa kak so go zdaj obnauvili. Tam smo še malo spejvali pa boga molili, potejm 
smo prejk v Ritkarovce šli, gde je taši mir bejo, ka se je čüla tišina. V tom smo rejsan uživali, zato ka mi, ka v Varaši živemo, 
tašo ne moremo doživeti, malo smo si dali čas zatau tü, ka se z ednim pa z drügim leko pogučavamo. Gda smo nazaj v 
panzio prišli, te smo že zavole žedni gratali, nej čüda, vej pa veltje bardjé smo zopojdli. Töj moram taprajti pa se zahvaliti 
gospauda Ružiča pa ženej, steriva pelata te panzio. Zato ka cejli den sta nam tak vörno nagajala, želje nam spunila, vse ka 
samo človek želej. Zdaj, kak si že leko vido, smo pozvali Stankoja Črnkona, steri de nam malo igro, tak ka sto de emo volau, 
tisti de leko pleso tü. 
- Klara, zaka je tau dobro, zaka je teba pa drügim tau tak fejst potrejbno, ka se srečüvate? 
»Tau ti z rečami ranč ne vejm taprajti, vidiš, kak smo eden drügomi radi, kak se veselimo, ka smo se leko srečali. Tisti, steri 
ne morejo pridti, gda telefonerajo, njim vse na djoj dé, ka ne morejo paulak biti. Gda človek te vesele obraze vidi, te čüti, ka 
vrejdno je bilau delati pa se trüditi za tau srečanje, tau dobro spadne düši, tau so tisti trenutki, steri ti v spomini ostanejo.« 

• Zeleni park tudi na Gornjem Seniku predali namenu. MS. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 10 

Pred kratkim so predali namenu zeleni park tudi pri slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku. Le-ta je bi narejen v okviru 
projekta Green Exercise, ki se financira iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska Proslava se je začela z 
dvojezičnim programom domačih malčkov. 
»Naš Zeleni park je sestavljen z več delov, saj imamo igrišče za otroke, senzomotorične naprave za odrasle in počivališče 
za pohodnike in kolesarje, ki pridejo do naše čudovite točke,« je povedala na otvoritvi parka Andrea Kovács, vodja RA 
Slovenska krajina. Med gosti je pozdravila poslanca območja Zsolta V. Németha, ki je v svojem nagovoru izpostavil 
pomembnost zelenega turizma, saj v današnjem času turisti prav iščejo točke v še naravnem okolju, kjer je narava 
neokrnjena. Poudaril je tudi zahtevnost in kvaliteto celega projekta, kot je rekel, ambient vzorčne kmetije upošteva stavbno 
dediščino območja, hkrati pa je zgrajen v sodobnem slogu. 
Generalni konzul dr. Boris Jesih je izpostavil potrebo po razvijanju gospodarstva, kot dobro prakso je omenil pomoč obeh 
vlad prekmurskim Madžarom. 
V okviru projekta je bilo postavljenih že 5 parkov, pred otvoritvijo pa so še trije. Zeleni park lahko obiščete že v Szalafőju, na 
Dolnjem Seniku, v Sakalovcih, v Monoštru na Madžarskem, pri Gradu, v Markovcih, v Prosenjakovcih in v Martjancih v 
Sloveniji. »Da se neka ideja izvede, rabimo marsikaj, zanesljivega vodilnega partnerja – to je v našem primeru Narodni park 
Őrség – primerno partnerstvo, kvalitetne izvajalce in skupnost, ki to sprejme za svoje. V našem primeru je bilo vse to dano 
in upam, da bomo skupaj še veliko koristnega naredili za razvoj obmejnega območja,« je izpostavila Kovacseva. 

• Arhitekturne interpretacije v slovenskem prostoru. Tekst: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 10 

Razstava v Pavlovi hiši  Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko pripravlja tudi letos različne dogodke in prireditve. Ta 
čas je na ogled razstava Arhitekturne interpretacije v prostoru, ki jo je pripravila skupina arhitektov, sodelavcev Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze Maribor in Fakultete za arhitekturo Univerze Ljubljana. 
Koncept za razstavo so pripravili Tomaž Ebenšpanger, Uroš Lobnik in Peter Šenk.  
Razstavo na prostem, v naravnem okolju ob Pavlovi hiši, spremlja katalog, v katerem Andrej Šmid, predsednik društva 
arhitektov Maribor, objavlja uvod, v katerem razmišlja, rečeno poenostavljeno, o vlogi arhitekta in arhitekture v prostorih 
osrednje in vzhodne Evrope. Med drugim tudi zapiše, da so arhitekti v vzhodni Evropi držali svojo vlogo neodvisnih, 
apolitičnih razvojnih strokovnjakov. 
Prvi je predstavljen projekt Pretakanje in spomin – spominsko obeležje s klopjo in pitnikom (za odžejanje z vodo) 
ob župnijski cerkvi na Tišini. Avtorji so Tomaž Ebenšpanger, Tanja Simonič Korošak in sodelavci. Drugi projekti so: Rinka – 
večnamenski center za trajnostni razvoj Solčavskega; Hiša v alpski vasi – Stara Fužina, Bohinjsko jezero; Razstavno-prodajni 
objekt – koncertna dvorana v Postojnski jami; Turistično informacijski center Postojna; Poslovni objekt Rogač, Maribor; 



Vrtec Bled – energetska sanacija in rekonstrukcija; Fontana Maribor; Trg Vrtnica, Nova Gorica; Ploščad pred Pohorsko 
vzpenjačo; Stanovanje za dva, prenova neizkoriščene mansarde in Zgovorna praznina – prenova stanovanja na Šišenski. 
Pregled razkrije, da so (bili) arhitekti in njihovi sodelavci aktivni in pustili ustvarjalne sledi po velikem delu Slovenije. 

• Dijaški popoldan na DOŠ Števanovci. Agica Holecz, ravnateljica DOŠ Števanovci. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 28. junija 2018 - Leto XXVIII, št. 26, str. 10 

11. junija smo na DOŠ Števanovci organizirali dijaški popoldan. Dopoldne do 12. Ure smo imeli pouk, po kosilu pa se je začel 
program. 
Naročili smo posebna igrala – majhne traktorje in avte, s katerimi so se učenci lahko vozili po asfaltnem igrišču. Zelo jim 
je bilo všeč. Tudi malčke iz vrtca smo povabili, da so se igrali. Imeli smo še razna kmečka lesena igrala. Lahko so metali 
obroče na kline iz lesa, metali so žabe v košare, hodili na smučeh ali na hoduljah.  
Igrala so bila zelo zanimiva, vsi so se dobro počutili. Čeprav je bilo vroče, smo preživeli lep popoldan. Za ohladitev pa smo 
tako učencem kot učiteljem ponudili slasten sladoled. 
 

Delo, Ljubljana 

• Zgodovinski poraz humanosti. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 23. junij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/zgodovinski-poraz-humanosti-62241.html  
Ljudje na begu so najbolj šibka in najbolj izpostavljena tarča. In le še huje bo.  
Dan po tem, ko so medmrežje preplavili posnetki jokajočih in kričečih migrantskih otrok, ki so jih ameriške oblasti iztrgale iz 
rok staršev in jih zaprle v posebne kletke, ki močno spominjajo na koncentracijska taborišča, so Združene države izstopile iz 
sveta Združenih narodov za človekove pravice. To je bilo – glede na zgodovino sistematiziranega kratenja človekovih pravic 
ZDA – konsistentno dejanje. 
Teden dni po tem, ko so italijanske oblasti prepovedale pristanek reševalni ladji Aquarius in svoja pristanišča zaprle za ljudi, 
ki se utapljajo na begu proti Evropski uniji, je notranji minister Matteo Salvini pred vrhom EU o migracijah napovedal popis 
romskega prebivalstva in izgon vseh Romov, za katere se bo izkazalo, da nimajo italijanskega državljanstva. Tudi Salvini, ki je 
v predvolilni kampanji napovedal izgon pol milijona migrantov in beguncev brez ustrezne dokumentacije, deluje – 
konsistentno. 
Zelo podobno je mogoče reči za odhajajočo slovensko vlado, ki je pred dobrimi tremi leti s postavitvijo žice na hrvaški meji 
nepovratno zarezala v etično substanco države in družbe ter na stežaj odprla vrata skrajno desnim tendencam in politiki 
(nikakor ne le diskurzu) sovraštva. Sprejetje novele zakona o tujcih, kršenje mednarodnih konvencij o človekovih pravicah 
ter sistematizirana birokratizacija, banalnost zla, ki je »nadomestila« ostanke človečnosti, so povsem v duhu časa in, vse 
bolj, tudi orbaniziranega prostora. Nasilno in nezakonito zavračanje prosilcev za azil na slovensko-hrvaški meji je zatorej 
popolnoma – konsistentno. 
Vsaj tako konsistentno kot zadnjih nekaj let deluje evropska (proti)begunska in (proti)migrantska politika. Ta je z 
birokratskim aparatom, odklonilno azilno politiko, militarizacijo begunskega vprašanja, zastraševanjem, gradnjo zidov in 
postavljanjem bodeče žice, odpiranjem modernih koncentracijskih taborišč na egejskih otokih, krhanjem schengna, odkritim 
rasizmom, mastnim podkupovanjem »tretjih držav« (evropsko-turški begunski dogovor), sodelovanjem z libijskimi 
kriminalnimi tolpami, ki hkrati vodijo obalno stražo in upravljajo suženjska taborišča, in pomanjkanjem kakršne koli volje za 
ukvarjanje s ključnimi vzroki za begunstvo in migracije (vojne, revščina, totalitarni režimi, nestabilnost, posledice podnebnih 
sprememb, brezperspektivnost, demografija …) močno prispevala k bolj ali manj namerno spregledani veliki človeški 
tragediji v Sredozemlju, najbolj krvavemu morju našega časa, prizorišču zločina proti človečnosti. 
Nizozemska nevladna organizacija United for Intercultural Action je v sredo – na svetovni dan begunstva – po več letih 
raziskovanja kot prva objavila uradno število ljudi, ki so od devetdesetih let umrli na poti proti Evropski uniji. Število 
(dokazanih) smrti: 34.361. Od tega se je – najmanj – 27.000 ljudi utopilo v Sredozemlju. Štiristo jih je naredilo samomor. 
Šeststo jih je umrlo »nasilne smrti«. Petsto jih je umrlo v času azilnega postopka – v zaporih in taboriščih. Število žrtev 
begunsko-migrantskih poti proti EU se je zaradi vojne v Siriji, kjer je svojo vlogo odigrala tudi Evropa, drastično povečalo po 
letu 2014. Nizozemski raziskovalci in prostovoljci poudarjajo, da je uradno število žrtev, ki so umrle na begu pred vojnami in 
splošnim brezupom, gotovo precej manjše od dejanskega – veliko ljudi je preprosto izginilo ali pa njihove identitete ni bilo 
mogoče preveriti. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je od leta 2000 do danes na poti proti Evropi 
umrlo 35.000 ljudi. Le v Sredozemlju – trupel v vročem, suhem in nestabilnem Sahelu, ki ga obvladujejo tihotapske združbe 
in kjer trupla ljudi na begu trohnijo v puščavi, ne šteje nihče. 
Po podatkih IOM je na svetu trenutno 68,5 milijona beguncev in razseljenih ljudi, skoraj odstotek svetovnega prebivalstva. V 
času neverjetno hitrega zatona koncepta človekovih pravic, »lahkotnega« ignoriranja temeljnih mednarodnih konvencij, 
pospešene erozije in celo kriminalizacije človečnosti vstopa skrajno desna politika v družbeno sredico. Ljudje na begu so 
najbolj šibka in najbolj izpostavljena tarča. In le še huje bo. 
Pred šestimi leti, ko Evropa še ni glasno kričala zaradi bolečine drugega, mi je dr. Nikitas Kanakis, tedanji direktor grške 
podružnice Zdravnikov sveta (Doctors of the World), v pisarni na trgu Omonia v Atenah, kjer so neonacisti skupaj s policijo 
sredi belega dneva pretepali begunce in migrante, dejal, da so begunci Judje našega časa. »Že zdaj smo konfliktno območje. 
Politika in mediji uporabljajo jezik vojne. Hipokrizija evropskih institucij bo uničila grško družbo. Ksenofobija je na 
neustavljivem pohodu. Grki so preplašeni. Vlada histerija. Prav nikogar ne vidim, ki bi lahko naredil odločilen pozitiven 
korak, in biti optimist je v teh časih popolna neumnost,« je dejal grški humanitarec in dodal, da je na pohodu – fašizem. Dr. 
Kanakis je v sedanjiku napovedal našo skupno prihodnost. 
Oziroma – sedanjost. 

https://www.delo.si/mnenja/kolumne/zgodovinski-poraz-humanosti-62241.html


• Starajoča se Evropa in migracije. Karel Lipnik. Delo, Ljubljana, 23. junij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/starajoca-se-evropa-in-migracije-63167.html  
Politika priseljevanja: Če imajo ciljne države dokazane koristi od migracij ali imajo lahko koristi tudi od omejevanja 
migracij?  
Zakaj so migracije strah in trepet razvitih držav? Je to res zgolj populizem ali je v ozadju tudi ekonomska logika? Na eni 
strani je ekonomska teorija, ki dokaj soglasno dokazuje pozitiven učinek migracij v ciljnih državah, torej državah, kamor se 
zgrinjajo migranti. Na drugi strani je strah predvsem zaradi negativnih učinkov trka kultur oziroma nevključevanja migrantov 
v novo okolje. 
Pa seveda tudi zasedanje delovnih mest, nižanje plač … Ima ta strah lahko tako močne negativne posledice, da bi morali 
omejiti migracije? 
Problematika migracij razburja kot že dolgo ne. Evropa se vse bolj otepa beguncev iz Afrike, Bližnjega vzhoda in Azije. »Na 
prepihu« so tudi znotrajevropske migracije, saj so eden izmed glavnih predvsem populističnih razlogov za brexit (zlasti 
migracije iz vzhodnoevropskih držav). Pri tem ne gre pozabiti, da so si stare članice EU pri vseh širitvah unije na področju 
enotnega trga dela izbojevale prehodno obdobje. 
V kar nekaj razvitih državah migranti prispevajo več kot polovico prirasta delovne populacije.  
Migracije so vroča tema tudi drugod po svetu. ZDA so pod Donaldom Trumpom tako zaostrile migracijsko politiko, da sproža 
javno zgražanje. Mimogrede so se sprle še z Avstralijo, s katero so imele dogovor o delitvi beguncev. Pri tem tudi Avstralija 
močno omejuje priseljevanje iz azijskih držav. 
Če imajo migracije dokazano pozitivne učinke, ali lahko ima pozitivne učinke tudi omejevanje migracij? Odgovor je 
pritrdilen. Toda hkrati analitiki opozarjajo, da zdajšnji modeli omejevanja migracij niso samo neučinkoviti, ampak tudi 
neustrezni oziroma popolnoma zgrešeni. 
Preden pogledamo, zakaj ima lahko omejevanje migracij pozitivne učinke na gospodarsko rast ciljnih držav, poglejmo, zakaj 
ekonomisti prikimavajo migracijam. Velika večina ciljnih držav velja za zrela gospodarstva. To pomeni, da je gospodarska 
rast zmerna, življenjska doba prebivalcev se podaljšuje, nataliteta pa upada. Takšne razmere prinašajo različne težave. 
Predvsem gre za problem staranja prebivalstva, saj se povečuje delež starejše, manj aktivne populacije in upokojencev. 
Gospodarski razvoj je kljub zmerni rasti večji od naravnega priliva delovno aktivnih. Ker se zapirajo škarje med aktivnimi in 
neaktivnimi prebivalci, se pojavljajo tudi težave s financiranjem socialnih blagajn.  
Razdvajanje med migranti in begunci 
To vrzel lahko – in v številnih državah tudi jo – zakrpajo priseljenci. V razvitih državah priseljenci predstavljajo opazen del 
delovno aktivne populacije. V kar nekaj razvitih državah migranti prispevajo več kot polovico prirasta delovne populacije. V 
študiji Mednarodnega denarnega sklada o migracijah je navedeno, da v razvitih gospodarstvih že od sredine osemdesetih 
let neto migracije prinašajo okoli polovico prirasta prebivalstva. V študiji italijanske centralne banke je izpostavljeno, da 
imajo migranti še eno pozitivno značilnost, ki zmanjšuje demografske težave – večjo reproduktivnost od avtohtonega 
prebivalstva. Ta učinek se sicer izniči z naslednjo generacijo. 
Medtem ko so bili v preteklih desetletjih migracije predvsem ekonomskega značaja in je bila zato večina migrantov že 
delovno sposobnih, je struktura beguncev kompleksnejša.  
Treba je seveda razlikovati med ekonomskimi migracijami in begunci. Študija OECD je pokazala, da je velika večina 
ekonomskih migrantov v delovno aktivni dobi, poleg tega imajo ustrezne spretnosti ali izobrazbo. Ključni problem beguncev 
je, da je med njimi nadpovprečno veliko otrok. Učinek beguncev na gospodarsko aktivnost se tako pozna v daljšem 
časovnem obdobju in je povezan tudi z višjimi stroški integracije.  
Spodnji dom nemškega stroja in reševalci italijanske krize 
Popustljiva politika do migrantov Angele Merkel ima logično ozadje. Statistika preteklih let kaže, da so migranti zapolnili 
vrzel slabše plačanih del, za katera je bilo malo zanimanja med domačimi delovno aktivnimi ljudmi. Primerjava, ki jo je 
naredil nemški gospodarski inštitut iz Kölna, je pokazala, da se delež slabše plačanih zaposlenih med letoma 2009 in 2014 ni 
opazno spremenil, okoli 32 odstotkov prebivalcev Nemčije dohodki uvrščajo v spodnji srednji ali nižji razred. Toda če 
izločimo vpliv migracij, je delež prebivalcev z nižjimi dohodki opazno zdrsnil z 22,5 odstotka leta 2009 na 20,3 odstotka leta 
2014. Inštitut ugotavlja, da je le malo obstoječim prebivalcem dohodek v tem obdobju upadel. 
Študija italijanske centralne banke kaže, da migranti izboljšujejo tako produktivnost kot tudi reproduktivnost. Učinka se 
sicer izničita z naslednjo generacijo.  
Lanska analiza italijanske centralne banke je pokazala, da bi bila Italija brez priseljencev v krizi že v prejšnjem desetletju. 
Čeprav se Italija vse bolj otepa migracij – te so v tej državi predvsem ekonomske –, bodo migracije močno zmanjšale njene 
težave zaradi demografskih sprememb. Ob tem so v italijanski centralni banki opozorili, da migracij ne bo dovolj za odpravo 
demografskih težav. Prav tako je v študiji poudarjeno, da imajo demografske spremembe opazen negativen učinek na 
gospodarsko rast od devetdesetih let preteklega stoletja, ko je začel vodeneti učinek generacije baby boom. Migracije so v 
tem obdobju prikrile ta učinek. 
Po izračunih ustanove je Italija v obdobju 2001–2011 skupno ustvarila 2,3-odstotno gospodarsko rast. A če bi država ostala 
brez migrantov, bi v tem obdobju utrpela 4,4-odstotni gospodarski upad. Prav tako bi se italijansko gospodarstvo v obdobju 
2011–2016, ko se je sesedlo za 2,8 odstotka, brez priseljencev sesedlo še bolj, padec bi bil namreč kar 6-odstotni. 
Opozarjamo, da so med priseljence šteti vsi migranti, torej tudi iz vzhodnoevropskih držav. Pri tem Banka Italije ugotavlja, 
da so imele migracije pozitiven učinek tudi na učinkovitost gospodarstva. BDP na prebivalca, ki je v tem desetletju doživel 
4,8-odstotni upad, bi zdrsnil za 7,4 odstotka, če ne bi bilo priseljevanja. 
Podatki kažejo, da imajo imigracije pozitiven učinek tako na gospodarsko rast kot na delovno učinkovitost. Analiza vpliva 
migracij na nemški gospodarski stroj k temu dodaja, da priseljenci v Nemčiji praviloma ne izrivajo z delovnih mest 
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avtohtonih prebivalcev, ampak predvsem zasedajo delovna mesta, za katera je pomanjkanje ponudbe dela. Poleg tega že 
priseljensko okolje vzpostavi nova delovna mesta – določene storitve, prilagojene priseljencem, trgovina, nepremičnine, 
socialne storitve ipd.   
Neustrezna pripravljenost držav na migracije 
Učinke migracij je zapletla begunska kriza, čeprav so bile težave vse bolj opazne že prej. Begunska kriza namreč delno 
spreminja strukturo migrantov. Če so bile v preteklih desetletjih migracije predvsem ekonomske, zaradi česar je bila večina 
migrantov delovno sposobnih, je struktura beguncev bolj kompleksna. Poleg tega se vsaj v razvitejših državah spreminja 
zahtevnost delovnih procesov. 
Priseljevanje bo treba skrbneje načrtovati, ne toliko v smislu selekcije migrantov, kot predvsem v smislu procesiranja 
prišlekov in njihove vključitve v novo okolje.  
Primer ponazarja dogajanje v Nemčiji. Če se je pred nekaj desetletji priseljenec moral naučiti le peščico nemških izrazov, da 
je lahko opravljal delo, je zdaj potrebno obširnejše znanje jezika ter pogosto tudi ustrezna strokovna usposobljenost. Poleg 
tega je med begunci velik delež žensk in otrok. Med prvimi je večji delež neaktivnih, otroci pa seveda potrebujejo šolsko 
vzgojo in izobraževanje. To je pri begunskih otrocih še večji problem, saj jih je treba vzgajati po prilagojenem programu. 
Nekdanja nemška ministrica, pristojna za begunce, Aydan Özoğuz je lani izjavila, da bo le četrtina do največ tretjina 
beguncev v naslednjih petih letih našla delo. To seveda ne pomeni, da so begunci postali breme Nemčije, ampak da je 
obdobje prilagajanja bistveno daljše, kot so pričakovali na začetku begunskega vala. Izjava ministrice je verjetno pretirana in 
kot kaže (glede na njene siceršnje aktivnosti), tudi vzeta iz konteksta. A kljub temu se bodo morale države, v katere vstopajo 
begunci, na to ustrezno pripraviti, če bodo hotele doseči želene učinke, s katerimi bodo vsaj delno prikrile težave neugodnih 
demografskih gibanj.  
Ključna integracija migrantov 
Integracija migrantov v domače okolje, ki ne pomeni asimilacije, je toliko bolj nujna, ker se v nekaterih okoljih že kažejo 
učinki odrinjenosti migrantov na družbeni rob. Francija in Belgija imata čedalje bolj opazne težave zaradi migrantskih 
»getov« v mestnih predelih nekaterih večjih mest. Zaradi odrinjenosti na družbeni rob je na teh območjih večja nevarnost 
razvoja ekstremnih združb, vključno s kriminalnimi organizacijami. Pojav je zaznati celo v nekaterih skandinavskih državah, 
čeprav tam problem še ni tako pereč. V teh državah je v okoljih z večjim deležem tujih prebivalcev zaznati predvsem 
infiltracijo kriminalnih združb, ki izkoriščajo skromnejše socialne razmere posameznikov. 
To seveda ne pomeni, da se bodo morale države, ki se ukvarjajo s težavami zrelih gospodarstev, zapreti pred migranti, saj bi 
jih to pahnilo v gospodarski zastoj in lahko ogrozi tudi socialni sistem. Bo pa treba priseljevanje skrbneje načrtovati. Ne 
toliko v smislu selekcije migrantov kot predvsem v smislu procesiranja prišlekov in njihove vključitve v novo okolje. Skratka, 
bolj skrbno bo treba načrtovati, kaj migranti potrebujejo – od znanja jezika do tehničnega usposabljanja – za čim hitrejšo 
vključitev v novo okolje. Pred vsem tem pa bo treba, podobno kot pri vsaki osebi na začetku delovne poti, verjetno ugotoviti 
posameznikove sposobnosti. Podrobnejša obravnava migrantov bo skoraj gotovo sprožila tako nasprotovanja organizacij, ki 
se ukvarjajo s človekovimi pravicami, kot zlorabo integracijskih procesov za politične potrebe.  
Tujcev v Sloveniji opazno primanjkuje 
In kje je tu Slovenija? Slovenija sodi med države, ki imajo največ težav z demografskimi gibanji. Projekcije kažejo, da se bo 
število delovno sposobnega prebivalstva v prihodnjih desetletjih zmanjšalo za okoli 15 odstotkov, so pojasnili na Umarju. 
Pozor, ta podatek vključuje okoli 4000 neto imigracij letno. Toda tak neto selitveni prirast je Slovenija nazadnje dosegla leta 
2009. V zadnjih treh letih je neto selitveni prirast znašal manj kot 1000 ljudi na leto. Hkrati je bila Slovenija v zadnjem 
begunskem valu (in je še vedno) skoraj izključno tranzitna država. V več pogledih je to lahko problem. Verjeli ali ne, po 
podatkih evropske komisije je Slovenija tretji največji izvoznik delovne sile v EU, in to ne v deležu, ampak v absolutnih 
številkah. Opozarjamo, da pri tem ne gre za migracije, ampak za napotitev delovne sile v tujino. Le Poljska in Nemčija  
napotita v tujino več ljudi. 
A tudi to seveda pomeni, da v Sloveniji primanjkuje delovne sile, saj jo Slovenija poleg lastnih potreb išče tudi »za izvoz«. Z 
vidika demografskih procesov je izvoz delovne sile vsaj delno dober podatek, saj so to osebe, ki stalno prebivajo v Sloveniji 
ter tako vsaj delno polnijo socialno blagajno. Ta trditev ima manjšo pomanjkljivost – ni namreč znano, koliko teh napotitev 
je dejansko transfer delovne sile iz drugih držav, ki v Sloveniji zgolj zaprosijo za delovno dovoljenje. 
Gospodarska rast v obdobju pred gospodarsko krizo je bila izdatno podprta s tujo delovno silo. Konec leta 2008 je bilo tujim 
državljanom izdanih skoraj 91.000 dovoljenj za delo. Pri tem je imelo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji 104.000 tujih 
državljanov. Število državljanov, ki so v Sloveniji zaradi dela, je v zadnjem desetletju opazno upadlo. Ob tem je treba 
opozoriti, da se je spremenil tudi zajem podatkov, zato je primerjava otežena. A kljub temu, če je leta 2008 delež delovnih 
dovoljenj dosegal 87 odstotkov dovoljenj za prebivanje, je leta 2014 ta delež upadel pod 20 odstotkov. Opozarjamo, 
podatka nista povsem primerljiva. 
Bolj konsistentna je primerjava dovoljenj za začasno prebivanje, ki jih Slovenija izdaja glede na namen prebivanja. Leta 2008 
je bilo izdanih 37.000 dovoljenj za začasno prebivanje v Sloveniji, od tega je bilo kar 88 odstotkov dovoljenj izdanih za 
zaposlitev in delo. Lani je bilo izdanih 20.000 dovoljenj za začasno prebivanje, od tega nekaj manj kot dve tretjini tako 
imenovanih enotnih dovoljenj za zaposlitev in delo. Obe primerjavi kažeta, da je med imigracijami zdaj opazno nižji delež 
oseb, ki se priselijo v Slovenijo zaradi zaposlitve. 
Konec lanskega leta je imelo v Sloveniji dovoljenje za prebivanje 151.000 tujcev (med njimi 92.000 z dovoljenjem za stalno 
prebivanje). Daleč največ, kar 67.000, je državljanov Bosne in Hercegovine. Tudi sicer so med tujci pri nas predvsem 
državljani držav nekdanje Jugoslavije. Takšna nacionalna struktura migrantov daje Sloveniji določeno prednost pred drugimi 
evropskimi državami, če bi jo znala izkoristiti. Zaradi sorodnih jezikov je namreč integracija tujih delavcev bistveno krajša, 
kot se denimo obeta Nemčiji, ki upa, da bodo begunci uresničili njihova pričakovanja.  



Beguncev pri nas le za vzorec 
V obravnavi podatkov za Slovenijo begunci niso zajeti. Razlog je predvsem ta, da je vpliv beguncev na imigracije pri nas 
zanemarljiv. Z vidika povpraševanja po delovni sili to pomeni, da Slovenija ne zna izkoristiti položaja vstopne države v 
schengensko območje. Večina beguncev, ki pri nas zaprosijo za azil, je sposobnih za delo. Med 1163 letos vloženimi 
prošnjami za mednarodno zaščito je le 89 žensk. Velika večina prosilcev je za delo sposobnih moških, kar je precej drugače 
od preostalih evropskih držav, ki se ukvarjajo z begunci. Res pa je, da jih večina ne ostane v Sloveniji, ampak takoj po izdani 
prošnji, še preden je postopek končan, nadaljujejo pot v druge evropske države. Le 40 beguncev je letos pridobilo 
dovoljenje za prebivanje. 

• Ali EU res grozi razpad? Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 23. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/ali-eu-res-grozi-razpad-62785.html  
Medtem ko v Združenem kraljestvu šele zdaj zares preračunavajo, koliko jih bo stala odločitev, da se poslovijo od evropske 
družine, se ob vsakih nacionalnih volitvah na stari celini vedno znova pojavijo ugibanja, kdo bo naslednji pobral šila in kopita 
oziroma ali ni morda sama Evropska unija tik pred razpadom.  
Da takšni črnogledi scenariji niso povsem iz trte izviti, priča »futuristična« tajna študija nemških oboroženih sil, ki so jo lani 
jeseni deloma objavili nemški mediji. Podrobnosti o tem, kako se bo Nemčija oziroma njena vojska zares odzvala na 
morebitni razpad EU, niso razkrili, temveč so objavili to, kar so že v uvodu v najslabši možni scenarij za leto 2040 zapisali 
nemški vojaški analitiki: »Širitev EU je večinoma zaustavljena, skupnost pa je zapustilo že več držav. Čedalje bolj neurejen, 
včasih kaotičen in konfliktov polni svet je dramatično spremenil varnostne razmere.« Čeprav je do teh usodnih časov še več 
kot dve desetletji, pa razmišljanja o tem, da se bliža konec skupnosti, ki je začela nastajati po zadnji svetovni vojni, niso nič 
novega. Spodbudilo jih je neuspešno notranjepolitično hazardiranje britanskih konservativcev, ki je pripeljalo do brexita, 
obujajo pa jih tudi volilni uspehi »evroskeptičnih« političnih strank po vsej stari celini. Iz EU so poleg Britanije, ki se od 
skupnosti še mukotrpno poslavlja, doslej izstopile le tri države: leta 1962 nekdanja Francoska Alžirija, ki se je osamosvojila, 
ter Grenlandija (leta 1985) in francoska »postkolonija« Saint Barthélemy (leta 2012). Čeprav podobnih korakov zdaj ne 
napoveduje nobena od sedanjih članic EU, so nadaljnjim izstopom na družabnih medijih že našli svoja imena: od tujih, kakor 
so ousterreich, czech-out, frauerevoir, retireland, quitaly, lat-me-out, maltavista, neverlands ali departugal, do domačih, 
kakor sta govenia in sleavenia. 
A večja bojazen kakor novi »exiti« je zdaj to, da je obstoj Unije tudi brez njih zaradi notranjih razkolov ogrožen. »Okno 
priložnosti se zapira oziroma začenja zapirati, zato bo ta mesec odločilen,« je na začetku junija izjavil direktor raziskav pri 
bruseljskem Evropskem centru za politiko (EPC) Janis Emmanouilidis. Konec tega meseca bo vrhunsko srečanje, na katerem 
bo evropski svet razpravljal o ključnih vprašanjih, ki zadnje čase razdružujejo Unijo: migracije, evrocona in obramba. 
Emmanouilidis, ki je predstavljal svoje poročilo z naslovom Reenergizirajmo Evropo, je povedal, da bo morala ključno vlogo 
pri reševanju sedanje »eksistencialne krize« odigrati os Pariz–Berlin, a za to, da bo tej osi res uspelo najti neizključujočo 
skupno iniciativo, ki bo odsevala tudi interese drugih, da bo lahko postala temelj za napredek na ravni vseh 27 članic EU, 
ima po njegovem mnenju ključe v rokah nemška kanclerka Angela Merkel. Veliko vlogo je ta evropski analitik namenil 
nemški političarki, ki zadnje čase komaj drži skupaj svojo vlado. A čeprav ji bo uspelo najti kompromis s svojim kolegom, 
francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, to še ne pomeni uspeha na evropski ravni. »Tudi če bo dosežen 
francosko-nemški sporazum, ta ne sme biti diktat. Ne gre za to, da bi narekovali drugim, kaj je treba storiti, rešitev mora biti 
neizključujoča, ker imamo veliko igralcev s pravico do veta, ki bodo v teh časih nasprotovali kakršnikoli spremembi, čeprav 
se bosta Pariz in Berlin o njej dogovorila,« je dodal Emmanouilidis.
Skorajda nadnaravne bi morale biti sposobnosti nemške kanclerke, da bi ji to uspelo že zgolj na ravni skupne evropske 
valute, katere uvedbi se številni »igralci s pravico do veta« vkljub skupnim pravilom in sprejetim obveznostim še zdaj 
»modro« izogibajo. Poleg Britanije, ki se tako in tako poslavlja od Unije, z evrom še vedno ne plačujejo na Češkem, 
Danskem, Madžarskem ter v Bolgariji, Hrvaški, Poljski, Romuniji in Švedski. Kakor je pred kratkim ugotovil britanski analitik 
Ian Kearns, je kruta resnica evrocone to, da jo njeni voditelji že vse od finančne krize leta 2008 neuspešno poskušajo 
postaviti na trdna tla. »Poskus predsednika Macrona, da bi vzpostavili fiskalno unijo, je dokaz za ta neuspeh, saj ga je ubila 
kombinacija ekonomske elite, ki ustvarja nemško politiko, in italijanskega volivca. Tudi če se bo iz tega kaj razvilo, ne bo kaj 
pretirano pomembnega,« je zapisal avtor pred kratkim objavljene knjige Kolaps: Evropa po Evropski uniji. Svoje londonsko 
občinstvo je opozoril, da je preveč obsedeno s tem, kakšni bodo prihodnji odnosi med Združenim kraljestvom in Brusljem, 
hkrati pa da ni skoraj nihče opazil, da utegne EU kmalu propasti. 
Kearns išče vzroke za črno prihodnost Unije zlasti v njeni neenotni fiskalno-ekonomski politiki. Drugi »črnogledi« analitiki 
širijo pesimizem o politični usodi EU vedno znova, ko staro celino »presenetijo« kakšne nacionalne volitve. Zadnjič se je to 
zgodilo marca, ko so v Italiji na parlamentarnih volitvah doživele poraz tradicionalne stranke, na oblast pa so prišli razvpiti 
evroskeptiki«. A kakor so pokazale zadnje avstrijske parlamentarne volitve, po katerih so v vlado prav tako stopili 
»zloglasni« svobodnjaki, je strah pred domnevnimi razbijalci Unije pretiran, tisti, ki pred njimi svarijo, pa so se ujeli v past, iz 
katere v vsaki kritiki Bruslja že vidijo protievropsko usmeritev. »V sedanjem času vsakega, ki kritizira evropski projekt, 
označijo za populista in protievropsko usmerjenega,« je pred kratkim izjavil Lorenzo de Sio, ki predava politologijo na 
univerzi Luiss v Rimu. Če bi takšni argumenti držali, potem so bili po njegovih besedah pred zadnjimi volitvami vsi italijanski 
politiki protievropski populisti, saj so med kampanjo vsi govorili o tem, da je treba spremeniti sedanjo evropsko politiko 
zategovanja pasu. Glavni evroskeptik pa bi bil italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki je v svojem letnem nagovoru 
ljudstvu govoril o »razširjenem prepričanju med evropskimi državljani, da je skupni projekt izgubil možnost, da bi dejansko 
izpolnil naraščajoče upanje velikega dela prebivalstva«.  
Upanje ni mrtvo 
Upanje v evropski projekt niti v državah, kjer so prišli na oblast »evroskeptiki«, ni mrtvo. V Italiji kar 70 odstotkov volivcev 
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Gibanja 5 zvezd hoče ostati tako v evroconi kot v EU, je opozoril profesor De Sio. »A ne v takšnih, kakor sta zdaj.« Po 
njegovem izid italijanskih volitev ni dokaz za razočaranje Italijanov nad evropskim projektom, temveč zavrnitev dosedanje 
politične elite, ki jo imajo volivci za »arhitekte sedanje krize«. Tako kot so lani jeseni pokazale predčasne avstrijske 
parlamentarne volitve, na katerih so poraz doživeli prej dolga leta vladajoči socialdemokrati, je ljudstvo volilo tiste politike, 
ki so postavljali »prava« vprašanja, tista, ki ljudi v sedanjih časih, ko se počutijo čedalje bolj ekonomsko ogrožene, zares 
zadevajo. Lahko da so odgovori teh »populističnih« politikov v Avstriji, Italiji, na Poljskem ali Madžarskem napačni, toda 
ljudje so za njih volili, ker so ta za njih ključna vprašanja v nasprotju z nekdaj tradicionalnimi političnimi strankami vsaj 
postavljali. Kakor je izide italijanskih volitev opisal De Sio, so se volivci odpovedali »staremu političnemu sloju zaradi 
njegovih slabih rezultatov in zaradi nepriljubljenih ukrepov prejšnjih vlad, ki niso privedli do tako želenega okrevanja. 
Glasovanje je pokazalo željo, da bi zamenjali neučinkovito politično elito.« 
Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Franciji, čeprav je ves »liberalni« svet slavil zmago proevropskega Macrona proti 
protievropski Marine Le Pen. A kakor opozarja Britanec Kearns, je ta zmagal šele v drugem krogu predsedniških volitev, v 
prvem krogu pa je skoraj 20 milijonov Francozov glasovalo za takšno ali drugačno obliko evroskepticizma. Ta je v vzponu po 
vsej Evropi, kjer populisti tako na levi kot na desni poveličujejo pretekle uspehe samozadostnih nacionalnih držav, sta pred 
kratkim zapisala profesor z angleške univerze De Montfort Max Hänska in njegov kolega s škotske univerze St Andrews 
Vassilios Paipais. Po njunem mnenju so populistični politiki doma lahko uspešni, a njihova politika je kratke sape, saj temelji 
na egoistični utvari, da bodo druge države še naprej spoštovale svoje mednarodne obveznosti, čeprav se jim oni sami hočejo 
odpovedati. Takšen je bil tudi argument tistih, ki so kritizirali madžarske oblasti, ko so uvajale migrantsko politiko, ki je vsaj 
do pred kratkim veljala za protievropsko, ter se pritoževale nad bruseljsko diktaturo, hkrati pa pričakovale, da jim bodo 
druge članice še naprej solidarnostno pomagale pri domačem razvoju. Vzpon tovrstnih malih nacionalistično-egoističnih 
narcisizmov, ki politikom zagotavljajo priljubljenost med volivci, je najbrž res največja grožnja obstoju evropskega projekta, 
a Vzhodnoevropejci niti na tem področju niso edini, temveč zgolj zvesto, čeprav na bolj grob način, sledijo svojim zahodnim 
vzornikom. Kako drugače kot razbijanje evropske ideje z malimi koraki bi lahko razumeli na primer nemško uvajanje 
plačevanje vožnje po avtocestah zgolj za nenemške Evropejce ali avstrijsko zniževanje otroških doklad delavcem, ki prihajajo 
iz drugih članic EU in niso avstrijski državljani? 
Na zadnjih volitvah od Avstrije do Nemčije in Italije so evroskeptični populisti doživeli precejšen vzpon, zato nekateri 
napovedujejo, da se lahko znajde celotna EU v resni krizi, če bodo podobne rezultate dosegli tudi prihodnje leto na volitvah 
v evropski parlament. A nacionalne voditelje še vedno volijo domači volivci, čeprav je tudi na stari celini volilni uspeh 
predstavnikov ljudstva postal po ameriškem vzorcu čedalje bolj odvisen od kapitala – ne glede na to, da so se nekateri 
nekoč predstavljali kot zastopniki tega, kar se je včasih imenovalo delavski razred. Tradicionalne politične stranke so se 
izgubile v globalizaciji in nekritični podpori neoliberalizmu, tako desne kot leve, ki so se po vsej stari celini odpravile po tretji 
poti samouničenja. »Medtem ko so neoliberalne elite čedalje bolj neuspešne v tem, da bi se ustrezno odzvale na trgovinske 
neuravnoteženosti, neenakopravno porazdeljevanje prihodka in druge naraščajoče krize, je postalo iskanje prepričljivih 
alternativ skrajna nujnost. Populistične alternative so v razcvetu ne zato, ker bi imele močne argumente, temveč zato, ker 
prevladujoče ortodoksije niso sposobne ponuditi prepričljive vizije prihodnosti,« sta ugotovila profesorja Hänska in Paipais. 
Po njunem prepričanju bi morali tisti, ki še verjamejo, da je sodelovanje v Evropi nujni pogoj za mir in blaginjo, nujno najti 
alternativo, s katero bi se izvlekli iz sedanje lažne izbire med populizmom in neoliberalizmom. Konkretnega odgovora, 
kakšna naj bi bila ta alternativa, nista ponudila. 
Tega je že pred sedmimi leti poskušal najti slovenski filozof Slavoj Žižek, ko je v britanskem časniku Guardian opisoval 
skepso Slovencev med vstopanjem v EU. To je ponazoril s parafrazo znane šale bratov Marx o tem, ali obtoženi na sodišču 
potrebuje odvetnika: »Ali imamo Slovenci težave? Pridružimo se EU! Sicer bomo imeli še več težav, a imeli bomo vsaj EU, da 
za njih poskrbi. Tako številni Slovenci dojemajo EU: ponuja nekaj pomoči, a hkrati prinaša nove probleme (zakone in kazni, 
finančne zahteve, da pomagamo Grčiji ...). Se je torej vredno boriti za EU? Pravo vprašanje je, za katero EU.« Žižek je takrat 
svoj komentar, v katerem je napovedoval strah pred migrantsko grožnjo, sklenil z besedami, da mora Evropa preseči 
strpnost do drugih, saj ni dovolj, da spoštuješ druge, ampak jim moraš ponuditi skupni boj, saj so danes tudi naši problemi 
skupni. 
Emmanouilidis je v sklepnem delu svojega poročila zapisal, da ne bo sporazuma med severom in jugom o evroconi ali 
dogovora o migraciji med zahodom in vzhodom, če članicam EU ne bodo uspelo najti ravnotežja med solidarnostjo, 
odgovornostjo in varnostjo, ki bi preseglo notranja nesoglasja. Po njegovem mnenju možnosti za realistični kompromis 
znotraj 27 članic obstajajo, toda lahko se zgodi, da ne bo dosežen. »A večji pritiski za več integracije se vedno porodijo 
takrat, ko se znajdemo v krizi,« je dodal analitik. 

• Med Malto in Italijo vse bolj ostro. STA, S. S. Delo, Ljubljana, 23. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/med-malto-in-italijo-vse-bolj-ostro-64130.html  
»Mi smo suverena država in nihče nam ne more diktirati, kaj lahko in kaj ne,« je Malta odgovorila Italiji.   
Malteška vlada je v odgovor Italiji sporočila, da ne bo prevzela odgovornosti za reševalno ladjo Lifeline, ki je z več kot 200 
rešenimi migranti obtičala v Sredozemskem morju. Že drugič v dveh tednih Italija blokira vplutje ladje z rešenimi migranti, ki 
je sedaj obtičala sredi morja. 
Malta ni koordinirala reševanja, niti ni pristojna, je pojasnil tiskovni predstavnik malteške vlade. Dodal je, da je reševalna 
akcija potekala med Libijo in italijanskim otokom Lampeduso. Ob tem so italijanskemu prometnemu ministru Danilu 
Tonanelliju očitali neodgovornost. 
Italijanski minister pa je danes Malti  očital nečloveškost, ker ne želi pomagati reševalni ladji Lifeline istoimenske nemške 
humanitarne organizacije. 
Notranji minister Matteo Salvini je Malti še zabrusil, da mora sprejeti 226 migrantov in aretirati posadko. Malta se je na ta 
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ukaz ostro odzvala. »Mi smo suverena država in nihče nam ne more diktirati, kaj lahko in kaj ne,« je odgovoril malteški 
premier Joseph Muscat.  
Kje je ladja? 
Reševalna ladja Lifeline, ki jo vodi istoimenska nemška humanitarna organizacija, je v četrtek po lastnih navedbah v 
mednarodnih vodah rešila več kot 220 migrantov. Italijanski notranji minister Salvini ji v petek ni dovolil vplutja v italijansko 
pristanišče, češ da bi to morala dovoliti Malta, saj je bila ladja takrat v malteških vodah. 
Ob tem je malteški notranji minister Michael Farrugia v petek očital Salviniju, da naj se pozanima o dejstvih in da Malta ni 
odgovorna za ladjo. 
Muscat je danes sporočil, da bodo ladjo oskrbeli s hrano in drugimi potrebščinami. Sprva je celo dejal, da bodo z ladje 
prevzeli bolnega migranta, a si je kasneje premislil, češ da medicinska evakuacija ni potrebna. 
Salvini pa je danes na Facebooku ponovil svoje stališče, da v italijanska pristanišča ne bo več dovolil zasebnim reševalnim 
ladjam z migranti. »Te ladje lahko pozabijo, da bodo dosegle Italijo. Prekiniti želim posle tihotapcev in mafijcev,« je zapisal. 
Podobna zgodba se je prejšnji teden pripetila ladji Aquarius, ki ji Salvini prav tako ni dovolil vplutja, po nekaj ostrih 
izmenjavah besed med Rimom in Valetto pa je več sto rešenim migrantom svoja vrata odprla Španija. 

• Zaprta taborišča za migrante in onemogočanje premikanja azilantov po Evropi. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana,  
24. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/se-vec-zidakov-za-gradnjo-trdnjave-evrope-64183.html  
Vstopnih držav ne bi smeli pustiti samih, je v Bruslju opozorila nemška kanclerka Angela Merkel.  
Bruselj - »Strinjamo se, da so morajo nezakonite migracije zmanjšati, da moramo zavarovati zunanjo mejo in da smo za vse 
teme odgovorni vsi,« je po končanem mini vrhu o azilu in migracijah povedala nemška kanclerka Angela Merkel. 
Pravega preboja na vrhu, ki so se ga udeležili voditelji 16 članic, ni bilo. Tudi pričakovan ni bil. Merklova, ki si je najbolj 
prizadevala za takšno delovno srečanje pred rednim vrhom EU v četrtek in petek, sicer zagovarja skupne evropske rešitve, a 
v primeru, kadar se vsi ne strinjajo, predlaga, povezovanje voljnih članic. 
Med konkretnimi stvarmi je omenila hitrejšo krepitev mejne agencije Frontex in nadaljevanje begunske kupčije s Turčijo, 
sklenjene spomladi 2016. Tudi libijska obalna straža bi morala postati močnejša. 
»Vstopnih držav ne bi smeli pustiti samih,« je opozorila Merklova. Predvsem Italija že dolga leta pričakuje več solidarnosti. 
Italijanski načrt, spisan v 10 točkah, predvideva še koncept »varnih pristanišč« v Sredozemlju, od koder bi migrante 
neposredno premeščali po Evropi. To, da so pristali v Italiji, naj še ne bi pomenilo, da je Italija pristojna za obravnavo njihove 
prošnje za azil. 
Po drugi strani po mnenju kanclerke tihotapci in begunci ne morejo sami izbirati, kje bodo izpeljali azilne postopke. Po 
veljavni azilni zakonodaji EU je za njih pristojna vstopna država. Po več kot dveh letih prizadevanja z reformo tega sistema 
pravega napredka ni bilo. Veliko vprašanje je, ali bo sistem obveznih kvot sploh še ostal na mizi, saj je postalo očitno, da v 
praksi bolj ali manj ne deluje.   
Za zdaj je videti, kot da bavarski konservativci kot koalicijski partnerji še ne morejo biti zadovoljni z doseženim. 
Na srečanju so se med drugim slišali odločni pozivi, denimo bolgarskega premiera Bojka Borisova, da bi morali zunanjo 
mejo EU povsem zapreti. 
Že francoski predsednik Emmanuel Macron je skupaj s španskim premierom Pedrom Sánchezom predlagal zaprte centre za 
migrante v evropskih državah, ki bi bili pod nadzorom UNHCR. Tam bi se odločali, kdo med njimi bi bil lahko upravičen do 
zaščite in kdo je gospodarski migrant. Pred začetkom vrha je opozoril na vrednote, kakršne so spoštovanje človekove 
pravice, pa na težave s »sekundarnim gibanjem« prosilcev za azil iz ene članice v drugo. To je vprašanje, ki najbolj pesti 
Nemčijo, saj želi ta vračati prosilce v vstopne članice, ki so po dublinski uredbi odgovorne za obravnavo njihovih prošenj za 
azil.         
Italija, ki bi s takšnim vračanjem prosilcev iz Nemčije imela največ težav in ga zato zavrača, napoveduje več dinamike. 
Premier Guiseppe Conte je v Bruselj prišel s povsem novim predlogom, češ da »EU potrebuje strukturno rešitev«. Njihova 
rešitev naj bi bila »urejanje in upravljanje migracijskih tokov na učinkovit in vzdržen način«. Pravila iz dublinske uredbe da bi 
morali spremeniti. 
Po informacijah Reutersa Italija želi, da bi vsaka članica imela kvota gospodarske migrante. Članice, ki nočejo sprejemati 
beguncev, bi bile kaznovane s krčenjem sredstev EU. Migracijski centri bi bili v več evropskih držav, ne le v Španiji in Italiji. 
Tudi pravilo o odgovornosti vstopne države za obravnavo prošnje prebežnika za azil bi morali spremeniti. 
Glavno vlogo spet igra Merklova, ki nima več upanja, da bi bila lahko kmalu sprejeta celovita rešitev na ravni vseh 28 članic. 
Višegrajske države, ki se mini vrha niso udeležile, že tako nasprotujejo kvotam za delitev prosilcev za azil.  
Angela Merkel ima pred očmi ima pogovore med dvema ali tremi državami o medsebojni pomoči (vračanju prosilcev k 
njim).  
Položaj je za kanclerko še posebno težak, ker nemški notranji minister, bavarski konservativec Horst Seehofer, grozi, da 
bodo na mejah začeli zavračati prosilce za azil, ki so bili že prej registrirani v drugih članicah, če ne bo rešitve do konca 
tedna, ko bo redni vrh EU.  Merklova takemu enostranskemu ravnanje  nasprotuje in želi celovito rešitev v okviru Unije.   
Če bi Seehofer uresničil svoje grožnje, bi se v skladu z učinkom domin morala odzvati Avstrija. Kancler Sebastian Kurz je v 
intervjuju za Bild napovedal, da bodo »varovali mejo na Brennerju (z Italijo)  in tudi na številnih drugih krajih«. Avstrija je 
prepričana, da migranti sploh ne bi smeli priti na evropska tla, zato bi morali bolje zavarovati zunanjo mejo. 
Ob prihodu na vrh je Kurz napovedal, da vidi vlogo Avstrija -  1. julija prevzema predsedovanje EU - kot posrednika, 
graditelja mostov. Opazil pa je, da se v EU veliko premika na bolje, saj so njegova stališča (o nujnosti bolj trde migracijske 
politike in brezpogojnemu varovanju zunanje meje) , ki so bile leta 2015 ostro kritizirana, »postala večinsko mnenje«. 
»Slovenija bo uveljavljala humano politiko do tistih, ki prihajajo v Evropo, bežijo v strahu za življenje  in resnično potrebujejo 
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pomoč,« je povedal premier Miro Cerar. Po drugi strani naj bi varovala schengensko mejo in preprečevala nezakonite 
migracije. Cerar pričakuje, da bo Slovenija vpeta – tako kot med krizo v 2015/2016 - v iskanje rešitev na ravni EU. Ločene 
dvostranske pogovore si razlaga s posebnim položajem posameznih držav, »a rešitve morajo biti skupne«. 

• EU mora zmanjšati nezakonite migracije in zaščititi zunanje meje. STA, A. V., A. I. Delo, Ljubljana, 24. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/na-izrednem-vrhu-o-migracijah-tudi-cerar-64156.html  
Napovedano je bilo, da pridejo voditelji 16 članic EU, od Nemčije, Francije, Grčije, Italije, Španije in Malte do Slovenije.  
Bruselj - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je za danes sklical izredni vrh o migracijah, ki so se ga v Bruslju 
udeležili voditelji članic, »ki se zavzemajo za evropsko rešitev«. Med njimi bo tudi slovenski premier Miro Cerar, ki opravlja 
tekoče posle, ne bo pa voditeljev višegrajske četverice. 
Vrha naj bi se udeležili voditelji 16 članic EU. Ni pa med njimi predstavnikov držav višegrajske četverice (Poljska, Češka, 
Madžarska in Slovaška). 
Cerar poudarja pomen krepkega nadzora na zunanjih mejah EU 
Iz Slovenije se je srečanja kot omenjeno udeležil premier Miro Cerar. Za Slovenijo je po njegovih besedah izjemno 
pomembno, da se krepi nadzor na zunanjih mejah EU, tako personalno kot finančno, in vzdržuje dobro sodelovanje s t.i. 
tretjimi državami, od koder ali prek katerih prihajajo begunci in migranti v Evropo. 
»Slovenija se zavzema za prenovo azilnega sistema, a na način, ki bo pripeljal do večje učinkovitosti in solidarnosti sistema,« 
je dejal. »Vedno si bom prizadeval, da ne bi znotraj schengenskega območja nastajale nove meje. Čeprav so nekateri začasni 
nadzori na mejah morda potrebni, moramo vsi stremeti k temu, da jih bo schengen v prihodnje spet prost,« je dodal. 
Pričakuje, da bo Slovenija sodelovala pri iskanju končnih rešitev. »Morda tu in tam potekajo kakšni bilateralni pogovori, kar 
je razumljivo glede na različne pozicije posameznih držav. A rešitve morajo biti skupne. Rešitve morajo biti sprejemljive tudi 
za Slovenijo. Slovenija učinkovito varuje schengensko mejo, opažamo pa ponovno odpiranje nekaterih tokov skozi območje 
Zahodnega Balkana. Ko obravnavamo denimo krizne razmere na meji med Afriko in Italijo, ne smemo pozabiti tudi na druga 
območja, predvsem Zahodni Balkan, kjer se lahko zelo hitro ponovno odprejo določene poti, ki ponovno lahko privedejo do 
ilegalnih migracij v večjih valovih. To bi bilo seveda slabo,« je še povedal. 
Reševanje Angele Merkel? 
Osnovni namen današnjega vrha naj bi bil pomagati nemški kanclerki Angeli Merkel pri reševanju domače migracijske krize, 
zaradi katere se ji maje vlada. Bavarska Krščansko-socialna unija (CSU), sestra njene Krščansko-demokratske unije (CDU), 
namreč grozi z enostranskimi ukrepi, če ne bo evropske rešitve, ki bi preprečila sekundarne migracije. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ob današnjem prihodu v Bruselj takšne navedbe zavrnil. »Tu ne gre za notranjepolitični 
spor v Nemčiji. Kot sosednja država si sicer želim, da bi Nemčiji uspelo najti skupno vladno linijo. A danes ne gre za to. Gre 
za to, kaj lahko naredimo, da omogočimo neko evropsko rešitev,« je dejal. 
Ker dogovora o evropski azilni reformi ni na vidiku zaradi spornih begunskih kvot, od katerih nekatere članice z zunanjo 
mejo ne odstopajo, medtem ko so za višegrajsko četverico in Avstrijo nesprejemljive, si prizadeva Merklova doseči 
dvostranske oziroma večstranske dogovore z državami z zunanjo mejo, zlasti Italijo in Grčijo. 
Na ravni Sveta EU na žalost še nimamo vseobsegajočih rešitev, je v Bruslju dejala nemška kanclerka Angela Merkel.  
Po besedah Merklove, ki je bila pobudnica sestanka, so govorili tako o položaju na zunanjih mejah EU kot o razporejanju 
beguncev in migrantov znotraj unije, »da lahko pošteno in odkrito sodelujemo ter dosežemo razumno ravnovesje«. Glede 
na to, da ni dogovora na ravni Sveta EU, so po njenih besedah zaenkrat ključni dve- ali tristranski pogovori o konkretnih 
situacijah. »Zato je to srečanje danes zelo pomembno,« je dejala ob prihodu na srečanje v Bruslju. 
»To ni srečanje, na katerem bi odločali, ampak se bomo pogovarjali,« pa je dodal luksemburški premier Xavier Bettel. 
»Dejstvo je sicer, da potrebujemo skupne rešitve, ker ne gre za nacionalni, ampak skupni problem. Če iščemo nacionalne 
rešitve, to ni EU, kakršno si želim,« je dodal. 
Nemška kanclerka Angela Merkel je po srečanju izpostavila možnost rešitve azilnega spora na evropski ravni. »Danes je bilo 
izražene veliko dobre volje in, z izjemo nekaterih razlik, tudi veliko podobnosti,« je dejala. Ali bo mogoče s posamičnimi 
državami članicami doseči hitre rešitve, nemška kanclerka ni želela ugibati. V dneh do vrha EU, seveda pa tudi zatem, bodo 
nadaljevali z iskanjem rešitev, je napovedala. Ob prihodu na današnje pogovore je sicer Merklova govorila tudi o dve- in 
tristranskih pogovorih, ki naj bi se odvili v prihodnjih dneh. 
Voditelji držav EU so se po besedah Merklove strinjali, da bi morala unija zmanjšati nezakonite migracije, zaščititi zunanje 
meje ter da so vse države odgovorne za vse vidike migrantskega vprašanja. »Držav vstopa ne moremo pustiti samih, saj bi to 
pomenilo, da morajo tudi vse težave reševati same,« je dejala. A hkrati je posvarila, da migranti ne morejo prosto izbirati, 
katera država EU naj obravnava njihovo prošnjo za azil. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da je treba zmanjšati nezakonite migracije, a hkrati pozval, da je treba 
pri tem spoštovati človekove pravice. Po njegovih besedah je zato nujno najti vseevropsko rešitev. 
Italija si bo po besedah premierja Giuseppeja Conteja prizadevala za »radikalno spremembo« azilne politike EU. Ponovno je 
bil kritičen do dublinske uredbe, po kateri morajo prosilci za azil vložiti prošnjo v prvi članici EU, v kateri vstopijo v povezavo, 
zaradi česar je veliko breme migrantov in beguncev na sredozemskih državah. 
V skladu z italijanskim predlogom z desetimi točkami, naj bi v Evropo v prihodnje prišlo mnogo manj migrantov, prav tako 
naj bi se ukrepalo zoper pobege iz ene države EU v drugo. »Sekundarne migracije bi lahko postale stvar tehničnih dogovorov 
med posebej prizadetimi državami,« naj bi pisalo v predlogu. 
Ta med drugim predvideva še krepitev dogovorov z državami, od koder prihajajo migranti, in v sodelovanju z visokim 
komisariatom ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) postavitev »varnih centrov« za 
begunce v tranzitnih državah, da bi lahko že tam preverjali prošnje za azil. Zunanje meje EU bi bolje zaščitili, reševanje 
brodolomcev pa ne bi bilo več prepuščeno le Italiji in drugim državam, v katerih migranti vstopajo v EU. Sprejemne centre 
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naj bi po italijanskem predlogu postavili tudi v drugih državah EU, hkrati bi morala vsaka država sprejeti t.i. ekonomske 
migrante, sicer bi jim naložili finančne kazni. 
Danski premier Lars Lokke Rasmussen je izrazil zadovoljstvo, da se pogovori na ravni EU na temo migracij preusmerjajo od 
znotraj navzven. »Pred letom dni smo se večinoma pogovarjali o tem, kako porazdeliti ta problem med evropske države. 
Zdaj pa se pogovarjamo - in imamo na mizi tudi že kar nekaj novih idej -, kako reševati problem s tistimi državami, od koder 
prihajajo migranti,« je dejal. 
Španski premier Pedro Sanchez je izpostavil napravljene korake naprej, čeprav voditelji 16 držav in evropskih institucij niso 
sprejeli nobenih konkretnih sklepov. Obstaja pa skupno stališče, da je o številnih idejah vredno razmisliti. Vsi so se po 
besedah Sancheza strinjali, da je pri reševanju migrantskega vprašanja potrebna evropska vizija. Gre namreč za skupno 
odgovornost za skupne izzive. Glede predloga, ki ga je kolegom na mizo položil italijanski premier Giuseppe Conte, pa je 
povedal, da so ga prejeli, o nekaterih točkah tudi govorili, sedaj pa ga bodo še natančneje analizirali. 
Po oceni malteškega premierja Josefa Muscata je srečanje potekalo bolje od pričakovanj. Vsi so jasno izrazili svoje mnenje, 
kar je nujno za medsebojno razumevanje v prihodnjih tednih, je ocenil. Hkrati pa je opozoril, da so potrebna dejanja. »Smo 
v situaciji, ko gre za odločitve. Situacija v naslednjih dneh ne sme eskalirati,« je posvaril in ocenil, da so evropske države 
»verjetno« pripravljene na spremembe migracijskih postopkov. 
Zadovoljstvo je izrazil tudi Conte. »V dosedanji razpravi smo zastavili pravo smer,« je ocenil. 
Hrvaški premier Andrej Plenković pa je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug zatrdil, da bo Hrvaška zaščitila svoje 
nacionalne interese, v kolikor bodo države članice EU vračale migrante v države, v katerih so prvič vstopili v unijo. »Kar se 
tiče Hrvaške, ta skoraj v nobenem primeru ni država prvega vstopa na ozemlje EU, ampak najmanj drugega,« je ocenil. 
»Zato želimo natančno, proporcionalno in jasno spremljanje teh vstopov,« je poudaril.  

• Degradacija političnega diskurza. Gašper Jakovac. Delo, Ljubljana, 26. junij 2018  
Gašper Jakovac, literarni zgodovinar, živi in dela v Angliji.  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/degradacija-politicnega-diskurza-63892.html  
Zakaj tekmujemo s sosedi v ksenofobiji, ne pa v gostoljubnosti in dobroti?  
Naj desna politika misli ali ureja katerikoli segment družbe in njenih podsistemov, vedno stavi na trdo roko. V letih po 
begunski krizi so se v jeklenem prijemu njene retorike najtrdneje zasidrala nerešena vprašanja migracijske in mejne politike. 
Pred dvema letoma so na njunem torišču, skupaj z Orbánom in Trumpom, čigar privržence je bojni klic »We’ll build the 
wall!«* nemudoma spravil v ekstazo, orali ledino brexitovci. 
Danes je ksenofobni diskurz, ki je bil še pred nekaj leti omejen na nestrpno gostilniško kvantanje, postal del politične 
normalnosti, ki povezuje evropske konservativce in desne populiste. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je tako pred kratkim 
pozval k ustanovitvi »osi voljnih«, ki bi zavarovala meje Evrope pred ilegalnimi migracijami, vključevala pa bi vsaj Berlin, 
Dunaj in Rim. Vzpostavljanje desničarske antiimigracijske »osi« med Nemčijo, Avstrijo in Italijo je upravičeno razburila del 
javnosti, ki ni spregledal skrb vzbujajoče rabe zaznamovanega besednjaka iz druge svetovne vojne. 
Posnemovalci evropskih ksenofobov so naposled slavili tudi pri nas. SDS je pri plakatiranju tako zvesto sledila svojim 
vzornikom, da si je bržkone morala od njih najprej izprositi avtorske pravice, saj bi jih sicer lahko obtožili plagiatorstva. 
Najbrž nihče ne dvomi, da so med prijatelji tovrstne usluge zastonj. Toda tudi epigonstvo desnih agitpropovcev ima svoje 
meje, saj si niti Ukip niti Fidezs nista drznila pospremiti fotografij nepretrganih kolon migrantov s tako ponižujočo redukcijo 
ljudi na monetarne stroške, kot smo ji bili priča pri nas. 
Tarnanje nad kvaliteto političnega diskurza in manipulacijami desnega populizma seveda v ničemer ne zmanjšuje teže 
realnih problemov evropske migracijske politike, kjer hitrih in preprostih rešitev ni. Migracije z juga v Evropo se bodo v 
prihodnjih desetletjih najverjetneje stopnjevale, tudi če bi severna Afrika in Bližnji vzhod začela opažati politično ugodnejše 
čase. Okoljski pritiski bodo namreč postajali čedalje silovitejši in na novo realnost se bo preprosto treba navaditi. 
Da Slovenijo in njenih meja ni treba posebej zavarovati, še najmanj pred iskalci azila, je najbrž vsem jasno. Za veliko večino 
migrantov sončna stran Alp ostaja le tranzitna dežela, zato je strah, da bi nam trume muslimanov pozaprle zidanice in 
prepovedale kranjsko klobaso, odveč. A na srečo si vsaj delež prišlekov v Sloveniji želi ostati. Zakaj bi bil to, ob primerni 
integracijski politiki, razlog za preplah? Nasprotno. Če pomoči ljudem v stiski ne razumemo več kot vrednote same po sebi, 
potem bi nas moralo vsaj dejstvo, da pomoči potrebni prepoznavajo Slovenijo kot urejeno in varno državo, ki nudi možnost 
za svetlejšo prihodnost, navdajati s kancem samozavesti in ponosa. Več tisoč mladih, ki se vsako leto izselijo iz Slovenije, s 
prišleki z juga in vzhoda namreč ne deli njihovega optimizma. Zakaj v tem, da lahko Slovenci, nekoč menda zatiran in za 
hlapce rojeni narod, zdaj suvereno igramo mecene in dobre samaritane, ne vidimo priložnosti za samopotrditev? Zakaj 
tekmujemo s sosedi v ksenofobiji, ne pa v gostoljubnosti in dobroti? Tudi za gostoljubje sta potrebna odločnost in trda roka, 
če to komu kaj pomeni, a na temeljih dostojanstva in načelne etične drže. Javni diskurz je pri tem odločilen. Toda slovenska 
desnica se je raje kot za načelni boj odločila za sejanje strahu. Kapitulirala je pred skušnjavo poceni populizma, ki s pomočjo 
toksičnih podob in sovražnega govora skrb vzbujajoče pospešuje degradacijo političnega diskurza. 
V obdobju evropske begunske krize in v mesecih pred britanskim referendumom o izstopu iz Evropske unije so liberalni 
mediji na Otoku pogosto ponujali v branje monolog Thomasa Mora iz elizabetinske biografske igre Sir Thomas More, in sicer 
ne zgolj zaradi sočutja, ki ga More izkaže evropskim tujcem, ki so v Londonu našli svoj novi dom, ampak tudi zato, ker je 
govor najverjetneje Shakespearovo delo. Avtoriteta Barda je v javni debati pač vedno dobrodošla! Toda čeprav drži, da s 
tem, ko silovito brani pravice tujcev pred londonsko drhaljo, Shakespearov More v praksi deli pogled sodobnih liberalcev o 
begunski problematiki, pa je ideološka podstat njegovega govora radikalno drugačna od diskurza predstavnikov sekularnih 
liberalnih demokracij. 
Če že, je More konservativec in desničar. Glavnina njegovega govora, ki liberalcev navadno ne zanima, pojasnjuje naravo 
Božjega reda, v katerem se nahajajo Anglija, njen monarh in njegovi podložniki. Ta red držijo skupaj monarhovo Božje 
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namestništvo na zemlji, stroga družbena hierarhija in pokorščina. More torej posvari Londončane, ki so se na lastno pest 
spravili nad tujce, da sprevračajo Božji red, za kar jih kralj lahko izžene kot izdajalce. Pravičniški uporniki, ki bi po izgonu 
tujcev, kot pravi More, sedeli kot kralji v svojih izpolnjenih željah, bi se lahko kaj kmalu sami znašli med begunci. Toda kljub 
ideologiji, ki osmišlja Morov govor, ne dvomimo o govorčevi človekoljubnosti. More je dosleden v svoji krščanski politični 
teologiji in konča svoj govor z etičnim pozivom, ki se sklicuje na enakost vseh ljudi pred Bogom. Čeprav lahko Moru očitamo 
njegov absolutizem, pa nas njegov humanizem prav nič ne zmoti. 
Morov monolog ima izjemen učinek na razjarjene množice, ki nemudoma odvržejo orožje in spoznajo svojo zmoto. Gre 
seveda za fikcijo; a epizoda nas vendarle opozarja na prepričanje v moč govorništva, ki je bilo v jedru elizabetinske politične 
kulture. Elizabetinska elita je bila namreč mnenja, da lahko govorništvo nenasilno očistiti družbeno telo najnižjih človeških 
vzgibov in strasti. Dandanes ti niso več problem. Nizkotnih strasti več ne razorožujemo, ampak jih nevarno izkoriščamo. 
* »Zgradili bomo zid!« 

• Puma prestala krst, Cerar pa avstrijsko vajo ocenjuje kot »provokativno«. STA. Delo, Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijska-vaja-v-primeru-novega-navala-migrantov-64379.html  
Avstrijska vaja na meji ni potrebna, doživljam jo celo kot nekoliko provokativno, je dejal slovenski premier Miro Cerar, ki 
opravlja tekoče posle.   
Nova enota avstrijske policije za varovanje meje Puma je na vaji tik ob mejnem prehodu Šentilj prestala krst. Predstavitev 
zmožnosti njenega ukrepanja v primeru večjega navala migrantov po besedah notranjega ministra Herberta Kickla ne kaže 
morebitnega nezaupanja Sloveniji, ampak bi lahko bila izvedena na kateri koli mejni točki.              
»Seveda ima slovenska policija naše zaupanje,« je odgovoril na vprašanje enega od številnih novinarjev, ki so se odzvali 
vabilu avstrijske policije na spremljanje vaje, na kateri je sodelovalo okoli 500 policistov in 220 vojakov. Med njimi so bili 
tudi pripadniki nove enote za varovanje meje Puma, ki jim je minister Kickl ob tej priložnosti tudi uradno predal nove 
našitke za uniforme. 
Na vaji so predstavili tri možne scenarije ukrepanja varnostnih sil v primeru, da na mejo pride večja skupina migrantov in pri 
tem izbruhnejo nemiri. Med drugim so na prikazu sodelovali vojaški helikopter z najnovejšo tehnologijo snemanja dogajanja 
na daljavo in več vojaških helikopterjev, s katerimi lahko po potrebi hitro pripeljejo na pomoč dodatne enote iz drugih delov 
države. 
 »Pripravili smo scenarije, ki se lahko zgodijo kjerkoli na naših mejah. Ključno je, da smo pripravljeni in da pokažemo, da 
varovanje meje zdaj deluje,« je povedal Kickl. »Država, ki ne more učinkovito zaščititi svoje meje, izgubi svojo 
verodostojnost. Trdno sem odločen, da se dogodki iz leta 2015 nikoli več ne smejo ponoviti in to je sporočilo, ki ga želimo 
danes poslati,« je dodal. 
V načrtovanju svojih aktivnosti na področju migracij po njegovih besedah sodelujejo s sosednjimi državami. »Zelo dobro 
sodelujemo z vsemi sosednjimi državami, tudi Slovenijo. Z vsemi, tudi partnerji na Balkanu, zelo tesno operativno 
sodelujemo. Partnerje smo povabili k ogledu vaje, da vidijo primere dobrih praks varovanja meje. Vse, kar smo danes 
pokazali, smo sestavili na podlagi izkušenj iz let 2015 in 2016. To je znanje, ki smo ga pridobili in ga rade volje predamo tudi 
vsem drugim, katerim bi to lahko koristilo,« je povedal. »Kot pravijo, preventiva je boljša kot kurativa, zato se moramo 
vedno pripraviti na najhujše, v upanju, da do tega nikoli ne bo prišlo,« je dodal. 
Dobro sodelovanje je potrdil tudi z Nemčijo. »Imamo skupni interes, to je, da imamo nadzor nad položajem. Da smo, če EU 
ni v položaju učinkovito varovati zunanje meje, sposobni sami prevzeti to nalogo, saj to dolgujemo našim državljanom. 
Skupaj smo močnejši. Skupaj zasledujemo cilj, da so končno v središču azilne in migracijske politike potrebe državljanov in 
ne interesi tihotapcev, ki so še do pred kratkim narekovali dogajanje,« je povedal.  
Nova enota Puma 
Osrednjo vlogo pri varovanju meje naj bi v prihodnje igrala prav enota Puma, ki naj bi bila v celoti vzpostavljena septembra. 
»Pomembno je, da položaj ustrezno nadziramo, da se lahko pravočasno odzovemo. Prav zato smo za ime nove enote izbrali 
mačko, ki lahko zelo hitro skoči, in sicer tja, kjer jo v nekem trenutku najbolj potrebujemo,« je povedal minister za notranje 
zadeve, ki tako kot minister za obrambo Mario Kunasek, ki je danes bil prav tako prisoten na vaji v Špilju, prihaja iz vrst 
svobodnjakov (FPÖ).  
Cerarju ni bila všeč 
Vaja je bila sprva načrtovana v ponedeljek, ko je bil v Sloveniji dan državnosti, a so jo nato po pozivu iz Ljubljane preložili za 
en dan. »To za nas ni bil noben problem. To je bilo za Slovence pomembno in iz dobrososedskih odnosov je razumljivo, da 
smo se odločili za prestavitev,« je povedal Kickl. Slovenija sami vaji ni bila naklonjena, češ da Avstrija pretirava.  
Avstrijska vaja na meji ni potrebna, doživljam jo celo kot nekoliko provokativno, je dejal slovenski premier, ki opravlja 
tekoče posle Miro Cerar. Na tvitterju je zapisal, da je »Slovenija varna država, zavzemamo se za krepitev kontrole na 
zunanjih mejah EU. Opozoril sem na dejstvo, da kontrola na slovensko-avstrijski meji ni upravičena in se zavzel za odpravo 
notranjega nadzora na mejah držav članic schengenskega sistema«. 
Vaja je potekala na t.i. starem mejnem prehodu Šentilj, kjer so avstrijske oblasti v času begunskega vala pred tremi leti 
postavile obsežen ograjni in registracijski sistem za sprejemanje beguncev. Ta po letu 2016 ni več v uporabi, saj se je po 
zaprtju t.i. balkanske poti val migrantov ustavil. Zdaj so v središču pozornosti skrivne nezakonite migracije. 

• Cerar o migracijah: Slovenija je v tem trenutku varna in budna država. STA. Delo, Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-o-migracijah-slovenija-je-v-tem-trenutku-varna-in-budna-drzava-65200.html  
Predsedniki strank ne nasprotujejo dosedanjim ukrepom vlade za preprečevanje ilegalnih migracij.  
Ljubljana - Slovenija je, kar zadeva migracije, v tem trenutku varna in budna, obenem pa je dejavna na evropski ravni, je po 
srečanju s predsedniki parlamentarnih strank, ki jih je seznanil s pogovori na delovnem vrhu EU konec tedna v Bruslju, 
posvečenem migracijam, danes dejal premier Miro Cerar. Današnjo razpravo je označil za konstruktivno. 
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Smo za to, da bodo begunci, ki potrebujejo pomoč, korektno obravnavani in bodo dobili ustrezno pomoč, ne bomo pa 
dopustili valov migrantov, ki bi bili varnostni izziv, ali tega, da bi Slovenija postala migrantski žep, je dejal. 
Pojasnil je, da na srečanju v nedeljo evropski voditelji niso sprejemali odločitev, temveč je potekala intenzivna razprava, ki 
se bo nadaljevala v četrtek in petek na vrhu EU, na katerem pa Cerar še ne pričakuje končnega dogovora. »Bojim se, da 
bomo šli samo za kak korak dlje, ključni še ne bodo dokončno dogovorjeni,« je dejal. 
Glede ideje o oblikovanju platform za izkrcavanje migrantov na robu EU je Cerar dejal, da je to eden od možnih ukrepov, a 
mora biti v skladu z mednarodnim pravom, zato bi bilo dobro, da bi se v zadevo vključile mednarodne organizacije, ki se 
ukvarjajo z begunci. 
Predsednik SDS Janez Janša je glede tega dejal, da se na evropski ravni zdaj predlaga nekatere skupne evropske ukrepe, ki 
so jih v njegovi stranki predlagali že pred tremi leti. Po njegovi oceni je bistvo problema to, da se ne loči med begunci, torej 
ljudmi, ki so dejansko pomoči potrebni, in med ekonomsko migracijo, ki zdaj prevladuje. 
»Predlagali smo predsedniku vlade, ki opravlja tekoče posle, da te ukrepe podpre. Smo pa nekoliko skeptični do hitrosti, s 
katero se vse to odvija na ravni EU, kjer problemi so urgentni, stvari pa gredo počasi,« je po pogovorih pri Cerarju dejal 
Janša. 
Cerar je pojasnil, da je EU usmerjena v iskanje rešitev glede nadaljnje krepitve nadzora na zunanjih mejah in sodelovanja s 
tretjimi državami, tako s tistimi, od koder prihajajo migranti, kot s tranzitnimi. 
Glede slednjih je Cerar posebej izpostavil Zahodni Balkan, zlasti BiH. Znova se odpirajo določene poti, pretok migrantov je 
večji. »To je nekaj, na kar smo pozorni,« je dejal in opozoril, da gre za ilegalne prehode meje, ki jih organizirajo kriminalne 
združbe. 
Slovenija se spopada s temi združbami, nekaj jih je razbila, krepi nadzor na meji, krepi število policistov, sodelovanje z 
vojsko in politično koordinacijo s sosedami, tudi s Hrvaško, je povedal. 
Po njegovi oceni je Slovenija v tem trenutku varna in tudi ustrezno nadzoruje zunanjo schengensko mejo, zato vaje, kakršno 
danes na meji s Slovenijo izvaja Avstrija, niso potrebne. »Če bi bil porast migracij, bi bila vaja upravičena, a priliva ilegalnih 
migrantov iz Slovenije v Avstrijo ni zaznati,« je dejal. 
Cerar je ob tem poudaril, da se Slovenija zavzema za krepitev nadzora na zunanjih mejah EU, sama pa je vzoren varuh 
schengenske meje, zato po njegovih besedah tudi ni upravičen nadzor, ki se izvaja na slovensko-avstrijski meji. 
Premier, ki opravlja tekoče posle, je še dejal, da je seveda v interesu Slovenije, da bi bila tudi Hrvaška članica schengna, saj 
bi to olajšalo varovanje meje, a mora Zagreb za to izpolniti pogoje, izkazati, da je sposoben učinkovito varovati mejo, in 
hkrati dokazati, da je pripravljen spoštovati pravna načela in pravila v EU. 
»Če Hrvaška ne bo spoštovala vladavine prava, ne vidim, katera država bi lahko podprla njen vstop v schengen,« je dejal.  
Jelinčič: Situacija je grozljiva, hujša, kot se kaže 
Predstavniki večine strank pred srečanjem, na katerem ob začetku ni bilo predstavnikov Levice, sicer niso dajali izjav. Izjavo 
je dal le predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič, ki je ocenil, da je situacija na področju migracij »grozljiva, 
pri čemer se kaže še hujše, kot se pri nas govori«. 
Izplen nedeljskega mini vrha EU o migracijah je označil kot »krasnega«, saj ga je sabotiralo enajst držav. »Višegrajska 
skupina je povedala, da se ne gre več. V Nemčiji (kanclerka Angela) Merkel izgublja tla pod nogami,« je dejal. 

• Malta potrdila, da bo dovolila vplutje ladje z migranti. A. V. Delo,  Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/malta-potrdila-da-bo-dovolila-vplutje-ladje-z-migranti-65395.html  
Ladjo bo sprejela pod pogojem, da druge države prevzamejo nekatere migrante.  
Valletta - Malta je potrdila, da bo dovolila vplutje ladje Lifeline nemške nevladne organizacije Mission Lifeline z več kot 230 
rešenimi migranti pod pogojem, da bodo druge države članice Evropske unije prevzele nekatere migrante. Italija, Francija, 
Španija in Portugalska so že obljubile pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Italija bo prevzela del migrantov 
Ladja je v četrtek v Sredozemskem morju rešila več kot 230 migrantov, med njimi otroke in nosečnico, a sta ji Malta in Italija 
sprva prepovedali vplutje. 
»Ravno sem po telefonu govoril s premierjem Muscatom, ladja nevladne organizacije Lifeline se bo zasidrala na Malti,« je 
sporočil italijanski premier Giuseppe Conte, še preden je to potrdila Malta. Ob tem je obljubil, da bo Italija prevzela del 
rešenih migrantov. 
Začeli s preiskavo 
Pomoč je obljubil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da bo Francija ena od šestih evropskih držav, ki 
bo prevzela migrante z ladje Lifeline. Kot je pojasnil, bo vsaka država prevzela nekaj deset migrantov. 
Poleg Italije in Francije sta svojo pomoč potrdili še Portugalska in Španija. Iz Malte so sicer danes še sporočili, da bodo ob 
vplutju ladje pričeli preiskavo in morebiti ukrepali proti Lifeline. 
Zgodba se je v ponedeljek srečno končala tudi za dansko tovorno ladjo Alexander Maersk z rešenimi migranti na krovu, saj 
so ji dovolili vplutje v italijansko pristanišče na Siciliji. Ladja je v petek po navodilih italijanske obalne straže rešila 108 
migrantov, vendar pa ji notranji minister Matteo Salvini ni dovolil vstopa v italijanska pristanišča. 

• BiH: EU ne da denarja za begunski center. STA. Delo, Ljubljana, 27. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/bih-eu-ne-da-denarja-za-begunski-center-65692.html  
V Bruslju menijo, da je lokacija preblizu meje EU in bi lahko bila spodbuda migrantom za nadaljevanje poti v države 
članice EU.  
Sarajevo – Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je opozoril, da je Evropska unija zavrnila financiranje 
novega begunskega centra pri Veliki Kladuši v BiH. V Bruslju menijo, da je lokacija preblizu meje EU in bi lahko bila spodbuda 
migrantom za nadaljevanje poti v države članice EU. 
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Mektić je ocenil, da je v ozadju odločitve EU lahko namen, da bi migrante trajno namestili v notranjosti BiH, in poudaril, da v 
notranjosti BiH ne bodo gradili tovrstnih begunskih centrov ter da ne bodo dovolili, da bi tam obtičali migranti, ker bi to bilo 
»katastrofalno« za BiH. Spomnil je, da obstaja migrantski center v Šidu v Srbiji nedaleč od meje s Hrvaško. Potrdil je še, da 
so oblasti v BiH odločile, da bodo vzpostavili dva begunska centra, v Sarajevu in blizu Velike Kladuše. 
Z evropskimi sredstvi so nameravali urediti tamkajšnje uničeno poslopje. Mektić je povedal, da je v BiH trenutno približno 
3000 migrantov, policisti pa so v preteklih sedmih dneh preprečili vstop štiristotim. Največji pritisk je ob meji s Srbijo pri 
Zvorniku in v vzhodni Hercegovini ob meji s Črno goro. 

• Begunska kriza nevarnost za demokracijo. Peter Žerjavič. Delo,  Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/begunska-kriza-nevarnost-za-demokracijo-65526.html 
Cilj je obramba zunanje meje in načrtovano izkrcavanje rešenih na morju v afriških pristaniščih.  
Bruselj – Pred današnjim začetkom vrha ni pričakovan velik preboj pri urejanju migracijsko-azilnega vprašanja. Druga velika 
tema, reforma denarne unije, je v takšnih okoliščinah povsem v ozadju in spet čaka na boljše čase. 
Na področju azila in migracij so stvari politično in pravno zapletene, zato ni mogoče realistično pričakovati, da bodo številna 
nesoglasja rešena ne enem samem zasedanju. V bruseljskih krogih so strankarske razprtije znotraj vlade v Berlinu o azilnih 
vprašanjih obravnavane manj dramatično kot v nemški javnosti. Strankarski tovariši tako kanclerke Angele Merkel kot 
ministra za notranje zadeve, bavarskega konservativca Horsta Seehoferja, neuradno poudarjajo, da nesoglasja o azilnih 
temah ne bodo usodna za nemško vlado ali sestrsko navezo CDU/CSU. 
Glede na predvideno dogajanje na vrhu bo še največja novost podpora razvoju koncepta regionalnih platform za izkrcavanje 
ljudi, ki bodo rešeni na morju. V takih centrih naj bi ločevali ljudi, ki bi bili upravičeni do mednarodne zaščite, od klasičnih 
gospodarskih migrantov. Ti v zadnjem obdobju na poteh čez Sredozemlje prevladujejo. Logika v ozadju platforme je 
uničenje poslovnega modela tihotapcev. Ni še jasno, kje bi bili takšni centri, a po pričakovanjih bi bili v severnoafriških 
državah. Ustanovljeni bi bili v sodelovanju z UNHCR in mednarodno organizacijo za migracije. 
Frontex v izjemnih primerih lahko deluje tudi v Afriki 
Postavljeni naj bi bili na podlagi izkušenj iz Nigra, kjer jim je uspelo omejiti tok in začeti vračati ljudi domov, preden se 
odpravijo na nevarno pot proti Libiji in na morje. Drugi zgled je kupčija s Turčijo iz leta 2016, s katero je bil zajezen 
migracijski tok čez Balkan. Turčiji so bili v zameno obljubljene dvakrat po tri milijarde evrov za pomoč sirskim beguncem na 
njenem ozemlju. Ideje, kakršna je ustanovitev centrov v državah, kakršna je Albanija, so videti neuresničljive. Iz Tirane so 
nedvoumno sporočili, da tega nočejo. 
Natančnejših rešitev, ki bi omogočile, da bodo v centrih, denimo v Libiji, človeka vredne razmere, še niso predstavili. 
Zagotovo velja, da v takšna taborišča v tretjih državah ne bodo vračali ljudi, ki so že vstopili v EU. To bi bilo po pojasnilih 
evropske komisije v nasprotju s pravom EU in mednarodnim pravom. Tudi francosko-španski predlog o zaprtih centrih na 
ozemlju EU še ni razdelan. Na vrhu bodo ponovljene mantre o učinkovitejšem nadzoru zunanje meje, hitrem vračanju 
zavrnjenih prosilcev za azil v njihove domovine in kadrovski okrepitvi enot Frontexa na 10.000 pripadnikov. 
Po eni od zamisli bi Frontex v izjemnih primerih lahko deloval v Afriki. Predsednik evropskega sveta Donald Tusk za 
prihodnji proračun EU predlaga posebno finančno linijo za bitko proti nezakonitim migracijam. »Prvi pogoj za resnično 
migracijsko politiko EU je, da Evropejci učinkovito odločamo, kdo vstopa na evropsko ozemlje. Če nam ne uspe doseči tega 
cilja, bomo pokazali našo šibkost in predvsem ustvarili vtis, da Evropa nima zunanje meje,« je zapisal v pismo voditeljem 28 
članic. Tusk opozarja, da ljudje pričakujejo odločna dejanja za vrnitev občutka varnosti. 
Premeščanja po sistemu obveznih kvot verjetno ne bo 
V njegovih očeh vzrok za takšno pričakovanje ljudi ni, da so »nenadoma postali ksenofobični in hočejo postavljati zidove 
proti drugim delom sveta, ampak je naloga vsake politične oblasti uveljavljanje zakona, varovanje ozemlja in meje.« 
Opozoril je tudi, da »vse več ljudi začenja verjeti, da le avtoritete s trdo roko, po duhu protievropske in protiliberalne, s 
tendenco k očitnemu avtoritarizmu, lahko ustavijo val nezakonite migracije.« Če jim ljudje verjamejo, da so edini sposobni 
ustaviti val nezakonitih migracij, jim bodo verjeli vse drugo. »Na kocki je veliko. In ni veliko časa.« 
Premeščanja po EU po sistemu obveznih kvot ni pričakovati. Visoki uradnik EU je opozoril, da so »razprave, ki trajajo že od 
leta 2015, vir delitev in nimajo dobrih rezultatov. Zato da je bolje, če se Unija osredotoči na ustavljanje nezakonitih 
migracijskih tokov. Merklove omenja dvostranske ali večstranske dogovore med članicami za hitro vračanje prosilcev v 
pristojno članico, če so bili že prej v njej registrirani. Na vrhu bo predvidoma sprejet poziv članicam, naj med sabo 
sprejemajo takšne dogovore.  

• Resni nemški spori o migrantski krizi. Barbara Kramžar. Delo,  Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/resni-nemski-spori-o-migrantski-krizi-65525.html  
Nadaljevanje razprav po vrhu EU v znamenju migrantske krize.  
Berlin – Stranke nemške koalicije še niso zaključile ogorčenega spora o begunski krizi, ki vlado kanclerke Angele Merkel 
pretresa že dolgo. Najvišji predstavniki CDU, CSU in SPD bodo o vse resnejšem vprašanju za varnost in politično stabilnost v 
državi spet razpravljali po vrhu EU. 
Članice Evropske unije k iskanju evropskih rešitev begunske krize poziva tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, 
saj bo to vprašanje tudi po njegovem prepričanju odločilno za prihodnjo povezanost EU. Nekatere države zahtevajo centre 
za zadrževanje beguncev zunaj EU, evropska komisija pa dvomi o legalnosti takšnih rešitev. Še vedno tudi ni jasno, kje naj bi 
jih postavili, Albanija, ki so jo omenjali v preteklih dneh, takšne centre na svojih tleh odločno zavrača. 
Nemški kanclerki še ni uspelo poiskati skupne rešitve niti z državami, ki so prejšnji teden prišle na ad hoc srečanje v Bruselj, 
številne vzhodnoevropske pa se ga sploh niso udeležile. Tudi Steinmeier zato govori o razumnem usmerjanju migracij in 
skupnem nadzoru nad mejami EU, če nam je vsem kaj do Evrope, je treba poiskati kompromis. O begunski krizi se še naprej 
prepirajo tudi nemške stranke, med njimi sestrski konservativni uniji CDU in CSU. Po prejšnjem ostrem besednem 
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obstreljevanju iz Bavarske so se obtožbe v preteklih dneh sicer polegle, a prepiri še zdaleč niso končani. Krščanskosocialna 
Bavarska bo oktobra na deželnih volitvah branila svojo prevlado, ki so jo že na zadnjih zveznih parlamentarnih volitvah 
resno ogrožali nacionalisti Alternative za Nemčijo. 
Spori so bili v minulih dneh tako ostri, da je kanclerka omenjala svojo pristojnost za določanje vladnih smernic, notranji 
minister in prejšnji bavarski ministrski predsednik Horst Seehofer pa je opozarjal na svoj položaj predsednika enakopravne 
vladne stranke. 
»Preprečiti moramo precedens!« 
Spor med CDU in CSU, ki je nekaj časa ogrožal zgodovinsko povezavo med sestrskima strankama, se vsaj za nekaj ur ali dni 
umirja, zato pa razvnema razprava med socialdemokrati. Če so v SPD upali, da so se v nasprotju s sprtimi konservativci pred 
javnostjo pokazali kot mirna, razumnim rešitvam zavezana politična sila, ji je načrte preprečil dolgoletni predhodnik Sigmar 
Gabriel. Politik, ki je leta 2015 pred kanclerko Angelo Merkel izgovoril usodne besede »Zmogli bomo!«, priznava, da je bila 
Evropa na začetku begunske krize naivna, in če zdaj rešitev ne bo našla vsa Evropa, imajo državljani nacionalnih držav po 
njegovem mnenju pravico do nadzora na mejah. »Take back control!« je skandiral v angleščini, sledila so medsebojna 
obtoževanja med nekdanjimi in sedanjimi vodilnimi socialdemokrati. 
Tudi ta epizoda kaže, kako uničujoča je begunska kriza za politična dogajanja v najbolj izpostavljenih evropskih državah, zato 
v večini nemških sredinskih strank upajo, da bo odločilne poteze za zmanjšanje njenega negativnega potenciala vendarle 
prevzela EU. Njihovo stisko kažejo najnovejše raziskave javnega mnenja. Ena od njih, ki jo je objavila revija Der Spiegel, 
konservativni uniji CDU/CSU daje le še 29,8 odstotka glasov in SPD le še 17,7 odstotka, zato pa se je AfD na njej povzpela na 
16,1 odstotka. Na četrtem mestu so z 12,7 odstotka Zeleni, Levica na petem z 10,1 odstotka, liberalna FDP za njo z 8,7 
odstotka.  

• Vrh trepetanja za usodo Angele Merkel. Peter Žerjavič, STA. Delo,  Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/migracije-bi-lahko-odlocale-o-usodi-eu-65994.html  
Nemška kanclerka Angela Merkel meni, da spor okoli azilne politike ogroža obstanek EU.  
Bruselj - Ko so voditelji držav prihajali na vrh EU, ki je bil vnaprej razglašen za prelomnega, je bilo čutiti kar nekaj napetosti. 
Za nemško kanclerko Angelo Merkel je zasedanje eno od najtežjih v trinajstih letih vladanja. Razglašen je bil kar za odločilni 
vrh za njeno usodo. 
Eden od glavnih razlogov za okrepitev političnih napetosti na področju migracij - čeprav se število prihodov strmo znižalo – 
je propad reforme dublinskega sistema. Z njo bi vstopne države, predvsem Grčijo in Italijo, v primeru hujših kriz 
razbremenili s shemo obveznih kvot za premeščanje migrantov. Italija samo sebe že tako dolga leta obravnava kot žrtev 
veljavnega sistema. Pod novo desničarsko-populistično vlado želi doseči premike. Na drugi strani višegrajke v navezi z 
Avstrijo, ki 1. julija prevzema predsedovanje EU, zavračajo vsakršno obvezo glede sprejema prosilcev. 
»Je pravi čas za začetek novega obdobja evropske demokracije,« je ob prihodu na vrh razglasil madžarski premier Viktor 
Orbán. Morali da bi narediti, kar zahtevajo ljudje: »Nič več migrantov noter, ustaviti jih. Tiste, ki so že noter, bi morali 
vrniti.«  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je z bolj izbranimi besedami jasno napovedal, da je EU že preveč let zapravila za neuspešne 
razprave o kvotah in da bi se morala posveti zunanji meji. »Rešitev (migranta) v Sredozemskem morju ne more postati 
vozovnica za pot v Srednjo Evropo,« je povedal. 
Razmere so bile napete in vnaprej so bila napovedana dolga in naporna nočna pogajanja o migracijskih vprašanjih. Italijanski 
premier Giusppe Conte je že namigoval na veto na sklepe o migracijah, če ne bodo upoštevane njihove zahteve. Rim med 
drugim nasprotuje ureditvi, po kateri je prosilca  za azil pravilo pristojna prva vstopna država EU. V takšnih okoliščinah 
manevrira nemška kanclerka Angela Merkel, ki potrebuje napredek pri doseganju rešitev  na področju migracij v 
notranjepolitični bitki. Zaveda pa se, da bi enostranski nacionalni ukrepi zaostrili krizi v EU. 
Naklonjena je predlogu, da bi na morje rešene begunce in migrante izkrcali z ladij v tretjih državah, v severni Afriki, »a z 
državami bi morali govoriti in upoštevati njihove potrebe«. Za Nemčijo je najpomembnejše vprašanje sekundarnih migracij - 
gibanja prosilcev iz ene članic v drugo. Prepričana je, »da migranti in begunci ne morejo sami izbirati, v kateri članic bodo 
izpeljali azilne postopke«. Nemški notranji minister Horst Seehofer bi zadevo rešil – če Merklova ne bo dosegla evropske 
rešitve po nacionalni logiki – z zavračanjem vstopa ljudem, ki so bili registrirani v kateri drugi članici. 
Vroča migracijska debata je sicer posledica politične krize. Eden temeljnih problemov je namreč dejstvo, da se nemški 
kanclerki zaradi sekundarnih migracij iz članic z zunanjo mejo v Nemčijo maje vlada. Po veljavni evropski azilni zakonodaji, ki 
se je v krizi leta 2015 sicer izkazala za povsem neučinkovito, je namreč za obravnavo prošenj za azil pristojna prva članica 
vstopa prebežnika v unijo. V pomoč Merklovi naj bi voditelji danes pozvali, naj članice sprejmejo vse potrebne zakonodajne 
in administrativne ukrepe za zajezitev sekundarnih gibanj prosilcev za azil ter naj tesno sodelujejo pri tem. Nemčija je sicer 
že v stiku z več članicami glede sklenitve dogovorov, s katerimi naj bi zajezili sekundarna gibanja prosilcev za azil. Ti dogovori 
pa sprožajo skrbi, da bi to lahko vodilo v oblikovanje mini schengna oziroma razdrobitev schengna.  
Po številnih razlagah bi tak razvoj povzročil učinek domin in resno ogrozil obstoj schengna. Avstrija bi najbrž naredila enak 
korak na meji z Italijo. Tako bi migranti, ki so se doslej gibali proti severu obtičali na Apeninskem polotoku.  Zato je 
predsednik evropskega sveta Donald Tusk predlagal osredotočanje na zunanjo mejo EU, vključno s platformami za 
izkrcavanje, kar naj bi bilo skladno s predlogi UNHCR »Alternativa tej rešitvi bi bilo kaotično napredujoče zapiranje meja, tudi 
znotraj EU, kot tudi naraščajoči spori med članicami,« je posvaril Tusk. 
Po mnenju Merklove se članice EU še niso pripravljene dogovoriti za skupen evropski azilni sistem. V petih od sedmih 
ključnih vprašanj migracijske politike vlada večinoma soglasje, a težave še naprej ostajajo, ko gre za uvedbo enotnih 
standardov pri obravnavi prosilcev za azil in vprašanju »solidarne porazdelitve migrantov in beguncev«.  
Kaj pa Slovenija?  
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Slovenija po besedah premiera Mira Cerarja sicer zagovarja izkrcevalne platforme, a pod pogojem, da bodo delovale v 
skladu z mednarodnim pravom. Dvostranski sporazumi o vračanju prosilcev za azil v vstopne države, kakršne predlaga 
Merklova, za Slovenijo očitno niso sprejemljive. »Jasno je, da Slovenija ni prva države članice, v katero so katerikoli prosilci 
prispeli,« je pojasnjeval ob prihodu na vrhu. Cerar sicer nima skrbi za položaj Slovenija v schengnu, saj da skrbno varuje 
mejo. »Je pa ogrožen schengen kot tak, tudi z nadzorom na notranjih mejah,« je povedal.   
Poleg preprečevanja sekundarnih migracij bo danes v ospredju predlog vzpostavitve centrov za izkrcanje in obravnavo 
migrantov zunaj EU, s katerimi naj bi odpravili glavno vabo za migrante in uničili poslovni model tihotapcev migrantov. 
Za Slovenijo so centri za izkrcanje migrantov zunaj EU sprejemljivi, če se ob tem zagotovi spoštovanje mednarodnega prava, 
je poudaril Cerar. Zavzema se za to, da bi v primeru vzpostavitve centrov za izkrcanje migrantov zunaj EU pri tem sodelovale 
tudi mednarodne organizacije za begunce oziroma migracije, ker bi to zagotovilo humano obravnavo beguncev in njihovo 
ločevanje od drugih vrst migrantov. EU naj bi te centre vzpostavila v sodelovanju z uradom ZN za begunce (UNCHR) in 
Mednarodno organizacijo za migracije (IOM). 

• Nevarnost, da se evropske sanje razblinijo zaradi priseljevanja. Antonio Tajani, predsednik evropskega 
parlamenta. Delo, Ljubljana, 28. junij 2018  

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/nevarnost-da-se-evropske-sanje-razblinijo-zaradi-priseljevanja-65376.html  
Resnično učinkovita strategija mora obravnavati tudi temeljne vzroke za izseljevanje priseljencev v Evropo.  
Prihodnje zasedanje evropskega sveta je odločilno za prihodnost Unije. Če države članice ne bodo skupaj našle načina, kako 
omejiti in obvladovati tokove priseljencev in prosilcev za azil, je to lahko usodni udarec za Evropsko unijo. EU in njene 
države članice so z neupravičeno zamudo odkrile ta problem in se omejile zgolj na pasivno vlogo, poskušale so le ublažiti 
škodo in zaustaviti tok na naših mejah. 
Do leta 2050 se bo število prebivalcev v Afriki podvojilo in bo preseglo 2,5 milijarde. Če ne bomo takoj ukrepali, bo sedanjih 
nekaj sto tisoč migrantov preraslo v milijone, kar bi imelo pogubne posledice za Evropo. 
Poleg terorizma, revščine, hudega pomanjkanja in podnebnih sprememb sta vzroka za migracije nestabilnost in negotovost, 
ki vladata v mnogih predelih Afrike in Bližnjega vzhoda. Samo med letoma 2014 in 2017 je v Sredozemskem morju izgubilo 
življenje najmanj 13.000 ljudi, če ne štejemo desettisoče smrtnih žrtev v Sahari. 
Naši državljani niso več pripravljeni sprejemati nemočne Evrope, ki ne zmore strukturnega odziva na to tragedijo. Želijo si 
Unijo, ki je solidarna z ljudmi, ki bežijo pred preganjanjem in vojno, a odločna s tistimi, ki nimajo pravice do vstopa ali 
prebivanja v Evropi.   
Ustaviti tihotapce in trgovce z ljudmi 
Prihodnje srečanje vrha EU je zadnja priložnost za izpolnitev pričakovanj pol milijarde Evropejcev. 
Potrebujemo pogum in pravo strategijo na kratki, srednji in dolgi rok, ki naj temelji na dveh stebrih. Na eni strani je treba 
nemudoma ustaviti odhode iz tranzitnih držav in z afriške obale ter pomagati, da v Evropo varno prispejo samo tisti, ki imajo 
v resnici pravico do azila. Na drugi strani pa je treba porazdeliti prosilce za azil med evropske države na podlagi 
samodejnega in obveznega mehanizma. 
Takoj je treba ustaviti odhode in tihotapcem na čolnih preprečiti ogrožanje življenj več deset tisoč ljudi. Kdor resnično 
potrebuje azil, ne sme biti prepuščen brezvestnim tihotapcem. Ustaviti odhode pomeni tudi preprečiti, da bi se ti trgovci z 
ljudmi – z moškimi, ženskami in otroki – okoriščali. 
Po zgledu sporazuma s Turčijo, ki je omogočil zaprtje balkanske poti, mora EU vložiti vsaj šest milijard evrov v zaprtje 
sredozemske poti. 
Tako kot z Nigrom mora EU okrepiti sodelovanje s tranzitnimi državami, kot so Mavretanija, Mali, Čad, Tunizija, Maroko, 
Alžirija in Libija. 
Pred letom 2016 je skozi Niger vsako leto prešlo 150.000 migrantov, leta 2018 le še 5000. Iz Libije smo lahko preselili 1500 
prosilcev za azil, ki jih je začasno sprejel Niger. 
Da bi okrepili sodelovanje z Nigrom, bom sredi julija obiskal Niamey in Agadez. Vodil bom tudi gospodarsko diplomatsko 
misijo, ki jo bodo sestavljali evropski podjetniki. 
Leta 2017 je bilo v EU vloženih 650.000 prošenj za azil, od tega 416.000 v le treh državah: Nemčiji, Italiji in Franciji. To je 
očitna krivica, povezana z dublinsko uredbo, ki je vir vse pogostejših napetosti in sporov med državami članicami. 
Uredbo je treba spremeniti. Potrebujemo pravičnejši in učinkovitejši evropski azilni sistem. Evropski parlament je že 
novembra 2017 z veliko večino sprejel predlog za pravično porazdelitev prosilcev za azil. Pisal sem voditeljem držav in vlad 
EU in jih prosil, naj to besedilo uporabijo kot izhodišče za reforme. 
Da bi prepričali tudi države, ki so prerazporeditvi najmanj naklonjene, jim je treba zagotoviti, da je Unija zmožna 
nadzorovati zunanje meje in zaustaviti migracije iz severne Afrike. Tako bi v Evropo prispele samo osebe, ki so upravičene 
do zaščite v okviru projektov za premestitve, ki jih vodi urad visokega komisarja Organizacije združenih narodov za begunce. 
Njihova pot v Evropsko unijo bi bila varna, tu pa bi jih pravično porazdelili po državah sprejema, po sistemu, ki že obstaja za 
begunska taborišča v Turčiji, Jordaniji in Libanonu.   
Marshallov načrt za Afriko 
Brez prepričljive evropske strategije, ki bo temeljila na teh dveh stebrih, bo prevladalo načelo »vsak zase« s ponovno 
nacionalizacijo politike priseljevanja, zaprtjem nacionalnih meja in koncem schengenskega območja. 
Unija mora hkrati usklajevati prizadevanja za stabilizacijo Libije, da bi se vzpostavila oblast, ki bi bila naš resnični sogovornik. 
Kmalu bom obiskal Libijo, da bi razpravljal o vlogi, ki bi jo lahko imel evropski parlament v tem procesu in pri organizaciji 
demokratičnih volitev v prihodnosti. Pripravljeni smo zagotoviti vire in strokovno znanje, tudi v obliki konference v 
parlamentu, ki bi se je udeležili predstavniki vseh zainteresiranih strani. 
Resnično učinkovita strategija mora obravnavati tudi temeljne vzroke za izseljevanje priseljencev v Evropo. Pozivamo, naj se 
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v prihodnjem proračunu EU namenijo sredstva za Marshallov načrt za Afriko. Potrebnih je vsaj 40 milijard evrov, s katerimi 
bi se v prihodnjem desetletju mobilizirale naložbe v višini 500 milijard evrov. Njihov cilj je afriški mladini zagotoviti 
perspektivo v njihovih državah in jim dati upanje. Te naložbe lahko skupaj z močno gospodarsko diplomacijo in kvotami 
zakonitih migrantov olajšajo sklepanje sporazumov z izvornimi državami o ponovnem sprejemu. 
Zaradi priseljevanja bi se lahko razblinile evropske sanje. Tega ne moremo in ne smemo sprejeti. Potrebujemo pogum, 
odločnost in željo, da skupaj poiščemo nove rešitve. 
Evropski parlament si prizadeva po svojih močeh in predlaga dobro oblikovano in prepričljivo strategijo. Pozivam voditelje 
držav in vlad, naj se znebijo nacionalnih egoizmov in s skupnimi močmi preprečijo konec Unije. 

• Realizem v begunski krizi. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/realizem-v-begunski-krizi-65377.html  
Nihče si ne želi Evrope povampirjenih nacionalizmov, ki jih lahko prinese pomanjkanje realizma v sedanjih krizah.  
Bavarski konservativci so zaradi begunskega vprašanja v minulih tednih močno razburkali tradicionalno politično povezavo s 
krščanskimi demokrati kanclerke Angele Merkel, zdaj pa tudi visoki politiki CSU govorijo o »usodni skupnosti« in se 
sprašujejo, zakaj se sploh prepirajo o načinih, ko pa so cilji zelo podobni. In celo socialdemokratski prvaki čas, ko bo 
osrednja evropska država zavračala v drugih evropskih državah registrirane prosilce azila, označujejo s »ko«, in ne s »če«. 
Ne glede na to, kaj se bo dogajalo v Berlinu, bi se morale tudi države na balkanski begunski poti pripraviti na konec 
nemškega prevzemanja begunskega bremena za večji del celine. 
Tudi najbolj dobronamerni Nemci vidijo, da so z drugače socializiranimi ljudmi velike težave pri integraciji, številni prišleki pa 
z umori, posilstvi in terorističnimi dejanji majejo same temelje državne varnosti. 
Veliko tega, kar se bo na begunski fronti dogajalo v prihodnjih tednih, bo odvisno od evropskih dogovorov in odločitev v 
bavarskem predvolilnem boju. CSU se oktobra boji za tradicionalno absolutno prevlado v »svobodni deželi«, na vrata katere 
trkajo nacionalisti Alternative za Nemčijo. A raziskave javnega mnenja kažejo, da bi CSU vsemu protibegunskemu ropotanju 
navkljub ta čas dosegla komaj štirideset odstotkov glasov, kar kaže, da tudi mnogi Bavarci nočejo biti neusmiljeni, na 
vsakega vrnjenega skrajnega desničarja pa bavarski konservativci izgubijo kakšnega zmernega podpornika. Kanclerka lahko 
sestrsko stranko tudi opomni, da so bili na deželnih volitvah po izbruhu begunske krize praviloma poraženi tisti sredinski 
konservativci, ki so grozili s trdo roko. Na njeni strani so uspešni krščanskodemokratski deželni voditelji od Armina Lascheta 
iz Severnega Porenja-Vestfalije do Daniela Güntherja iz Schleswig-Holsteina. 
Kanclerko podpira tudi mogočni predsednik bundestaga in nekdanji finančni minister Wolfgang Schäuble, ki ne dvomi o 
njeni pravici do postavljanja smernic in verjame v razumnost voditeljev CDU in CSU, da spora ne bodo prignali do bridkega 
konca. Begunski »randevu z globalizacijo« je po njegovem prepričanju mogoče reševati le v evropskem kontekstu, še več, 
Evropa se po njegovem pomika naprej le v krizah. Ali bodo k njenemu reševanju pripomogli dvostranski dogovori ali kaj 
drugega, ni tako zelo pomembno, in tudi sicer je mogoče predvideti, da imajo vse evropske države interes za zavarovanje 
zunanjih meja EU in za ohranitev svobodnega pretoka znotraj skupnosti. 
A tudi nemška kanclerka že dolgo poudarja, da se leto 2015 ne sme ponoviti. Tedanje odločitve so razkrile globoke razkole v 
njeni državi in drugod, zato nihče ne sme zanemariti skrbi za lastno varnost in blaginjo. Zadostuje pogled na slovenske meje: 
na severnih je Avstrija begunce pripravljena zavračati z vojsko, na južnih je med ponovnim večjim begunskim navalom in 
našo državo le Hrvaška: iz Bosne in Hercegovine poročajo o številnih bližnjevzhodnih in drugih migrantih, ki bi radi šli proti 
razvitejšim evropskim državam. Nekateri med njimi si zaslužijo azil in Evropa, ki se lahko spomni lastnih nesrečnih poglavij 
zgodovine, bi jim ga morala zagotoviti. Nobena država na balkanski ali kakšni drugi begunski poti pa ne bo mogla več 
računati, da jih bo lahko pošiljala naprej proti Nemčiji. 
Tudi v Nemčiji mnogi opozarjajo na nujnost učinkovite pomoči domovinam beguncev, a Evropa gotovo ne bo mogla vplivati 
na vse vojne v svoji bližnji in daljni okolici ter še manj na pomanjkanje. Pomoč je potrebna, a tudi zaščita lastnih interesov. 
Nihče si ne želi Evrope povampirjenih nacionalizmov, ki jih lahko prinese pomanjkanje realizma v sedanjih krizah. 

• Arbitraža: Cerar ostro nad Junckerja, Plenković pa se je srečal z Janšo. STA. Delo, Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/arbitraza-cerar-ostro-naj-junckerja-plenkovic-pa-se-je-srecal-z-janso-66144.html  
Miro Cerar je oštel predsednika Evropske komisije, ker se ne zgane okoli arbitraže. Plenković pa je med tem Janši znova 
omenjal dvostransko rešitev.   
Premier Miro Cerar je povedal, da je v nedeljo na migracijskem vrhu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju 
izrekel »nekaj kar močnih kritičnih besed« o nedejavnosti komisije glede arbitražne razsodbe. »Bil sem zelo kritičen do njega 
in Evropske komisije. O tem sva se resno pogovorila,« je dejal. 
O Junckerjevem odzivu na kritike Cerar ni želel podrobno govoriti, saj da ne želi javno razgrinjati, kaj sta si povedala. »Lahko 
pa povem, da sem bil v svoji oceni zelo oster in da je skušal on na nek način opravičevati zadrego, ki jo čuti sam ob takšni 
odločitvi,« je dodal. 
Premier je komentiral tudi sredino srečanje hrvaškega kolega Andreja Plenkovića in predsednika Sodišča EU Koena 
Lenaertsa. Povedal je, da se sam z njim ni srečal, saj sta se sestala pred nekaj meseci, ko sta v izčrpnem in dolgem pogovoru 
odprla vse pomembne teme. 
Takšna srečanja je Cerar ocenil kot povsem običajna, češ da se vsi sestajajo z različnimi visokimi funkcionarji in da se je tudi 
sam sestal s predsednikom sodišča, pred nekaj meseci in pred tem še enkrat, pred približno dvema letoma. 
»Prepričan sem, da bo na koncu sodišče odločalo nepristransko,« je ocenil Cerar in ponovil, da je treba tožbo vložiti čim 
prej. Pričakuje, da se bo odbor za zunanjo politiko oblikoval v prihodnjem tednu ali dveh, da se lahko izpelje še ta postopek, 
ki je pogoj za vložitev tožbe. Potem pa se bo potrudil, da vlada to tožbo vloži. 
Ob tem je Cerar izrecno poudaril, da bo Slovenija tožbo proti Hrvaški vložila zaradi kršitev evropskega pravnega reda, kar ne 
pomeni, da je - ne glede na izid postopka - kakor koli pod vprašajem veljavnost arbitražne odločbe. 
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Arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško velja po mednarodnem pravu in jo je treba izvršiti. Če Sloveniji uspe 
dokazati, da Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne razsodbe krši tudi pravo EU, o čemer je Cerar sicer prepričan, potem bo 
Hrvaška ne le kršiteljica mednarodnega, ampak tudi evropskega prava, je pojasnil. 
»Na to ciljamo s to tožbo in to je smisel te tožbe. Ne glede na izid tožbe na sodišču pa še vedno ostane razsodba v veljavi,« 
je izpostavil in poudaril, da je prav, da slovenska javnost to ve.  
Srečanje Plenković Janša 
Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes v Bruslju pogovarjal s predsednikom SDS Janezom Janšo. Izrazil mu je 
pripravljenost Hrvaške na pogovore o rešitvi vprašanja meje s Slovenijo po oblikovanju nove vlade. Plenković in Janša sta se 
udeležila srečanja voditeljev strank članic Evropske ljudske stranke (EPP), ki je potekalo pred vrhom EU. 
»Janši sem povedal, da smo se pripravljeni pogovarjati s slovenskimi prijatelji, da bi z diplomatskimi in dvostranskimi 
sredstvi našli rešitev tega dolgo odprtega vprašanja,« je Plenkovićevo izjavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Plenković je še izrazil upanje, da se bo oblikovala nova slovenska vlada ter da bodo potem znova stekli pogovori med 
Zagrebom in Ljubljano. 
Plenković je v minulih dneh že večkrat napovedal, da bo Hrvaška tudi novi slovenski vladi predlagala dvostransko rešitev 
spora o meji na podlagi pravnega okvirja, ki so ga slovenski strani predstavili konec lanskega leta. Menil je, da bi državi tako 
lažje prišli do rešitve spora kot pa s tožbo, ki jo Slovenija zaradi nespoštovanja prava EU v povezavi z neuresničevanjem 
arbitražne sodbe o meji med državama namerava vložiti proti Hrvaški pred Sodiščem EU. 
SDS je prejela največ glasov na junijskih parlamentarnih volitvah, po katerih sedaj potekajo pogovori med parlamentarnimi 
strankami o oblikovanju vladne koalicije, med tem tečejo tudi pogovori o oblikovanju levosredinske vlade. 

• Povabilo v Nato bi bila zadostna nagrada Makedoniji. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/povabilo-v-nato-bi-bila-zadostna-nagrada-makedoniji-66042.html  
Zaev je pripravljen odstopiti, če referendum o novem imenu države ne bo uspel.  
Zaradi zadržkov Francije in Nizozemske je začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo preložen na prihodnje leto. Makedonija 
se bo morala zadovoljiti z verjetnim povabilom v Nato, kar naj bi bila zadostna nagrada za njena prizadevanja za rešitev 
spora z Grčijo. 
Na zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu so sklenili, da se pristopna pogajanja z Makedonijo, ki so jih pogojili s 
sprejemom reform in implementacijo dogovora z Grčijo, ne bodo začela nič prej kot julija prihodnje leto. Črtanje ciljnih 
datumov sta zahtevali in dosegli Francija in Nizozemska, ki sta utemeljili zadržke z domačim javnim mnenjem in zahtevami, 
da ne bi smelo biti širitev pred temeljito reformo EU.   
Berlin ni prepričal Pariza in Haaga 
Makedonija bo tako še naprej ostala v čakalnici EU, kljub svarilu, da takšna drža Francije in Nizozemske ogroža uspeh 
referenduma o novem imenu v Makedoniji. Čeprav je tudi evropski komisar za širitev Johannes Hahn opozarjal na 
nepredvidljive posledice za celotno regijo, če EU ne bo dala zelene luči za odprtje pristopnih pogajanj z Makedonijo, sta 
Francija in Nizozemska ostali nepopustljivi. 
Vodij francoske in nizozemske diplomacije ni prepričala niti Nemčija, ki želi zlasti zaradi vse bolj vsiljive Rusije povečati vpliv 
EU na Zahodnem Balkanu. Nemški minister za evropske zadeve Michael Roth je izpostavil tudi velik pomen stabilnosti in 
miru na Balkanu, vendar Berlin ni uspel premakniti Pariza in Haaga. Po navedbah diplomatskih virov bi Nizozemci popustili, 
če bi večina na čelu z Nemci, ki so sprva prav tako dvomili, kot je izpostavil grški zunanji minister Nikos Kocjas, o zadostnem 
napredku Makedonije, prepričala Francoze. 
Grčija je po ratifikaciji sporazuma o novem imenu Makedonije v makedonskem parlamentu obvestila generalnega sekretarja 
Nata Jensa Stoltenberga, da podpira vabilo Makedoniji v Nato. Ko bo sporazum implementiran, ne bi smelo biti več 
nobenega problema za članstvo Makedonije v Natu. Makedonija bo povabilo za članstvo v Nato po vsej verjetnosti dobila že 
na julijskem vrhu severnoatlantskega zavezništva. Da se bodo voditelji zavezništva tako odločili, pričakuje tudi Stoltenberg.   
"Ogrožen" makedonski model sobivanja 
Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je uradno sporočil, da ne bo podpisal sporazuma z Grčijo o imenu Makedonije, ki ga 
je parlament ratificiral 20. junija. Ivanov je v sporočilu za javnost izpostavil, da nima mandata za podpis zakona o ratifikaciji 
sporazuma, ker se je v volilnem programu leta 2014 zavezal, da ne bo pristal na spremembe ustave zaradi spremembe 
ustavnega imena države. 
Kot je še poudaril, ne sprejema idej ali predlogov, ki bi ogrozili makedonsko nacionalno identiteto, individualnost 
makedonskega naroda, makedonskega jezika in makedonskega modela sobivanja. Po njegovi oceni sporazum ni v skladu z 
ustavo in ni bil niti ratificiran v skladu z ustavo. Ivanov je prepričan, da sporazum postavlja državo v podrejen položaj Grčiji. 
Sklenil je z besedami, da makedonski kazenski zakonik določa, da bo državljan, ki postavi Makedonijo v tak položaj, 
kaznovan z najmanj petletno zaporno kaznijo. 
Ker je Ivanov uresničil večkrat izrečeno napoved, da sporazuma ne bo podpisal, to pomeni, da bo parlament moral znova 
glasovati o ratifikaciji sporazuma. Njegov predsednik Talat Xhaferi še ni sklical novo zasedanje parlamenta, na katerem bodo 
poslanci ponovno glasovali o ratifikaciji sporazuma. Če ga bodo ratificiral z najmanj 61 glasovi od skupno 120, ga bo moral 
Ivanov v skladu z ustavo podpisati. Če tega ne bo hotel storiti, kar je naredil že v primeru zakona o jezikih, to uveljavitve 
sporazuma ne bo ustavilo.   
Opozicija bo spoštovala izid referenduma 
Sporazum mora ratificirati tudi grški parlament, kar po navedbah diplomatskih virov ne bo problem, ker naj bi premier 
Aleksis Cipras že zagotovil glasove 151 poslancev za ratifikacijo sporazuma s Skopjem. V Makedoniji ga morajo pred tem 
potrditi na referendumu, parlament pa bo o datumu referenduma predvidoma odločal 16. julija. Makdonijo še čaka tudi 
ustrezna sprememba ustave, ki jo mora parlament potrditi z dvotretjinsko večino. 
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Premier Zoram Zaev je izrazil prepričanje, da bo referendum uspel, v nasprotnem primeru pa je pripravljen odstopiti. 
Čeprav je Zaev sprva zagotavljal, da bo referendum obvezujoč, se zdaj pogaja s političnimi strankami, ali naj bo posvetovalni 
ali obvezujoč. Prvak najvplivnejše opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je zagotovil, da bo njegova stranka 
spoštovala referendumsko izraženo voljo državljanov, če bo sprejeta po demokratični poti. 
V skladu s sporazumom, ki naj bi razrešil več kot četrt stoletja star spor med Makedonijo in Grčijo ter odprl pot Skopju v EU 
in Nato, se bo Makedonija po novem imenovala Severna Makedonija. Makedonski in grški zunanj minister Nikos Kocjas in 
Nikola Dimitrov sta sporazum podpisala 17. junija.  
 

Dnevnik, Ljubljana 

• Bolgarski premier za takojšnje zaprtje zunanjih meja EU. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826733/svet/bolgarski-premier-za-takojsnje-zaprtje-zunanjih-meja-eu  
Bolgarski premier Bojko Borisov se je danes v bolgarskem parlamentu zavzel za »takojšnje zaprtje zunanjih meja 
Evropske unije«. Medtem pa je tudi češki premier Andrej Babiš zagrozil, da bo migrante na svojih mejah zavračala tudi 
Češka, če bosta to storili Nemčija in Avstrija. 
»Zunanje meje EU je treba takoj zapreti,« je poudaril Borisov, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. »K temu pozivam 
že leta na vseh vrhunskih srečanjih EU in sem bil deležen samo kritik,« je dodal po poročanju avstrijske tiskovne agencije 
APA. 
Dejal je še, da se bo v Bruslju zavzel tudi za to, da bi v EU spuščali samo ljudi, ki dejansko bežijo pred državljanskimi vojnami. 
»Gre za državljanske vojne, ki smo jih kot zahodni svet, hote ali nehote, povzročili sami,« je izpostavil. 
EU mora poleg tega po besedah bolgarskega premierja vzpostaviti in financirati sprejemne centre za begunce izven unije, 
denimo v Libiji, Jordaniji ali Turčiji. 
Vlada v Sofiji ob tem podpira tudi idejo, da se evropske mejne in obalne straže Frontex ne zgolj okrepi, ampak se jo 
preoblikuje v mejno policijo. »Ves čas govorimo o migracijskih tokovih. Če želimo ustaviti tok, moramo najprej ustaviti 
izvor,« je poudaril Borisov, pri čemer je po navedbah APA mislil konfliktne države na Bližnjem vzhodu. 
Čehi bodo sledili Nemcem in Avstrijcem 
Češki premier Babiš, sicer vodja populistične stranke ANO, pa je zagrozil, da bo tudi njegova država na mejah zavračala 
migrante, če bosta to počeli Nemčija in Avstrija. »V tem primeru bo češke mejne prehode nadzorovala policija, imamo pa 
tudi zasilni načrt, v skladu s katerim bomo na mejo poslali tudi carinike in vojake,« je pojasnil. 
Nemški notranji minister Horst Seehofer je namreč v začetku tedna napovedal, da bo Nemčija po vrhu EU, ki bo konec 
prihodnjega tedna, začela zavračati migrante, ki so bili že registrirani v drugi državi članici, če evropski voditelji ne bodo 
dosegli evropske rešitve. Nemška kanclerka Angela Merkel nasprotuje tem enostranskim ukrepom in se zavzema za 
dvostranske ali večstranske dogovore z državami, ki so najbolj obremenjene. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz v primeru zavračanja na nemških mejah pričakuje posledice na evropski ravni. 
»Kratkotrajna zaostritev nadzora na notranjih mejah EU bi lahko sprožila domino učinek, ki bo odvračal nezakonite 
migracije, saj ne bo več tako lahko priti do Nemčije, Avstrije in Švedske,« je 31-letnik danes povedal za nemški tabloid Bild. 
Dunaj je na to po kanclerjevih besedah pripravljen. Storili bomo vse potrebno za zaščito naših meja. To bo pomenilo 
varovanje meje na Brennerju in tudi v številnih drugih krajih," je pojasnil po poročanju APA. Avstrija bo sicer s 1. julijem od 
Bolgarije prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. 
O migracijah bodo na nedeljskem mini vrhu v Bruslju razpravljali voditelji EU, vendar pa se tega zasedanja ne bodo udeležili 
vsi. Bojkot so napovedale države višegrajske četverice, torej tudi Češka. 

• V Sredozemskem morju zaradi spora ponovno obtičala reševalna ladja z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana,    
                 22. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826659/svet/v-sredozemskem-morju-zaradi-spora-ponovno-obticala-resevalna-ladja-z-
migranti  
V Sredozemskem morju je zaradi pomanjkljivih navodil ponovno obtičala reševalna ladja z več kot 200 migranti na krovu. 
Ladja Lifeline je po lastnih informacijah v četrtek rešila 224 migrantov, a ji italijanski notranji minister Matteo Salvini ne 
pusti vpluti v italijansko pristanišče, češ da bi to morala dovoliti Malta. 
Ker je ladja nemške humanitarne organizacije Lifeline trenutno v malteških vodah, bi morala Malta odpreti svoje pristanišče, 
k čemur jo je Italija pozvala, je danes sporočil Salvini. Dodal je, da bi morali po vplutju "nezakonito" ladjo zapleniti in 
aretirati posadko, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
Medtem je izbruhnil tudi spor glede zastave na ladji. Medtem ko nemška organizacija trdi, da ladja pluje pod zastavo 
Nizozemske, to zanika nizozemska vlada, češ da ladja ni registrirana pri njih. Zato tudi ne morejo podati nadaljnjih navodil, 
je pojasnil tiskovni predstavnik nizozemskega pravosodnega ministrstva za nemško tiskovno agencijo dpa.  
Salvini je sicer danes ponovno kritiziral francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je označil novo protievropsko 
vzdušje v delih Evrope za »gobavost«. »Ne bomo dopustili, da nas Francija uči lekcije o odprtih rokah. Upam, da prihodnjih 
20 migrantskih ladij doseže Francijo, kjer jih bodo sprejeli s kaviarjem in šampanjcem,« je Salvini po navedbah italijanskih 
medijev dejal na prireditvi v Sieni. 

• Salvini pod vprašaj postavil enotnost Evrope. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826714/svet/salvini-pod-vprasaj-postavil-enotnost-evrope  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v danes objavljenem intervjuju pod vprašaj postavil preživetje enotne 
Evrope. Francoska vlada pa je medtem posvarila pred razpadom Evropske unije. 
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»V enem letu bo odločeno, ali bo še obstajala enotna Evropa ali ne,« je za nemški Der Spiegel povedal vodja do tujcev 
sovražne stranke Liga Salvini. V prihajajočih pogovorih o evropskem proračunu in pred parlamentarnimi volitvami v Evropski 
parlament prihodnje leto bo znano, »ali je vse skupaj postalo nesmiselno«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Nova italijanska populistična vlada druge članice EU obtožuje, da so Italijo pri soočanju z migracijami pustile samo. Salvini je 
ob tem poudaril, da Italija »ne more sprejeti niti enega človeka več«. »Nasprotno, nekaj bi jih radi poslali drugam,« je 
povedal. 
Na vprašanje, ali bi lahko njegovo stališče prispevalo k odstavitvi nemške kanclerke Angele Merkel, ki se ji zaradi spora z 
nemškim notranjim ministrom glede upravljanja migracij maje vlada, je odgovoril, da se stališča Berlin in Rima močno 
razlikujejo tudi na drugih področjih. Med drugim je navedel ekonomsko politiko EU in velik nemški trgovinski presežek. 
Francija in Nemčija vnaprej pripravili osnutek srečanja mini vrha Eu 
Kot je še povedal v intervjuju, ga je zmotilo tudi to, da sta Nemčija in Pariz pred nedeljskim mini vrhom EU o migracijah 
vnaprej pripravila osnutek sklepov srečanja. 
Osnovni namen vrha bo sicer pomagati nemški kanclerki Merklovi pri reševanju domače migracijske krize. Bavarska 
Krščansko-socialna unija (CSU), sestra njene Krščansko-demokratske unije (CDU), namreč grozi z enostranskimi ukrepi, če ne 
bo evropske rešitve, ki bi preprečila sekundarne migracije. Kanclerka si prizadeva za dvostranske oziroma večstranske 
dogovore z državami z zunanjo mejo, zlasti Italijo in Grčijo. 
Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je medtem danes posvaril pred razpadom Evrope. "Če Evropa ne 
bo dosegla dogovora o delu na skupnem migracijskem načrtu, se bojim, da bo dokončno razpadla," je povedal po poročanju 
nemške tiskovne agencije dpa. 

• Begunci na Balkanu: Če te policisti pretepejo sredi gozda, ti nihče ne verjame. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, 
Ljubljana, 23. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042826699/svet/begunci-na-balkanu-ce-te-policisti-pretepejo-sredi-gozda-ti-nihce-ne-verjame  
V torek, dan pred 20. junijem, svetovnim dnevom beguncev, ni bilo v Sloveniji niti enega novega begunca več. Naslednji 
dan so jih v azilni dom vendarle pripeljali deset. Za vzorec. Dan kasneje jih je prišlo še šest. To je za državo, ki leži – 
dobesedno – na begunski poti v Evropo, ekstremna situacija. Še pred dvema tednoma je v Ljubljano prispelo petdeset do 
sto novih prosilcev na dan. In na severu Bosne in Hercegovine jih je več tisoč, ki skušajo prek Hrvaške in Slovenije 
nadaljevati pot na zahod. Kaj se je zgodilo v Sloveniji po volitvah?  
To je vprašanje, ki sva ga od migrantov, prebežnikov, beguncev v Veliki Kladuši in Bihaću s fotografom Luko Cjuho slišala 
velikokrat. Odgovor ni bil enostaven. V Sloveniji se je »nekaj« prelomilo. 
»Adu Allah bean ytakabal amalkom ma alamaal alsaliha, ua hatha lkhair yaudu alaikom bl khair! Ua tadkhulu aljana bel 
akhira w an tatahakak hathihi aldauat! Amin.« »Da bi vam Bog to, kar delate, vpisal med dobra dela. Da bi se vam dobro 
povrnilo z dobrim. Da bi na drugem svetu prišli v raj. Da bi se moje molitve za vas uresničile. Amen.« V večernem mraku se 
je fant v kratkih hlačah in natikačih zagledal v gospoda Edisa Kadrića. Dlani je obrnil k nebu in govoril brez predaha. 
Priprošnja v arabščini je zvenela kot molitev. Gospod Kadrić se je na koncu nasmejal, iz avtomobila potegnil liter mleka in ga 
izročil mladeniču. 
Edis Kadrić, meščan Velike Kladuše, mesta na severu Bosne in Hercegovine, pomaga migrantom, prebežnikom, beguncem, 
ki so prišli v njegovo mesto. Ob našem obisku v mestu minuli teden, ko je še trajal postni mesec ramazan, je vsak večer v 
osrednjem mestnem parku, v katerem bivakira stotine ljudi, organiziral razdeljevanje iftarja – slavnostne večerje. Tisti večer 
so bili na »sporedu« burek in datlji. In za nameček mleko. Pred njegovim avtom se je v trenutku nabrala dolga vrsta. Bilo je 
nekaj prerivanja, živčnosti, vpitja.  
Le dvema otrokoma, fantoma, starima okrog šest let, je bilo dovoljeno, da sta se prerinila naprej. Vsi preostali so bili 
kregani. »Takoj vsi v vrsto, saj niste otroci! A me boš ubogal!? Sem profesorica nemščine, razumeš? Če ti spoštuješ mene, 
bom tudi jaz tebe!« Tako je na razgreteže vpila Kadrićeva sestra Mirza Mujakić. Tudi sama je vsak večer tam – da razdeljuje 
hrano in dela red. Migrante – v mestu jih je okrog tisoč petsto do dva tisoč – zdaj pozna že osebno. Res, da z juga prihajajo 
vedno novi, a le redkim uspe nadaljevati pot, zato so postali že skupnost. Meja s Hrvaško in naslednja s Slovenijo sta namreč 
vedno bolj zaprti. Policiji obeh držav članic EU ne dovolita več zaprositi za azil, pravijo migranti v Kladuši. 
Policija vse zanika 
Ko migrante ujamejo pri neregularnem prehodu meje, zunaj mejnih prehodov, pa tudi če skušajo vstopiti na mejnih 
prehodih, jih zavrnejo. Nekatere hrvaški policisti pretepejo, jim zlomijo kakšno kost, enemu naj bi na glavi ugasnili cigareto. 
Strašijo jih s streljanjem v zrak, streljali pa so tudi že v tihotapski kombi in skoraj ubili dva otroka. Da so policisti nasilni – 
vendar manj kot hrvaški – pripovedujejo tudi tisti migranti, ki jim je uspelo prebiti se čez Hrvaško, a so bili ujeti v Sloveniji. 
Tudi slovenski policisti včasih grdo ravnajo z njimi, jih spodnesejo z brco, jim uničijo kakšen telefon, jih zaprejo v policijsko 
marico in pustijo na vročini, jih daljši čas pustijo lačne in prezeble po prečkanju Kolpe. Policisti včasih pri tem še 
pripominjajo, da naj bi migranti raje ostali doma, v »vročih krajih«, kjer menda ozračje ni hladno kot v Sloveniji. »Prosili smo 
za azil! Seveda smo prosili za azil!« Tako zatrjujejo begunci, tudi če jih večkrat vprašate, ali so res skušali zaprositi za azil in 
ali je to res bilo v Sloveniji. Svojo pot natančno opišejo, navedejo datum in uro, imenujejo kraje, kjer so bili v Sloveniji prijeti, 
in jih pokažejo na zemljevidu. Največkrat so bili to Preloka, Žuniči, Miliči, Črnomelj…, torej kraji v Beli krajini. 
S fotografom Luko Cjuho sva v treh dneh bivanja v Kladuši in Bihaću zbrala natančna pričevanja petih skupin iz Pakistana, 
Iraka, Irana, Sirije in Afganistana, ki trdijo, da v Sloveniji niso mogli zaprositi za azil. Sogovorniki med seboj niso bili povezani, 
z njimi smo govorili ob različnem času na različnih lokacijah. Prepričali smo se, da se niso mogli dogovoriti o tem, kaj bodo 
pripovedovali.  
Fawzy A., državljan Sirije, iz kraja Deir ez-Zor, ki ga je terorizirala Islamska država, trdi, da je bil 8. junija okrog enajstih 
dopoldan prijet pri cerkvi sv. Marije v Vojni vasi v Črnomlju, kjer je počival po pešačenju čez Hrvaško. Trdi, da je zaprosil za 
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azil, pokazal je tudi vse svoje sirske dokumente, a je bil kljub temu odpeljan nazaj na Hrvaško in od tam nazaj v Veliko 
Kladušo. 
Hasan M. iz Iraka (polna imena vseh pričevalcev in kopije nekaterih njihovih dokumentov zaradi zaščite osebnih podatkov 
hranimo v uredništvu) trdi, da je bil s soprogo Tahani ter tremi otroki, Danielom, starim šest let, Ilio, starim štiri leta, ter 
Nayo, staro okrog enega leta, 4. junija ob šesti uri zjutraj prijet pri gradu Mokrice v Čatežu ob Savi. V Slovenijo so vstopili v 
Slovenski vasi. Hasan M. trdi, da so zaprosili za azil, a so bili odpeljani nazaj na Hrvaško, kjer so noč preživeli na policijski 
postaji. Na soproginem telefonu ima shranjene fotografije s te policijske postaje. Od tam so jih potem odpeljali v Veliko 
Kladušo. Hasan M. trdi, da so mu policisti v Sloveniji vzeli mobilni telefon, soprogi pa ga niso vzeli. 
Skupina moških iz Afganistana – Mohammad Y. A., Omid Q., Asif A. in Samiui H. – trdi, da so bili v Sloveniji prijeti 8. junija 
okrog osmih zvečer pri Črnomlju. Ta dan je sicer malo vprašljiv, saj je bila tisti dan zvečer v Črnomlju huda toča, Afganistanci 
pa tega niso omenjali. Možno je, da so se zmotili za kakšen dan, saj so – tako kot večina preostalih naših sogovornikov – v 
Slovenijo prek Hrvaške iz Bosne hodili več dni. Večina jih ob policijski zavrnitvi tudi ni dobila nobenega pisnega potrdila, da 
bi bilo mogoče iz dokumenta razbrati datum. Afganistanci trdijo, da so v Sloveniji zaprosili za azil, a da ta prošnja ni bila 
upoštevana. Trdijo, da so jih policisti neposredno po prijetju preiskali in jim pobrali denar. Vsote so se gibale okrog sto 
evrov. Eden od njih je kasneje na slovenski policijski postaji vprašal, kje je njegov denar, vendar policisti, ki so bili na postaji, 
niso več o denarju, ki ga je pobrala terenska patrulja, vedeli nič. Afganistanci domnevajo, da je razlog za odvzem denarja 
odvzem možnosti, da bi še kdaj poskusili potovati v Slovenijo. Odpeljani so bili nazaj na Hrvaško in od tam v Veliko Kladušo. 
Pokazali so tudi razbite telefone – počena stekla in uničene kontakte za polnjenje. Iz njihovih pripovedi sicer ni bilo povsem 
jasno, ali so jim jih razbili hrvaški ali slovenski policisti. Pravijo pa, da je namen razbijanja ta, da telefonov ne bi več 
uporabljali kot GPS-naprav z zemljevidom, s pomočjo katerih se podajajo na pot. 
Govorili smo tudi s skupino iz Irana, Sajadom A. Z., Bardijem A. Z., Amirjem H. E. in Magshudom B. Z njimi potuje tudi otrok 
enega od njih, fant, ki je star devet let. Prijeti naj bi bili pri Črnomlju, 6. junija okrog enajste ure zvečer. Eden od njih je trdil, 
da so ga ob prijetju slovenski policisti z brco spodnesli, da je padel na tla. Trdili so, da so jim policisti razbili mobilne 
telefone, in pokazali razbite mobilne telefone z uničenimi kontakti pri bateriji. Trdili so, da so ob prijetju otroka policisti 
grobo porinili. Eden je pokazal odrgnino na vratu, češ da mu jo je povzročil policist. Trdijo, da so zaprosili za azil in da so jim 
policisti obljubili, da jih bodo naslednji dan odpeljali v »kamp«. Mislili so, da to pomeni azilni dom. Na policijski postaji so 
lepo ravnali z njimi in jim dali »dobro hrano«, pravijo. Naslednje jutro, 7. junija, pa so bili namesto v azilni dom odpeljani 
nazaj na Hrvaško in od tam v Veliko Kladušo. 
Govorili smo tudi z dvema državljanoma Pakistana, Shabbirjem H. in Alijem A., ki sta bila prijeta v Sloveniji. Pokazala sta nam 
dokumenta, ki kažeta, da sta bila 8. junija ob 17.20 obravnavana na policijski postaji v Črnomlju. Trdita, da sta zaprosila za 
azil, vendar naj bi jima policisti rekli, da »ni azila v Sloveniji«. Vrnjena sta bila na Hrvaško in od tam v Veliko Kladušo. 
Policija in ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) vse to zanikata. O navedenih primerih policija na splošno pravi, da nekatere 
od naštetih oseb niso bile v Sloveniji (o posameznih primerih se ne izreka). Izrecno pa poudarja, da policisti izpolnjujejo 
mednarodne obveznosti in da omogočajo prošnje za azil. Policija zanika tudi kakršnokoli izvajanje nasilja. Preprosto 
povedano – policija trdi, da so se nam migranti zlagali. Sklicuje se tudi na tri nevladne organizacije, Karitas, UNHCR in 
Pravno-informacijski center (PIC), ki naj bi nadzirale regularnost obmejnih postopkov. Vendar so vse tri organizacije 
opozorile, da to sploh ne drži. V resnici jih policija nikoli ne pokliče, da bi nadzirale katerikoli obmejni postopek, v katerem 
so migranti vrnjeni na Hrvaško. To, da niti Hrvaška za ljudi ne poskrbi, ampak jih odvrže v Bosno, pa slovenske policije ne 
zanima, je mogoče razbrati iz odgovorov policije in MNZ. Prav tako slovenska policija uradno ne verjame, da hrvaška policija 
ljudi pretepa. Če bi to verjela, migrantov iz Slovenije na Hrvaško ne bi smela vračati. Neuradno pa je od policistov mogoče 
slišati, da se zavedajo prav vsega. 
V Beli krajini, ob Kolpi, so nam domačini potrdili, da je zaustavljanje beguncev in vračanje na Hrvaško vseobsežno. Policisti 
se znajo pohvaliti, da so tako trdno zadrgnili mejo, da jim nihče ne uide. Slišati je mogoče zgodbe očividcev, ki so bili priča 
policijskim postopkom. Nekateri postopki, pravijo, so bili tudi nasilni oziroma nehumani. »Padli smo na izpitu humanosti, 
mar ne?« nama je s fotografom dejal Marko Simčič, eden od domačinov iz Preloke ob Kolpi. »Ko jih vidiš, kako so utrujeni 
po dolgi poti, kako prazno strmijo v policista, spoznaš, da so samo ljudje,« je zmajal z glavo. Policija in občinske oblasti so 
domačinom svetovale, naj se zaklenejo v hišo, če vidijo begunce. Simčič, nasprotno, jim pomaga z oblačili in hrano. Enako 
ravnajo tudi nekateri drugi domačini. 
Domačini in zavrnjeni migranti govorijo tudi o utopljenih v Kolpi. V Kladuši smo srečali fanta, ki je v reki izgubil brata. Število 
utopljenih v pripovedih variira od sedem do štirinajst. Govori se, da je neka družina iz Bele krajine med čolnarjenjem za 
sprostitev z otroki na dnu reke zagledala truplo… »Tu res več ne veš, kaj je res in kaj ne. Ko je dogajanje tako skrito, je 
mogoče prav vse,« je rekel Luka, ko sva se vračala iz Bele krajine v Ljubljano. Migracije na slovenski meji so potisnjene 
globoko v ilegalo. Rojevajo se miti in legende. Ko velja le še beseda policije proti besedi begunca, je že vseeno, kaj je res. 
Vrag je vzel šalo. 
Otroci pod drevesom 
V Bosni je mogoče srečati tudi veliko migrantov, ki so jih radikalno ustavili že na hrvaški meji. V Bihaću pod drevesom v 
parku denimo dneve preživljajo otroci iz Afganistana, dvanajstletni Abalfazl, petnajstletna Zahra in in devetnajstletna Arezu, 
ki so do Bosne pripotovali sami. Očeta so jim ubili v Afganistanu, z materjo so se izgubili, ko so nad njimi prevzeli nadzor 
tihotapci v Turčiji, je povedala Arezu. Odtlej matere niso več videli, so se ji solzile oči. »Poskušali smo nadaljevati pot na 
Hrvaško, a so nas policisti prijeli. Meni so vzeli telefon in ga razbili,« je povedala. Z razbijanjem policisti med drugim 
zabrišejo tudi dokaze v povezavi z lokacijo dogajanja, saj ima vsak telefon vgrajen sprejemnik satelitskega signala, ter 
preprečijo ponovne poskuse, saj na razbitem telefonu ni več mogoče slediti Googlovim zemljevidom, s pomočjo katerih 
begunci hodijo čez mejo. Dejstvo, da so izgubljena otroka in njuno najstniško sestro, ki očitno potrebujejo azil, hrvaški 



policisti vrnili v Bosno, živet pod drevo, priča o skrajnostih, ki jih je dosegla evropska protimigrantska politika. Hrvaška 
seveda lahko trdi, da to, kar pravi Arezu, sploh ni res in da se ni nikoli zgodilo. Ali pa da je Bosna in Hercegovina varna 
država in da lahko vsi za azil zaprosijo tam. To sicer drži, ampak dokler je v Bosni in Hercegovini v edinem azilnem domu v 
Sarajevu le sto postelj, povsod drugod pa vlada popoln administrativni in organizacijski kaos, je takšna argumentacija 
cinična in absurdna obenem. 
Poleg tega pravo Evropske unije ravno zaradi zavedanja o neurejenosti azilnih sistemov v okoliških državah ne predvideva, 
da bi morali prosilci za azil zaprositi v prvi državi, v katero bi vstopili. Če bi takšno pravilo obstajalo, bi vsi morali ostati v 
Iranu, Libanonu ali Turčiji, v Evropi pa ne bi bilo nikogar. Da begunsko pravo ravno zaradi načel humanosti in pravične 
porazdelitve beguncev ni zgrajeno na takšen način, je v obsežnem intervjuju za Dnevnik pred nekaj tedni pojasnil tudi 
največja svetovna avtoriteta za begunsko pravo, ameriški profesor James C. Hathaway. Koncept »varnih držav«, kar naj bi 
bile po trditvah populistov tudi Bosna in preostale države na Balkanu (na primer Albanija ali Makedonija), v begunskem 
pravu in v mednarodnih konvencijah ne obstaja, je opozoril Hathaway. Varna je tista država, ki beguncem dejansko nudi 
zaščito, in ne tista, kjer lahko sedeš pod drevo, ne da bi bil v neposredni nevarnosti, da te bo kdo ustrelil. 
V Bihaću je, v nasprotju s Kladušo, begunska situacija vendarle za spoznanje bolje organizirana. Tam je večina nastanjena v 
razpadli stavbi ob robu mesta. Ta je brez infrastrukture in humanitarne razmere so prav tako katastrofalne, je pa pred 
stavbo vsaj stojnica Rdečega križa. In lokacijo obiskujejo predstavniki UNHCR. A tudi humanitarcem se situacija zdi strašna. 
»Poglejte, kje živijo, saj to ni človeško,« nam je dejal Seid Husagić iz terenske pisarne UNHCR v Bihaću. »To ni primeren kraj 
za begunce. UNHCR od države zahteva, da uredi kapacitete in da jim omogoči dostop do azila,« pravi Husagić. »Urediti je 
treba tudi prehrano, saj en obrok dnevno ne izpolnjuje standardov Svetovne zdravstvene organizacije.« Tehnično gledano 
med begunci v Bosni vlada lakota. »Žal pa ni v Bosni nikjer napisano, kdo je odgovoren za to situacijo,« dodaja Husagić. 
Država je razdeljena na entitete, kantone in lokalne skupnosti, ki se med seboj ne pogovarjajo. Vrhovna odgovornost za 
begunce naj bi pripadala državnemu ministrstvu za varnost v Sarajevu, a tam se – kolikor je mogoče razbrati iz lokalnih 
medijev – pogovarjajo predvsem o tem, kako zapreti južno mejo, da ne bi bilo beguncev še več. 
Če nimaš 1500 evrov, greš peš 
Le ena od skupin, s katero smo govorili, je za (na koncu neuspešno) pot v Slovenijo uporabila tihotapski prevoz. Tovrstne 
usluge si lahko privoščijo le redki, saj je prevoz zelo drag. Zanje se pogosteje odločajo družine z majhnimi otroki, ki ne 
morejo dolgo hoditi peš. Preostali pa pešačijo tudi po več dni. S seboj – kot so nam pokazali – vzamejo paket kruha in paket 
datljev ter liter in pol vode. »Vodo najdeš v gozdu,« se je nasmejal Iranec Sajad A. Z. »V gozdu vidiš tudi veliko živali. Recimo 
lisico,« je navdušeno dodal. Relativni optimizem migrantov je nesorazmeren s težavami, ki jih imajo. Otroka, je pokazal 
Iranec, več dni nosijo na hrbtu. 
Če si kdo lahko privošči tihotapski prevoz, pokliče ne neko številko, ki kroži med migranti, so nama povedali. Ampak takšni 
primeri so redki, saj tihotapljenje ni poceni. Cene »za prevoz do Italije« se gibljejo od tisoč petsto evrov navzgor. Nekateri 
migranti so nama povedali, da so na poti do Bosne porabili že veliko denarja in da ga njim ter njihovim sorodnikom – ki jim 
pomagajo z nakazili prek sistema Western Union – zmanjkuje. Dva sogovornika sta za pot doslej porabila že štirinajst tisoč 
oziroma petindvajset tisoč evrov. Govorili smo tudi z gospodom iz Iraka, ki se je dogovoril z nekom iz Zagreba, da naj bi ga za 
štiristo evrov prepeljal zgolj prek bosansko-hrvaške meje. Pred nami je stal povsem obupan, saj ga je tihotapec opeharil – 
sredi belega dne mu je vzel štiristo evrov, ga prepričal, naj počaka na nekem križišču, medtem ko naj bi sam pobral še nekaj 
drugih »strank«, potem pa da se bo vrnil še ponj. Tihotapec je odpeljal in se ni več vrnil, z njim pa je izginil tudi Iračanov 
nahrbtnik z vsemi osebnimi stvarmi. 
»Kdo je zmagal v Sloveniji?« 
Večina migrantov, s katerimi sva govorila, naju je spraševala, kaj se je zgodilo na volitvah v Sloveniji. »Je zmagal 
ekstremist?« naju je vprašal fant iz Iraka, ki je na poti z ostarelim očetom, mamo in mlajšimi brati ter sestrami. »Kdaj bo pri 
vas sestavljena vlada?« naju je vprašal drugi, po rodu iz Alžirije, ki je po Kladuši šepal s povito nogo. Trdil je, da je iz te 
severnoafriške države pobegnil zato, ker ga kot intelektualca in oporečnika preganja režimska tajna policija. Elokventen 
možakar se je pohvalil, da prek interneta skrbno spremlja politično situacijo v Sloveniji in v EU. Jasno mu je, da je njegova 
usoda in usoda drugih, ujetih na severu Bosne in Hercegovine, odvisna od tega, kam se bo nagnila Evropa. Trenutno se 
nagiba stran od človekovih pravic. »Saj vem, Slovenija in Hrvaška zgolj izpolnjujeta ukaze Avstrije in Nemčije,« nama je dejal. 
Ali države na obrobju EU res funkcionirajo predvsem kot »mejne pokrajine«, ki dokazujejo, da lahko branijo germansko 
zaledje, je eno najpomembnejših vprašanj sedanjega časa. 
Tragične pripovedi, ki so posledica političnih premikov na področju upravljanja z migracijami in prerekanj o primernosti 
evropskih azilnih sistemov, je mogoče slišati povsod na begunski poti. Zabeležila sta jih tudi mikrofon in kamera RTV 
Slovenija – istočasno je bil v Bihaću in Veliki Kladuši tudi nacionalkin dopisnik Boštjan Anžin. Govoril je z drugimi ljudmi kot 
Dnevnikova ekipa, pripovedovali pa so mu enako – o pretepanjih in nasilju na meji med Bosno in Hrvaško ter o zavračanju 
možnosti zaprositi za azil, pa tudi o policijskem nasilju v Sloveniji. Tudi RTV Slovenija je na radiu in televiziji objavila 
prispevke o tovrstnih pričevanjih. Trinajst nevladnih organizacij, med njimi Rdeči križ, Slovenska filantropija in Pravno-
informacijski center (PIC), je v torek javno pozvalo premierja Mira Cerarja k preiskavi ravnanja obmejne policije. Da bodo 
zadeve preiskali, so nam sporočili tudi iz pisarne varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer. Sami so zabeležili dodaten 
domneven primer prisilnega zavračanja prosilcev za azil v Sloveniji in ga bodo preiskali, so sporočili. 
Iz evropskih prestolnic medtem prihajajo vesti, da se politični vrhovi dogovarjajo o zaprtju vseh poti v Evropo in o 
ustanovitvi azilnih centrov, tako imenovanih »vročih točk«, hotspotov, na okoliških kontinentih, denimo na severu Afrike. To 
je že stara ideja, ki ni nikoli zaživela. Vroče točke na grških otokih so se prelevile v humanitarno katastrofo bibličnih 
razsežnosti. 
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Donacije z vsega sveta 
»Nam muslimanska vera narekuje, da damo dva in pol odstotka svojega zaslužka za dobre namene,« je rekel Kadrić. »Ko so 
konec minulega leta začeli k nam prihajati begunci, najprej nekaj časa nismo vedeli, kaj storiti. Čakali smo, ali bo pomagala 
vlada, občina. Potem pa smo se sami organizirali in zdaj v sodelovanju z občino vsak od nas pomaga, kolikor lahko. Vidite – 
danes je nekdo doniral sto burekov, včeraj smo imeli pasulj. Nekateri, ki imajo prazne hiše ali prazne sobe, vzamejo k sebi 
begunske družine. Otrok ne morete pustiti zunaj.« V Kladuši je znamenitih tudi nekaj lokalov – denimo gostilna pri Latanu – 
ki na dan razdelijo nekaj sto brezplačnih toplih obrokov. 
V Unsko-sanskem kantonu na severu Bosne in Hercegovine je trenutno okrog štiri tisoč do pet tisoč migrantov, ki si želijo 
nadaljevati pot v Evropo. Te številke v absolutnem smislu niso velike – zgolj v Grčiji jih je okrog šestdeset tisoč, v Turčiji in 
Libanonu več milijonov. Tudi v Nemčiji je več sto tisoč prosilcev za azil. Ampak ti v Kladuši in v Bihaću so v posebnem 
položaju. »Mislim, da se tu ustvarja novi Idomeni,« pravi Adis Imamović Pixi, prostovoljec in aktivist, ki je bil rojen v Bosni, 
odrastel pa je v Sloveniji. Zdaj je v Kladuši pol kilometra iz centra mesta organiziral begunsko šotorišče. Idomeni, ki ga ima v 
mislih, je bilo begunsko taborišče med Grčijo in Makedonijo, kjer so begunci na poti v Evropo leta 2016 v velikem številu in v 
dramatičnih okoliščinah ostali ujeti na Balkanu. »V preteklih letih sem delal v begunskih taboriščih na severu Grčije in vem, 
kako potekajo stvari. Ljudje prihajajo, meja pa je zaprta. Moramo jim pomagati.« Pixija v Kladuši vsi poznajo, sodeluje tako z 
begunci kot z lokalnimi organizacijami in koordinira svoje delovanje tudi z bosansko federalno policijo. Ta beguncev ne 
preganja, temveč situacijo razume. S kolegico Petro, aktivistko iz Nemčije, ki prav tako potuje po različnih kriznih begunskih 
območjih in organizira pomoč, pravita, da sta bila tu med prvimi. »Prišla sva, ko ni bilo zanje organizirano še nič. Prve šotore 
smo postavili spodaj pri reki. Z njimi sva tam spala, se prehranjevala, umivali smo se kar v reki. Le tako se jim lahko približaš 
in jim pokažeš, da si del njih,« pravi Pixi. 
Reka pri Kladuši pravzaprav ni reka, ampak sivo-rjava mlakuža, ki že na daleč ni videti zdrava. Iniciacijski obred pa je bil 
uspešen. Danes je Pixi neformalni starosta begunske skupnosti. Ureja vse – v taborišče napeljuje elektriko, postavlja 
vodovodne pipe in prenosna stranišča. Organiziral je mobilno kuhinjo. Skrbi za red. Če se skupine migrantov med seboj 
sprejo – in v tako napetih, brezizhodnih razmerah, ob tako rekoč boju za življenjske resurse, se nekateri prepiri ne končajo le 
z buškami – jih zbere na pomiritvenem srečanju. Podajo si roke in vsi se vsem opravičijo. 
Petra in Pixi donacije zbirata z vsega sveta. S pomočjo objav in pozivov prek družbenih omrežij Petra doseže dobre ljudi v 
Evropi in ZDA, pravi Pixi. Kupujejo hrano, opremo, obleke in otroške čevlje. »Ceneje je, če zbiramo denar in kupujemo stvari 
tu, v Bosni, saj so cenejše. Prevažati pomoč iz Evrope ni smiselno,« je razložil v naglici med dvema obveznostma. Vendar 
sprejemajo tudi obleke, šotore, zdravila, če jih kdo pripelje z avtomobilom. Nekaj prostovoljcev iz Slovenije to že redno 
počne. Pixi in Petra, podobno kot domačini, hodita po mestu z velikima nahrbtnikoma in iz njih črpata pomoč. Obveze, 
obliži, analgetiki. Prosilci za azil, ki se po neuspešnih poskusih, po več dneh hoje čez hrvaške in slovenske gozdove, vračajo v 
Kladušo, so izčrpani, bolni in poškodovani. Ob našem obisku smo videli veliko bušk, modric in povitih nog, posledic 
policijskih udarcev. Da je hrvaška policija ekstremno nasilna, je javna skrivnost. Nasilje je učinkovita metoda, saj so migranti 
zdaj že res prestrašeni in nekateri imajo pomisleke glede tega, ali se tod še izplača poskušati priti v Evropo in prositi za azil. 
Uradno pa obe policiji, hrvaška in slovenska, kakršnekoli obtožbe o nasilju zanikata. Obe policiji tudi zanikata, da prijetim 
beguncem odrekata možnost zaprositi za azil. Vsaka država je namreč podpisnica mednarodnih konvencij, ki ščitijo pravice 
beguncev. Pravica zaprositi za azil (ne pa tudi pravica dobiti azil, takšna pravica ne obstaja) je vse od druge svetovne vojne 
velika svetinja človeške civilizacije. Vtkana je v zdaj že skoraj stoletne konvencije, v evropski pravni red in v nacionalne 
zakonodaje. Če katera od držav uvede zavračanje prosilcev za azil na mejah in ignoriranje prošenj za azil, se to v 
mednarodnem pravu imenuje pushback, »prisilno zavračanje«. To pa je v mednarodni skupnosti tabu. Ve se, da se to 
dogaja, a o pushbackih nihče ne govori uradno in nihče ne prizna, da jih izvaja. Seveda ima vsaka država možnost tudi 
uradno zapreti meje in ne sprejeti nobenega begunca več. Vendar mora to storiti po uradnem protokolu, ne pa s tajnim 
nasiljem sredi gozda. Država mora v takem primeru – da bi bilo vse po pravilih – najprej razglasiti izredne razmere, trajno ali 
začasno suspendirati mednarodne konvencije in o ukrepih obvestiti Urad Združenih narodov za begunce (UNHCR). Evropske 
države morajo obvestiti tudi Svet Evrope, odpreti debato v Bruslju…  
Slovenija ima za zapiranje meje možnost uporabiti tudi lani sprejet zakon o tujcih. Ta je predvidoma sicer protiustaven 
(ustavno sodišče se odločanju o tem izogiba že več kot leto dni), a je vsaj formaliziran, javen ukrep. Hrvaška in Slovenija pa 
se navzven pretvarjata, da se ne dogaja nič posebnega. Slovenska policija nam je večkrat zatrdila, da sprejema vse, ki 
zaprosijo za azil, na Hrvaško pa da vrača vse, ki ne zaprosijo za azil. Če pravilno razumemo slovensko policijo – tako pravijo 
tudi naši neformalni viri v policiji – naj bi begunci zdaj, v juniju, nenadoma nehali prositi za azil. Še maja pa jih je zaprosilo po 
petdeset na dan. 
V politično histeriziranem okolju, v katerem so migranti tako ali tako prikazani kot prevaranti, je s takšno trditvijo seveda 
mogoče uspeti. Vprašanje pa je, ali bi tovrsten argument vzdržal preverjanje uradnih institucij, kot sta UNHCR in Varuh 
človekovih pravic, ki lahko uvedeta neodvisni preiskavi dogajanja. V minulih dneh se je sicer izkazalo, da je po nekaj dneh 
skoraj popolnega zaprtja meje spet več prošenj za azil dovoljenih na primorskem odseku meje s Hrvaško. Po naših 
informacijah pa je to, komu bo dovoljeno zaprositi za azil, odvisno predvsem od načina prihoda: tisti, ki se jim s tihotapskim 
kombijem uspe prebiti globlje v državo, imajo več možnosti. Postopek je obsežnejši in bolj kompliciran, prošnje za azil pa je 
težje ignorirati. Tisti, ki priplavajo čez Kolpo v Beli krajini, pa policisti lažje takoj deportirajo, pravijo naši viri. Tam je 
policijske postopke lažje ohraniti v tajnosti. Več možnosti zaprositi za azil naj bi imele tudi družine, manj pa posamezniki. 
Molitev na tešče 
Na Hrvaškem je ombudsmanka Lora Vidović, zlasti zaradi smrti begunskega otroka v policijskem pushbacku na srbski meji, ki 
se je pripetila lani novembra, pa tudi zaradi poročil o nasilju, podala ovadbo zoper policijo na vrhovno državno tožilstvo. 
Vendar bo preiskovanje mukotrpno. Zlorabe, o katerih pripovedujejo begunci, se dogajajo na odročnih krajih, sredi gozdov, 



med minskimi polji, kjer ni nikogar, ki bi postopke nadziral. Tudi če kateremu od beguncev uspe kaj posneti z mobilnim 
telefonom, mu to nič ne pomaga, saj policisti telefone uničijo, razbijejo ekrane, električne kontakte pa razcefrajo z 
izvijačem. Takšnih razbitin sva s Cjuho videla na desetine. Razbijanje telefonov je sicer kaznivo dejanje, a policija lahko 
vedno reče, da so si jih begunci razbili sami… 
Travme beguncev pa padejo na pleča bosanskih prostovoljcev. Ti so v lokalnem okolju deležni mešanih odzivov. »Nekateri 
domačini tudi nočejo pomagati. Pravijo nam, da delamo škodo,« je rekel Edis Kadrić. »Hočejo, da bi begunci odšli kam 
drugam. Ampak kam bodo šli?« se je spraševal in srkal kapučino, ki si ga je naročil po zaključku iftarja. »Vaši jih več ne 
spustijo naprej,« se je obrnil k nama s fotografom. »Naši iz Sarajeva pa nam pošiljajo vedno nove. Vesta, kaj naredijo? 
Kupijo jim karte za avtobus in jih pošljejo sem.« 
Iz džamije čez cesto je bilo slišati vrvež, pripravljalo se je k molitvi. Tja so se odpravili tisti migranti, ki se jim ni uspelo 
preriniti do bureka. Po molitvi bo večerjo razdelil imam. »Tako je tudi bolje,« je rekel Kadrić. »Saj veste, pri molitvi se 
nenehno sklanjaš, vstajaš, klečiš. To je lažje narediti s praznim želodcem. Če se prej naješ, ne moreš dobro moliti.« 
Po molitvi je večerja dobrodošla. Do konca ramazana je bilo še dva dni posta. »Je res, da bo Slovenija po koncu ramazana 
odprla mejo?« naju je vprašal iraški fant, ki je s seboj vodil ostarelega očeta. »Tako sem slišal od nekaterih beguncev.« Tudi 
na to vprašanje nisva znala odgovoriti. Ko so ljudje potisnjeni globoko v ilegalo, se rojevajo miti in legende. A ta legenda se 
je izkazala le za – legendo. Po ramazanu Slovenija meje ni odprla. Ravno nasprotno. 
Podatki MNZ 
Podatki MNZ, ki smo jih prejeli včeraj, kažejo, da je od 1. junija mejo s Hrvaško na nedovoljen način prestopilo manj 
migrantov kot v primerjalnem obdobju v maju. Vendar so jih policisti na Hrvaško vrnili skoraj petkrat več kot v primerjalnem 
obdobju v maju. V azilnem domu pa uradno ne vedo, zakaj je njihova sprejemnica skoraj prazna… 

• Mini vrh za reševanje Merklove brez rešitve za migracije. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 23. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826769/svet/mini-vrh-za-resevanje-merklove-brez-resitve-za-migracije  
Od jutrišnjega mini vrha EU o migracijah, ki je bil sklican v pomoč nemški kanclerki Merklovi, ne gre pričakovati preboja 
pri trenutno politično najbolj vnetljivem evropskem vprašanju. Na posvetovalnem sestanku namerava bolgarski premier 
predlagati takojšnje zaprtje zunanjih evropskih meja. 
Nemška kanclerka Angela Merkel si je v minulih dneh begunsko krizo ogledala v dveh državah, ki sta zaradi dotoka 
beguncev iz sirske državljanske vojne sprejeli največ beguncev glede na število prebivalstva. Na vseh svojih nastopih v 
Jordaniji in Libanonu je kot rdečo nit vlekla sporočilo, ki je bilo namenjeno evropski politiki: rešitve za vprašanja migracij in 
azilne politike moramo najti skupaj. Če je Merklova na že dolgo vnaprej dogovorjenih obiskih kljub domači vladni krizi 
poskušala dajati vtis vsakodnevne državniške rutine, je na nemških in evropskih političnih tleh vrelo. 
Zainteresirana šestnajsterica 
Le dva dni pred nedeljskim mini vrhom, ki ga je v pomoč kanclerki na hitro sklical predsednik evropske komisije Jean-Claude 
Juncker, se je najtežje obdobje tretjega mandata kanclerke nadaljevalo. Notranji minister Horst Seehofer je Merklovo brez 
dlake na jeziku svaril pred razpadom koalicije, če bi ga odslovila zaradi razhajanj glede zaprtja nemške meje za prosilce za 
azil, ki so bili registrirani v drugih evropskih državah. Predsednik bavarske vlade Markus Söder je s kritiko francosko-
nemških reformnih načrtov za območje evra odprl novo fronto proti Merklovi. Socialdemokratska SPD se je medtem že 
pripravljala na morebitne predčasne volitve. V nekaterih evropskih državah je bilo slišati negodovanje nad vrhom, ki so ga 
nekateri razumeli kot nemški poskus oblikovanja dvostranskih dogovorov o vračanju že registriranih prosilcev za azil v druge 
države članice, spet drugi kot poskus iskanja evropske rešitve za vprašanje migracij. 
Sprva za ožji krog načrtovan mini vrh v Bruslju bo jutri vendarle prerasel v kar obsežno sestankovanje premierjev. Osmerica 
držav z najbolj obremenjenima Italijo in Grčijo na čelu se je razširila v srečanje najmanj šestnajstih držav članic. Premierjem 
Nemčije, Francije, Avstrije, Italije, Grčije, Malte, Španije in Bolgarije se je po odprtem Junckerjevem povabilu »vsem 
zainteresiran za evropsko rešitev« pridružilo še enkrat toliko držav. Ob slovenskem premierju Miru Cerarju se bodo 
bruseljskega sestanka jutri še udeležili predsedniki vlad Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Danske, Finske, Švedske in 
Luksemburga. 
Protestno se bodo mini vrha ognile države višegrajske četverice. Kot je pojasnil madžarski premier Viktor Orban, jih v 
Bruselj ne bo, ker zavračajo iskanje vsiljenih rešitev zaradi notranjepolitične krize v eni od držav članic. Manjkali bodo tudi 
baltski trojček, Velika Britanija in Portugalska. »Na udaru migracij so države pač različno prizadete,« je pojasnjevala 
Merklova in podobno kot evropska komisija dodala, da udeležba na vrhu ni obvezna. 
Brez sklepov 
Na zasedanju, ki bo potekalo le štiri dni pred evropskim svetom, na katerem naj bi sprejeli več reform za prihodnost EU, se 
obeta burna razprava. Kako zaščititi zunanje meje EU, za katere naj bi evropska komisija kmalu predlagala vzpostavitev 
posebnih evropskih policijskih enot v okviru Frontexa, je le ena izmed tem. Iskanju načinov solidarnosti z Italijo in Grčijo se 
tudi na tem srečanju ne bodo mogli izogniti. Prav tako bo vroča tema obujena zamisel vzpostavljanja registracijskih centrov 
za prosilce za azil na afriških tleh in na evropskem kontinentu, vendar zunaj EU, v katerih bi preverjali, kateri migranti so 
sploh upravičeni do mednarodne zaščite. Koncept še ni dodelan. Evropska komisija, ki želi z njim očitno pomiriti tako Italijo 
kot Nemčijo, pa vendarle zagotavlja, da ti centri ne bodo postali »evropski Guantanamo«. Podobni sprejemni centri sicer že 
delujejo na grških otokih za migrante, ki tja prispejo iz Turčije. Življenjske razmere v njih humanitarne organizacije opisujejo 
kot nehumane. 
Na jutrišnjem srečanju predsedniki vlade posebnih sklepov ne bodo potrjevali. Precej prahu in negodovanja je namreč 
dvignila sklepna izjava, v kateri so bile zapisane zaveze o preprečevanju sekundarnih migracij znotraj EU in vračanju v drugih 
državah članicah registriranih prosilcev za azil. Italija je dala jasno vedeti, da se srečanja ne bo udeležila, če se bo od nje kot 
ene najbolj obremenjenih držav zahtevalo sprejemanje prosilcev za azil, ki so nadaljevali pot proti severu, medtem ko na 
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njene obale še vedno prihajajo novi migranti. »Ker vemo, da na evropskem svetu ne bomo dosegli rešitve za celoten paket 
migracijskih vprašanj, je sestanek v nedeljo namenjen pogovoru o migracijskih temah. Prav tako bomo videli, ali je mogoče 
skleniti dvo-, tro- ali večstranske dogovore, da bi lažje rešili določena vprašanja migracij,« je pričakovanja pred nedeljskim 
srečanjem skušala pomiriti Merklova. 
Bolgarski premier za zaprtje zunanjih meja  
Bolgarski premier Bojko Borisov je napovedal, da se bo na vrhu zavzel za takojšnje zaprtje zunanjih evropskih meja za 
migrante. Prav tako bo udeležencem predlagal vzpostavitev sprejemnih centrov za migrante zunaj EU, v katerih bi 
preverjali, ali so sploh upravičeni do mednarodne zaščite. Takšni centri so se znašli tudi v osnutkih sklepov prihajajočega 
evropskega sveta prihodnji četrtek in petek. Po mnenju Borisova bi takšne centre morali vzpostaviti v Libiji in Turčiji. Za 
njihovo postavitev se omenjajo še druge možne lokacije v Afriki (Tunizija) in na Balkanu (Albanija). 

• Malta ne bo prevzela odgovornosti za ladjo z migranti, ki jo je Italija zavrnila. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. junij 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042826799/svet/malta-ne-bo-prevzela-odgovornosti-za-ladjo-z-migranti-ki-jo-je-italija-zavrnila  
Malteška vlada je v petek zvečer v odgovor Italiji sporočila, da ne bo prevzela odgovornosti za reševalno ladjo Lifeline, ki 
je z več kot 200 rešenimi migranti obtičala v Sredozemskem morju. Že drugič v dveh tednih Italija blokira vplutje ladje z 
rešenimi migranti, ki je sedaj obtičala sredi morja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Malta ni koordinirala reševanja, niti ni pristojna, je pojasnil tiskovni predstavnik malteške vlade. Dodal je, da je reševalna 
akcija potekala med Libijo in italijanskim otokom Lampeduso. Ob tem so italijanskemu prometnemu ministru Danilu 
Tonanelliju očitali neodgovornost. 
Italijanski minister pa je danes Malti po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA očital nečloveškost, ker ne želi pomagati 
reševalni ladji. 
Reševalna ladja Lifeline, ki jo vodi istoimenska nemška humanitarna organizacija, je v četrtek po lastnih navedbah v 
mednarodnih vodah rešila več kot 220 migrantov. Italijanski notranji minister Matteo Salvini pa ji v petek ni dovolil vplutja v 
italijansko pristanišče, češ da bi to morala dovoliti Malta, saj je bila ladja takrat v malteških vodah. 
Ob tem je malteški notranji minister Michael Farrugia v petek očital Salviniju, da naj se pozanima o dejstvih in da Malta ni 
odgovorna za ladjo. 
Malteški premier Joseph Muscat je danes sporočil, da bodo ladjo oskrbeli s hrano in drugimi potrebščinami. Sprva je celo 
dejal, da bodo z ladje prevzeli bolnega migranta, a si je kasneje premislil, češ da »medicinska evakuacija« ni potrebna. 
Salvini pa je danes na facebooku ponovil svoje stališče, da v italijanska pristanišča ne bo več dovolil zasebnim reševalnim 
ladjam z migranti. »Te ladje lahko pozabijo, da bodo dosegle Italijo. Prekiniti želim posle tihotapcev in mafijcev,« je zapisal. 
Ponavlja se zgodba ladje Aquarius 
Podobna zgodba se je prejšnji teden pripetila ladji Aquarius, ki ji Salvini prav tako ni dovolil vplutja, po nekaj ostrih 
izmenjavah besed med Rimom in Valetto pa je več sto rešenim migrantom svoja vrata odprla Španija. 
Medtem je španska ministrica za izobraževanje Isabel Celaa v petek v izjavi sporočila, da je bil španski zunanji minister 
Josep Borrell v stiku z Malto, ki ji je ponudil pomoč glede ladje, ki jo je Italija zavrnila. Minister pa se je o tem pogovoril tudi 
z italijanskimi oblastmi, je sporočila Celaajeva. 
Macron za finančne sankcije proti članicam EU, ki zavračajo begunce 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes podprl evropski pristop pri vprašanju migracij, pri tem pa tudi finančne 
sankcije proti članicam EU, ki zavračajo sprejem beguncev. Po pogovorih v Parizu sta z novim španskim premierjem Pedrom 
Sanchezem podprla vzpostavitev zaprtih sprejemnih centrov za migrante na območju EU. “Ne moremo imeti držav, ki imajo 
velikanske koristi od evropske solidarnosti, ko pa gre za migrante, si lastijo pravico do nacionalnega egoizma,” je dejal 
Macron po pogovoru s Sanchezem. 

• Barbara Riman, predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem: Kek je najbolj znan Slovenec. Mateja A. 
Hrastar. Dnevnik, Ljubljana, 24. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042826438  
Slovenka na Hrvaškem? Je to sploh Slovenka v tujini? Tako bi se vprašal marsikdo, če bi mu dejali, da je tudi na Hrvaškem 
slovenska manjšina. Barbara Riman je rojena na Reki. Pred dobrim mesecem dni je postala predsednica Zveze slovenskih 
društev na Hrvaškem. Poleg tega je raziskovalka Slovencev in slovenstva na Hrvaškem, saj je vodja enote Inštituta za 
narodnostna vprašanja na Reki.  
 

 
Slika: Barbara Riman pravi, da ima v sebi poleg slovenskega tudi sredozemski značaj. (foto: osebni arhiv Barbare Riman)  
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Trenutno jo najbolj zanimajo ekonomske migracije Slovenk na Hrvaško v začetku 20. stoletja, ko je v Zagrebu delalo okoli 
10.000 Slovenk, ki pa nikoli niso postale tako slavne kot aleksandrinke, čeprav so bile prav tako guvernante, čistilke ali hišne 
pomočnice. 
Zgodba njene družine na Hrvaškem se je začela, ko sta se na Sušak, to je del Reke, ki je pred drugo svetovno vojno spadal 
pod Kraljevino Jugoslavijo, preselila njena stara starša. »Vsak je prišel iz svojih razlogov, spoznala sta se šele tukaj in se 
poročila. V družini se je govorilo slovensko in nemško, otroci so zunaj hiše govorili med sabo hrvaško, saj so jim pogosto 
drugi otroci ter tudi domačini govorili, da so furešti, tujci,« je zgodovino družine opisala Barbara. Njen oče je iz Vojvodine in 
je na Reko prišel študirat medicino: »Njegov oče, se pravi moj ded, je bil Nemec in sebe je vedno opredeljeval kot Švaba. 
Moja babica pa je bila Šokica, hrvaška Slavonka. Tudi v očetovi družini se je govorilo več jezikov: nemško, madžarsko in 
hrvaško.«  
Barbara s svojo mamo nikoli ni spregovorila slovensko. Pravi, da se še danes pogovarjata v hrvaščini, čeprav se z vsemi 
drugimi sorodniki v Sloveniji pogovarjata slovensko: »Slovensko kulturo je bila vedno čutiti v naši družini. Tudi svoje otroke 
skušam vzgajati v duhu različnosti, saj menim, da je različnost velikansko bogastvo. Ponosna sem, da tudi mož podpira mojo 
željo, da bi najine tri otroke naučila slovenščine. Oba na to gledava kot na dediščino naše družine in na dobro priložnost za 
kasneje. Saj je izjemno pomembno, da poznamo jezik sosedov.« 
Tolerantna in odprta Reka 
Na vprašanje, ali se počuti kot Slovenka ali Hrvatica, pa odgovori, da je reška Slovenka. »Na Hrvaškem se počutim drugače, 
tako kot je zapisala Zofka Kvedrova – 'Slovenke me nočejo več, Hrvatice pa me tudi ne priznajo za čisto svojo.' Tudi v moji 
slovenščini se bo vedno skrivala hrvaščina, v mojem slogu komuniciranja pa sredozemska miselnost, ki sem jo dobila na 
Reki.« 
Za Reko je značilno to, da so se pred drugo svetovno vojno naseljevali v zahodnem delu mesta, ki je sodil pod Kraljevino 
Jugoslavijo, po drugi svetovni vojni pa tudi v vzhodni del, ki je bil prej pod Italijo: »Italijani so odšli in pustili prazna 
stanovanja. Reka se je hitro razvijala in potrebovali so delovno silo, zato so se priseljevali tudi Slovenci. Pravzaprav je hecno, 
da so včasih Slovenci prihajali na Hrvaško zaradi boljših življenjskih in delovnih razmer. Mama mi je pripovedovala, da so po 
drugi svetovni vojni prišleki z lahkoto dobili stanovanje.« Na Reko so v času po drugi svetovni vojni z vlaki in avtobusi 
prihajali tudi dnevni migranti iz Ilirske Bistrice in njenega zaledja. Barbara Riman je prepričana, da je bilo mesto prav zaradi 
nenehnega dotoka priseljencev vedno tolerantno in odprto: »Reka je po drugi svetovni vojni sprejela vse, ki so hoteli delati 
in živeti. Tu ni pomembno, kaj si po narodnosti – Hrvat, Srb ali Slovenec, pomembno je, da si pozitiven. Zaradi zgodovine pa 
tudi tega svobodnega duha so na Reki izjemno dobro sprejeti pripadniki narodnih manjšin. V ustavi republike Hrvaške je 
vključeno 22 narodnih manjšin, na Reki ima kar 18 teh manjšin svoja kulturna društva. To kaže bogastvo Reke in odprtost do 
različnosti.«  
O Slovencih ne le na Reki, temveč na celotnem Hrvaškem, pa je prepričana, da so v medijih in javnosti nevidni. Tako na 
slovenski kot na hrvaški strani meje: »Za vse pravice, ki izhajajo iz hrvaške ustave, se moramo izbojevati sami. Slovenci v 
Sloveniji je redko slišijo za manjšino na Hrvaškem, ker ne kričimo nenehno, da želimo dvojezične napise, se ne pritožujemo 
nenehno nad diskriminacijo in nismo politično aktivni. Na Hrvaškem pa nas razumejo kot integrirane v družbo.« Kljub temu 
je uspela, da bo na osnovni šoli, kamor hodijo njeni otroci, tudi pouk slovenščine kot izbirnega predmeta: »Ravnateljica je 
bila odprta za moj predlog in se je potrudila, da je uredila vse potrebno za pouk slovenščine.« Na njeno pobudo je na Reki 
tudi slovenski vrtec. Ve pa, da bodo morali v prihodnosti trdo delati, da ne bodo kot manjšina izginili. 
Vse to je tudi vplivalo na njeno profesionalno pot, saj je postala raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja, z nalogo 
raziskovati Slovence na Hrvaškem: »Veste, svoje teme raziskovanja Slovencev na Hrvaškem težko prodam kot projekte, saj 
niso prioritetna tematika.«  
Veliko bolj se v medijih prodaja večno rivalstvo med Slovenci in Hrvati. Barbara ne ve, zakaj tako eni kot drugi o sosedih 
pišejo le negativno: »Redko pišejo o čudovitih posameznikih, ki so sprejeti v eni in drugi državi in so nekaj pozitivnega. 
Trenutno je najbolj prepoznaven Slovenec na Hrvaškem Matjaž Kek, nogometni trener Reke. Na filozofski fakulteti, kjer 
poučujem, sem imela že nekaj generacij študentov, ki zelo težko naštejejo tri znane Slovence.« Zato je prepričana, da se 
moramo Slovenci in Hrvati bolj kulturno povezati. Korak k temu bo tudi lektorat slovenskega jezika, ki ga bodo s prihodnjim 
šolskim letom odprli na Reki.  
Veliko podobnosti 
Ne glede na politične in medijske zamere so stvari, v katerih smo si Slovenci in Hrvati podobni: »Predvsem v obmejnih krajih 
so razlike med Slovenci in Hrvati zabrisane. Večje razlike so vidne v Slavoniji in Dalmaciji.« Na Hrvaškem imajo po njenem 
mnenju vedno čas za kavo in priljubljen rek je »bomo že«. In kaj je tisto, kar jo navdušuje v Slovenji in pogreša na 
Hrvaškem? Red, čistoča, urejen javni promet, uslužnost: »Mislim, da se je s Slovenci včasih lažje dogovoriti, če so kakšne 
težave, radi pomagajo. Imam občutek, da je tudi bolj urejena birokracija. Na Hrvaškem je birokracija izjemno zapletena.« In 
še odgovor, zakaj Hrvati nočejo govoriti slovensko – ker ne znajo in res ne razumejo. »Pred možem, ki je iz Paga, lahko v 
slovenščini govorim, kar želim, pa ne bo razumel niti besede,« se je zasmejala reška Slovenka Barbara Riman. 

• Izredni vrh EU o migracijah brez sklepov, a z nekaj več razumevanja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826840/svet/v-bruslju-danes-izredni-vrh-o-migracijah  
Voditelji 16 evropskih držav in evropskih institucij so se po izrednem vrhu na temo migracij v Bruslju danes razšli brez 
sklepov, a večinoma precej zadovoljni. Kot so poudarili, so izmenjali mnenja, jasno izrazili stališča in pretresli nekatere 
ideje, v prihodnjih dneh pa morajo po dodatnem premisleku slediti konkretne odločitve. 
Nemška kanclerka Angela Merkel je po srečanju izpostavila možnost rešitve azilnega spora na evropski ravni. »Danes je bilo 
izražene veliko dobre volje in, z izjemo nekaterih razlik, tudi veliko podobnosti,« je dejala po navedbah dpa. 

https://www.dnevnik.si/1042826840/svet/v-bruslju-danes-izredni-vrh-o-migracijah


Ali bo mogoče s posamičnimi državami članicami doseči hitre rešitve, nemška kanclerka ni želela ugibati. V dneh do vrha EU, 
seveda pa tudi zatem, bodo nadaljevali z iskanjem rešitev, je napovedala. Ob prihodu na današnje pogovore je sicer 
Merklova govorila tudi o dve- in tristranskih pogovorih, ki naj bi se odvili v prihodnjih dneh. 
Nemška kanclerka je doma pod izjemnim pritiskom, da do vrha EU v četrtek in petek na evropski ravni najde način za 
zaustavitev prihodov prosilcev za azil, ki so se registrirali v drugih državah unije, v Nemčijo. Če ne bo rešitve, ki bi bila 
pogodu tudi bavarski Krščansko-socialni uniji (CSU), notranji minister Horst Seehofer grozi z zaprtjem meje. 
Voditelji držav EU so se po besedah Merklove strinjali, da bi morala unija zmanjšati nezakonite migracije, zaščititi zunanje 
meje ter da so vse države odgovorne za vse vidike migrantskega vprašanja. »Držav vstopa ne moremo pustiti samih, saj bi to 
pomenilo, da morajo tudi vse težave reševati same,« je dejala. A hkrati je posvarila, da migranti ne morejo prosto izbirati, 
katera država EU naj obravnava njihovo prošnjo za azil. 
Macron: Treba je spoštovati človekove pravice 
»To ni srečanje, na katerem bi odločali, ampak se bomo pogovarjali,« je dodal luksemburški premier Xavier Bettel. »Dejstvo 
je sicer, da potrebujemo skupne rešitve, ker ne gre za nacionalni, ampak skupni problem. Če iščemo nacionalne rešitve, to 
ni EU, kakršno si želim,« je dodal. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da je treba zmanjšati nezakonite migracije, a hkrati pozval, da je treba 
pri tem spoštovati človekove pravice. Po njegovih besedah je zato nujno najti vseevropsko rešitev. 
Cerar: Slovenija se zavzema za prenovo azilnega sistema 
Iz Slovenije se srečanja udeležuje premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Za Slovenijo je po njegovih besedah izjemno 
pomembno, da se krepi nadzor na zunanjih mejah EU, tako personalno kot finančno, in vzdržuje dobro sodelovanje s t.i. 
tretjimi državami, od koder ali prek katerih prihajajo begunci in migranti v Evropo. »Slovenija se zavzema za prenovo 
azilnega sistema, a na način, ki bo pripeljal do večje učinkovitosti in solidarnosti sistema,« je dejal.  
»Vedno si bom prizadeval, da ne bi znotraj schengenskega območja nastajale nove meje. Čeprav so nekateri začasni nadzori 
na mejah morda potrebni, moramo vsi stremeti k temu, da jih bo schengen v prihodnje spet prost,« je dodal. 
Pričakuje, da bo Slovenija sodelovala pri iskanju končnih rešitev. »Morda tu in tam potekajo kakšni bilateralni pogovori, kar 
je razumljivo glede na različne pozicije posameznih držav. A rešitve morajo biti skupne. Rešitve morajo biti sprejemljive tudi 
za Slovenijo. Slovenija učinkovito varuje schengensko mejo, opažamo pa ponovno odpiranje nekaterih tokov skozi območje 
Zahodnega Balkana. Ko obravnavamo denimo krizne razmere na meji med Afriko in Italijo, ne smemo pozabiti tudi na druga 
območja, predvsem Zahodni Balkan, kjer se lahko zelo hitro ponovno odprejo določene poti, ki ponovno lahko privedejo do 
ilegalnih migracij v večjih valovih. To bi bilo seveda slabo,« je še povedal. 
Naredili korake naprej 
Španski premier Pedro Sanchez je prav tako izpostavil napravljene korake naprej, čeprav voditelji 16 držav in evropskih 
institucij niso sprejeli nobenih konkretnih sklepov. Obstaja pa skupno stališče, da je o številnih idejah vredno razmisliti. 
Vsi so se po besedah Sancheza strinjali, da je pri reševanju migrantskega vprašanja potrebna evropska vizija. Gre namreč za 
skupno odgovornost za skupne izzive. Glede predloga, ki ga je kolegom na mizo položil italijanski premier Giuseppe Conte, 
pa je povedal, da so ga prejeli, o nekaterih točkah tudi govorili, sedaj pa ga bodo še natančneje analizirali. 
Po oceni malteškega premierja Josefa Muscata je srečanje potekalo bolje od pričakovanj. Vsi so jasno izrazili svoje mnenje, 
kar je nujno za medsebojno razumevanje v prihodnjih tednih, je ocenil. Hkrati pa je opozoril, da so potrebna dejanja. »Smo 
v situaciji, ko gre za odločitve. Situacija v naslednjih dneh ne sme eskalirati,« je posvaril in ocenil, da so evropske države 
»verjetno« pripravljene na spremembe migracijskih postopkov. 
Zadovoljstvo je izrazil tudi Conte. »V dosedanji razpravi smo zastavili pravo smer,« je ocenil. 
Hrvaški premier Andrej Plenković pa je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug zatrdil, da bo Hrvaška zaščitila svoje 
nacionalne interese, v kolikor bodo države članice EU vračale migrante v države, v katerih so prvič vstopili v unijo. »Kar se 
tiče Hrvaške, ta skoraj v nobenem primeru ni država prvega vstopa na ozemlje EU, ampak najmanj drugega,« je ocenil. 
»Zato želimo natančno, proporcionalno in jasno spremljanje teh vstopov,« je poudaril. 

• Libija zavrnila Salvinijev predlog o begunskih centrih na južni meji. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 25. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826891/svet/salvini-na-pogovorih-o-migrantski-krizi-misija-libija-prihajamo  
Libijske oblasti so zavrnile predlog italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je ob današnjem obisku v Libiji 
predlagal ustanovitev begunskih centrov na južni meji Libije. Kot je poudaril namestnik libijskega premierja Ahmed 
Majtik, takšno možnost kategorično zavračajo, saj je tudi v nasprotju z libijsko zakonodajo. 
»Podpiramo kakršen koli libijski državni program, ki temelji na partnerstvu med nami in EU prek Italije. Libija je zaradi 
migrantske krize veliko pretrpela; toliko kot Italija ali še več,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Majtik, ob 
tem pa poudaril, da begunskih centrov na svojem ozemlju ne bodo dopustili. 
Salvini je prek Twitterja pojasnil, da so libijskim oblastem predlagali sprejemne centre na južnih mejah države. Namen 
takšnega ukrepa je po njegovih besedah tudi preprečitev tega, da bi se Libija spremenila v begunski žep. 
Italijanski notranji minister je na novinarski konferenci sicer pozval k okrepitvi tako libijskih kot zunanjih meja EU, ob tem pa 
zagotovil polno spoštovanje libijske suverenosti. Napovedal je tudi povečanje sredstev za razvojno pomoč, ni pa znano, ali 
ga je pogojeval s soglasjem glede vzpostavitve begunskih centrov. Libija sicer za prvo polovico septembra načrtuje 
konferenco o migracijah, na katero so povabili tudi evropske partnerje. Libijska obalna straža je v nedeljo v treh ločenih 
operacijah z ladij rešila skupno 948 migrantov. Skupno je od srede rešila ali pomagala rešiti 2000 migrantov, za kar se jim je 
»kot minister in kot oče« zahvalil tudi Salvini. 
Pred tem je nevladne organizacije v nedeljo neposredno pozval, naj nehajo reševati migrante ob severnoafriški obali. 
»Dovolite libijskim oblastem, da opravijo svoje delo ter rešijo, oskrbijo in vrnejo migrante v njihove države, kot to že nekaj 
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časa počnejo. Ne pa da jih nenasitne ladje nevladnikov ovirajo in jim povzročajo težave,« je dejal in poudaril, da italijanska 
pristanišča »so in bodo zaprta za tiste, ki pomagajo tihotapcem ljudi«. 

• Španija ne bo sprejela ladje z 239 migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042826905/svet/spanija-ne-bo-sprejela-ladje-z-239-migranti  
Španske oblasti so zavrnile možnost, da bi država sprejela ladjo z migranti Lifeline, ki čaka v Sredozemskem morju, potem 
ko sta jo zavrnili tako Italija kot Malta. Kot so poudarili, ne morejo sami prevzeti odgovornosti za reševanje migrantov. 
Več pristaniških mest, med njimi Barcelona in Valencia, je sicer izrazilo pripravljenost sprejeti ladjo. 
Kot je v pogovoru za špansko radijsko postajo Cadena Ser dejal minister za gospodarski razvoj Jose Luis Abalos, Španija ne 
more »zaradi tegob Evrope postati organizacija za reševanje na morju za celotno celino«. »Španija ne more sama prevzeti te 
odgovornosti,« je poudaril. 
Španija je pred dvema tednoma sprejela ladjo Aquarius francoske skupine SOS Mediterranee, potem ko je prav tako nista 
želela sprejeti niti Italija niti Malta. Pristala je v Valenciji, ki je tokrat ponovila pripravljenost sprejeti begunce, a oblasti temu 
nasprotujejo. 
Na krovu je 239 oseb 
Ladja Lifeline po najnovejših podatkih ostaja zahodno od Malte. Na njenem krovu je 239 ljudi, med njimi 14 žensk in štirje 
otroci, ki so jih rešili pred obalo Libije. Malta jim je zagotovila hrano in vodo, dve drugi nemški reševalni ladji pa zdravila in 
odeje. 
Na vplutje v eno od pristanišč, ki bi jo bilo pripravljeno sprejeti, pa čaka tudi večja kontejnerska ladja Alexander Maersk. Na 
njenem krovu je 113 migrantov, ki jih je rešila južno od Italije. Lifeline upa, da bi se ladji lahko srečali, saj bi ji večja ladja 
lahko v primeru slabega vremena nudila nekaj zavetja. Lifeline bi na drugi strani lahko pomagala z zdravili. 

• Avstrija bo jutri na meji s Slovenijo preverila sposobnosti soočanja z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. junij 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042826888/svet/avstrija-bo-jutri-na-meji-s-slovenijo-preverila-sposobnosti-soocanja-z-
migranti  
Avstrija v torek načrtuje vajo varovanja meje v Špilju, na kateri bo po napovedih sodelovalo več sto policistov in vojakov. 
Ministra za notranje zadeve in obrambo Herbert Kickl in Mario Kunasek bosta v živo preverila, ali je njihova nova enota 
za varovanje meje Puma pripravljena, da obvlada morebiten nov naval migrantov na avstrijsko mejo. 
Vaja, naslovljena ProBorders, je bila sprva načrtovana 25. junija, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, a so jo nato po 
protestih iz Ljubljane preložili za en dan. 
Ministrica: Avstrijci pretiravajo 
Tudi sicer slovenske oblasti menijo, da Avstrija s takšnimi aktivnostmi pretirava. Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar 
je pred dnevi v pismu Kicklu izrazila nasprotovanje vaji tako zaradi dejstva, da naj bi del te vaje potekal na slovenskem 
ozemlju, kot tudi, ker bi imel ta »prikaz množičnega prihoda nezakonitih migrantov s slovenske strani na avstrijsko 
neizogibno zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa tudi v Avstriji«. Po njenih ocenah vaja »ne bo v ničemer prispevala 
k dobrim odnosom med našima državama ali k skupnim prizadevanjem za obvladovanje migrantske situacije v regiji«. 
Ministrica je poudarila, 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 v pismu avstrijskemu kolegu. 
Ne bodo dopustili novega begunskega vala 
Na vaji v neposredni bližini avstrijsko-slovenskega mejnega prehoda Šentilj, kjer so avstrijske oblasti v času begunskega vala 
pred tremi leti postavile obsežen ograjni in registracijski sistem za sprejemanje beguncev, bodo po napovedih prikazali, kako 
ustaviti večjo skupino beguncev in migrantov. Sodelovala naj bi tudi nova enota za varovanje meje, imenovana Puma, ki jo 
sestavlja 600 pripadnikov varnostnih sil. 
Enota naj bi bila v celoti vzpostavljena šele septembra, tokrat naj bi preverili njeno pripravljenost za ukrepanje. V načrtu je, 
da bo v vsaki zvezni deželi ena skupina te enote, katere pripadniki se bodo po potrebi v 24 urah lahko zbrali na enem mestu. 
Po besedah ministra Kickla so na vajo povabili policiste vseh avstrijskih dežel, da bi pokazali odločenost Dunaja, da v Avstriji 
ne bodo dopustili novega begunskega vala. »Kar se je dogajalo leta 2015, se ne sme ponoviti,« je ob napovedi vaje dodal 
Kunasek. 
Predstavnik slovenske policije bo zgolj opazovalec 
Po napovedih Kickla so na vajo povabili tudi mednarodne strokovne opazovalce. Kot so povedali na PU Maribor, bo na vaji 
predvidoma prisoten predstavnik slovenske policije, a zgolj kot opazovalec. 
Podobno - z medijsko močno podprtim prikazom vaje soočanja avstrijske vojske in policije z migranti, po vnaprej določenem 
scenariju s pravo opremo in igralci, ki so upodabljali migrante - je svoje mišice Avstrija kazala že 16. februarja 2016. To je bil 
čas, ko so se čez mejni prehod Šentilj dejansko valile množice beguncev in migrantov, danes pa je položaj povsem drugačen. 
Država, ki bo 1. julija prevzela polletno predsedovanje Evropski uniji, izpostavlja, da je treba krepiti zaščito zunanje meje EU, 
po notranjepolitičnem sporu v Nemčiji glede migracij pa kancler Sebastian Kurz ne izključuje niti morebitne zaostritve 
nadzora na notranjih mejah. 
Avstrija je sicer aprila še za pol leta podaljšala nadzor na mejah z Madžarsko in Slovenijo, ki je po novem v veljavi do 11. 
novembra 2018, pa čeprav bi morala biti ta možnost v skladu s schengenskimi pravili le izjema. 

• Evropska komisija s hvalospevom Hrvaški, Sloveniji namenila »le« čestitke. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. junij 
2018  
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Evropska komisija je danes na spletnih družbenih omrežjih objavila čestitke Sloveniji in Hrvaški ob njunem prazniku, 
dnevu državnosti. Sloveniji je med drugim namenila sporočilo skupnega prizadevanja za “vladavino prava”, Hrvaško pa je 
ocenila za “navdih za to, kar naj bi unija postala v prihodnosti”. 
»Danes praznujemo s Slovenijo, z ramo ob rami s Slovenci,« je komisija zapisala na svojem uradnem računu na twitterju. 
Na instagramu je spomnila še, da ima Slovenija kot edina članica EU praznik posvečen tudi kulturi, ki ima »poseben 
zgodovinski in družbeni pomen za Slovenijo, ko sta kultura in jezik sčasoma prevladala in okrepila to nacijo«. 
»Slovenija je bila del družine EU od maja 2004 in skupaj bomo še naprej gradili močno in trajnostno prihodnost, ko bomo 
skupaj razvijali vrednote miru, solidarnosti in vladavine prava,« so še zapisali na uradnem profilu na Instagramu. 
Hrvaška je vzor in navdih 
Hrvaška pa je bila deležna še dodatnih čestitk. Ob omembi, da bo 1. julija minilo pet let od vstopa Hrvaške v EU, je komisija 
tako na twitterju kot na instagramu zapisala, da je »Hrvaška vzor in navdih, za kar naj bi si unija prizadevala postati v 
prihodnosti«. 
»Ko gledamo v našo prihodnost in skupaj gradimo našo bolj združeno, močnejšo in bolj demokratično unijo, bi morali vsi 
pogledati kako stran iz knjige o Hrvaški. Dežela legend in oaza čudovitih pokrajin, dom velikodušnih gostiteljev, vedno 
pripravljenih na odkritosrčne pogovore. Čestitke! Praznujmo skupaj,« so še zapisali na instagramu. 
O slovensko-hrvaškem sporu glede arbitraže in spoštovanja evropske zakonodaje, katerega reševanje komisija prepušča 
državama, ni niti besede. Prav tako iz teh čestitk ni videti nobene zaskrbljenosti zaradi položaja na Zahodnem Balkanu in 
sporov glede meja, v katere je vpletena Hrvaška in na kar je Evropska komisija na primer opozorila v svoji širitveni strategiji. 

• Cerar glede migracij: Slovenija je varna in budna. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. junij 2018 
https://www.dnevnik.si/1042826997/slovenija/cerar-glede-migracij-slovenija-je-varna-in-budna-  
Slovenija je, kar zadeva migracije, v tem trenutku varna in budna, obenem pa je dejavna na evropski ravni, je po srečanju 
s predsedniki parlamentarnih strank, ki jih je seznanil s pogovori na delovnem vrhu EU konec tedna v Bruslju, 
posvečenem migracijam, danes dejal premier Miro Cerar. Današnjo razpravo je označil za konstruktivno. 
Smo za to, da bodo begunci, ki potrebujejo pomoč, korektno obravnavani in bodo dobili ustrezno pomoč, ne bomo pa 
dopustili valov migrantov, ki bi bili varnostni izziv, ali tega, da bi Slovenija postala migrantski žep, je dejal. 
Pojasnil je, da na srečanju v nedeljo evropski voditelji niso sprejemali odločitev, temveč je potekala intenzivna razprava, ki 
se bo nadaljevala v četrtek in petek na vrhu EU, na katerem pa Cerar še ne pričakuje končnega dogovora. »Bojim se, da 
bomo šli samo za kak korak dlje, ključni še ne bodo dokončno dogovorjeni,« je dejal. 
Glede ideje o oblikovanju platform za izkrcavanje migrantov na robu EU je Cerar dejal, da je to eden od možnih ukrepov, a 
mora biti v skladu z mednarodnim pravom, zato bi bilo dobro, da bi se v zadevo vključile mednarodne organizacije, ki se 
ukvarjajo z begunci. 
Janša: Problemi urgentni, stvari pa gredo počasi 
Predsednik SDS Janez Janša je glede tega dejal, da se na evropski ravni zdaj predlaga nekatere skupne evropske ukrepe, ki 
so jih v njegovi stranki predlagali že pred tremi leti. Po njegovi oceni je bistvo problema to, da se ne loči med begunci, torej 
ljudmi, ki so dejansko pomoči potrebni, in med ekonomsko migracijo, ki zdaj prevladuje. »Predlagali smo predsedniku vlade, 
ki opravlja tekoče posle, da te ukrepe podpre. Smo pa nekoliko skeptični do hitrosti, s katero se vse to odvija na ravni EU, 
kjer problemi so urgentni, stvari pa gredo počasi,« je po pogovorih pri Cerarju dejal Janša. 
Cerar je pojasnil, da je EU usmerjena v iskanje rešitev glede nadaljnje krepitve nadzora na zunanjih mejah in sodelovanja s 
tretjimi državami, tako s tistimi, od koder prihajajo migranti, kot s tranzitnimi. Glede slednjih je Cerar posebej izpostavil 
Zahodni Balkan, zlasti BiH. Znova se odpirajo določene poti, pretok migrantov je večji. »To je nekaj, na kar smo pozorni,« je 
dejal in opozoril, da gre za ilegalne prehode meje, ki jih organizirajo kriminalne združbe. 
Vaje, kot jo danes izvaja Avstrija, nepotrebne 
Slovenija se spopada s temi združbami, nekaj jih je razbila, krepi nadzor na meji, krepi število policistov, sodelovanje z 
vojsko in politično koordinacijo s sosedami, tudi s Hrvaško, je povedal. Po njegovi oceni je Slovenija v tem trenutku varna in 
tudi ustrezno nadzoruje zunanjo schengensko mejo, zato vaje, kakršno danes na meji s Slovenijo izvaja Avstrija, niso 
potrebne. "Če bi bil porast migracij, bi bila vaja upravičena, a priliva ilegalnih migrantov iz Slovenije v Avstrijo ni zaznati," je 
dejal. 
Poudaril je, da se Slovenija zavzema za krepitev nadzora na zunanjih mejah EU, sama pa je vzoren varuh schengenske meje, 
zato po njegovih besedah tudi ni upravičen nadzor, ki se izvaja na slovensko-avstrijski meji. 
Premier, ki opravlja tekoče posle, je še dejal, da je seveda v interesu Slovenije, da bi bila tudi Hrvaška članica schengna, saj 
bi to olajšalo varovanje meje, a mora Zagreb za to izpolniti pogoje, izkazati, da je sposoben učinkovito varovati mejo, in 
hkrati dokazati, da je pripravljen spoštovati pravna načela in pravila v EU. »Če Hrvaška ne bo spoštovala vladavine prava, ne 
vidim, katera država bi lahko podprla njen vstop v schengen,« je dejal. 

• Reševanje schengna na afriških tleh. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826993/svet/foto-avstrijci-na-slovenski-meji-odganjali-namisljene-migrante  
Avstrija je izvedla teatralno vajo zapiranja meje pred navalom migrantov. Medtem ko slovenska politika ne podpira 
avstrijske vaje, se Cerar s podporo Janše zavzema za načrtovane ukrepe večjega nadzora na zunanjih evropskih mejah. 
Reševanje schengna se preusmerja na afriško celino. 
Več sto migrantov je začelo s slovenske strani nenadoma pritiskati na avstrijsko mejo. Ko so se razmere zaostrile do vrelišča, 
je 600 avstrijskih policistov in 200 vojakov v polni opravi za obvladovanje množic postavilo neprebojen koridor in preprečilo 
migrantom prihod na avstrijska tla. To je bil le eden izmed treh scenarijev, ki so jih avstrijski varnostni organi danes na 
mejnem prehodu Špilje vadili na največji vaji obvladovanja migrantov na meji doslej. Vajo so poimenovali Pro Border (Za 
meje) in pojasnjevali, da brez zaščite meja nobena država ni več suverena. Na mejnem prehodu Špilje se je danes odvijal 
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zaigran prizor obvladovanja migrantskih tokov. Notranji minister Herbert Kickl je pojasnil, da policija še zdaleč ni predstavila 
vseh ukrepov, za dejansko resno situacijo naj bi jih imeli na voljo še več. 
Avstrijska policija je danes na ogled postavila svojo novo enoto za nadzor meje Puma, dogajanje na zemlji pa je bilo 
podkrepljeno s podporo helikopterjev, ki so na »krizno območje« dovažali okrepitve iz drugih delov države. S pol ure 
trajajočo vajo, za katero je Slovenija menila, da zaradi malo prehajanja nezakonitih migrantov ni potrebna, sta bila zelo 
zadovoljna ministrski dvojec svobodnjakov, notranji minister Herbert Kickl in obrambni minister Mario Kunasek. Naši 
severni sosedje so z njo hoteli poslati jasen signal, da se begunski val iz leta 2015 na avstrijski meji ne more več ponoviti in 
da upravljanje migracij na meji deluje. Za vajo so se po obrazložitvi podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja odločili zaradi 
dogajanja na balkanski migracijski poti. 
»Tukaj se bo registriralo ljudi, če bo treba, pa se jih bo tudi vračalo v Slovenijo,« je po vaji dejal obrambni minister Kunasek. 
Kritiko, da avstrijska vlada s takšno vajo pretirava, čeprav nikjer ni povečanega prihoda migrantov, je notranji minister Kickl 
zavračal s prispodobo: »Tudi gasilci vadijo gašenje takrat, ko ni ognja.« Vendarle vsi niso bili podobnega mnenja. 
Parlamentarna stranka Neos se je pred mejnim prehodom Špilje zaradi razkazovanja moči varnostnih organov Slovencem 
opravičevala z velikim plakatom na manjšem tovornem vozilu. »Opravičujemo se slovenskim sodržavljanom in partnerjem. 
Skupna domovina Evropa – varujmo jo skupaj,« je pisalo v slovenskem jeziku. 
Cerar in Janša: Vaja ni bila potrebna 
Da vaja na slovensko-avstrijski meji ni potrebna, sta sedanes strinjala tako odhajajoči premier Miro Cerar kot prvak SDS 
Janez Janša. Medtem ko je prvi menil, da Slovenija ostaja varna in budna glede migracij in vzoren varuh schengenske meje s 
krepitvijo policijskega nadzora na slovensko-hrvaški meji, je prvak na volitvah zmagovite stranke malce sarkastično menil, da 
bi glede na razmere v Avstriji takšno vajo bolj potrebovali v okrožju Dunaja kot pa na meji s Slovenijo. Zavračanje 
avstrijskega razkazovanja moči pa ni bila edina točka strinjanja med slovenskimi politiki. Na posvetu pri premierju Cerarju, 
kjer so po Janševih besedah pregledali predvsem sklepe bližajočega se evropskega sveta, je vladala precejšnja podpora, da 
Slovenija predlagane sklepe o migracijah sprejme. »Zavedati se moramo, da je treba iskati rešitve pri strožjem nadzoru na 
zunanjih mejah EU,« je dejal Cerar in pristavil, da so se o tem strinjale tudi slovenske politične stranke. 
EU želi pomoč mednarodnih organizacij 
In kaj torej slovenske stranke podpirajo? Osnutke sklepov evropskega vrha so predstavniki komisije po nedeljskem mini 
vrhu šestnajstih držav članic sicer nemudoma dodelali in v njih odzrcalili prevladujoče vzdušje držav članic za krepitev 
nadzora na zunanjih evropskih mejah. Tako bo evropski svet predvidoma podprl vzpostavitev tako imenovanih platform za 
izkrcavanje migrantov zunaj EU, kamor bi pripeljali iz Sredozemskega morja rešene migrante. Na afriških tleh bi nato 
preverjali njihovo upravičenost do mednarodne zaščite, šele nato pa bi vse upravičene do azila pripeljali v EU. 
Kje bi stali ti sprejemni centri za azilante, še ni jasno. Kot možne lokacije se najpogosteje omenjajo Tunizija, Maroko in 
Alžirija, Italija bi jih rada sicer videla še dlje od EU – in sicer južno od Libije. V vsakem primeru bi z vsemi državami bilo za 
postavitev takšnih centov treba skleniti dvostranske dogovore. Očitno sta pri vzpostavljanju tovrstnih postopkov 
pripravljena pomagati tudi Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Visoki komisariat za begunce ZN (UNHCR), ki naj 
bi v kratkem predstavila svoj predlog, na njihovo aktivno pomoč pa računajo tudi v Evropski uniji. 
Cerar: Ukrep moratemeljiti na mednarodnem pravu 
»Gre za enega izmed ukrepov, ki pa mora strogo temeljiti na mednarodnem pravu, zato si želimo, da bi se v postopke 
vključile tudi mednarodne organizacije za begunce,« je zamisel evropske komisije in več evropskih držav pojasnil Cerar. Na 
mini vrhu so evropski voditelji sicer zavrnili eno izmed možnosti, da bi že na evropska tla prispele migrante pripeljali v 
tovrstne centre v Afriko. Takšna rešitev namreč ne bi bila v skladu z mednarodnim in tudi evropskim pravom. Prvak SDS 
Janša je dodal, da so podoben ukrep triažnih centrov zunaj EU v stranki predlagali že pred tremi leti (madžarski premier 
Viktor Orban je to denimo storil pred dvema letoma, op. a.). »Težava je v tem, da se ne loči med begunci, kjer je evropska 
solidarnost potrebna, in ekonomsko migracijo, ki prevladuje,« je dejal Janša. Predlogi EU po njegovi oceni gredo zdaj v 
pravo smer, dvomi pa o hitrosti uvajanja teh rešitev. 
Voditelji EU se bodo v četrtek in petek zavzeli še za okrepitev operacij proti tihotapcem ljudi v Libiji in drugod, zavezali se 
bodo tudi k finančni in siceršnji podpori vsem tranzitnim in izvornim državam migrantov za preprečevanje nezakonitih 
migracij. Da EU na prihajajočem vrhu ne bo dosegla preboja v reformi skupne azilantske politike, je vnovič napovedala 
nemška kanclerka Angela Merkel, preden se je odpravila na nočna pogajanja s koalicijskima partnericama CSU in SPD glede 
migracij. V tednu, ko mora svoji sestrski stranki CSU predstaviti neko zadovoljivo evropsko rešitev, ostajajo z evropskimi 
partnerji še vedno odprta vprašanja reforme dublinske uredbe. 

• Danski tovorni ladji z migranti dovolili vplutje v italijansko pristanišče. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826969/svet/danski-tovorni-ladji-z-migranti-dovolili-vplutje-v-italijansko-pristanisce-  
Danski tovorni ladji Alexander Maersk, na kateri je več kot 100 migrantov, so dovolili vplutje v italijansko pristanišče 
Pozzallo na Siciliji, so v ponedeljek sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem v Sredozemskem morju ostaja ladja Lifeline 
nevladne organizacije z več kot 230 rešenimi migranti, ki pa naj bi ji dovolili vpluti na Malto. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je ladji Alexander Maersk, ki je bila pred pristaniščem Pozzallo, dovolil vplutje, je 
povedal župan Pozzalla Roberto Ammatuna. »Danes je pomemben dan, saj je pokazal, da je solidarnost še vedno 
razširjena,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. 
Ladja je v petek po navodilih italijanske obalne straže rešila 108 migrantov, vendar pa ji Salvini ni dovolil vstopa v italijanska 
pristanišča. 
Danska ministrica za priseljevanje Inger Stojberg je pred tem v ponedeljek poudarila, da »so bili ti migranti namenjeni v 
Italijo in da jih mora zato sprejeti Italija«. Dodala je, da je ta zastoj podjetje Maersk Line, ki upravlja ladjo, »stal veliko 
denarja«. 
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Tudi v podjetju so pozvali k hitri rešitvi. »To predstavlja varnostno in zdravstveno tveganje tako za posadko kot tudi za 
uboge migrante na krovu,« so povedali. 
Medtem je že od četrtka na morju ladja Lifeline nemške nevladne organizacije Mission Lifeline, na kateri je več kot 230 
migrantov. Tej ladji italijanske oblasti niso dovolile vplutja v italijanska pristanišča. 
Francija je danes sporočila, da se zdi, da se za ladjo obeta »evropska rešitev« in da ji bodo dovolili pristanek na Malti. To je 
povedal tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux za radio RTL. 

• Malta potrdila, da bo dovolila vplutje ladje z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042830968/svet/malta-potrdila-da-bo-dovolila-vplutje-ladje-z-migranti  
Malta je danes potrdila, da bo dovolila vplutje ladje Lifeline nemške nevladne organizacije Mission Lifeline z več kot 230 
rešenimi migranti pod pogojem, da bodo druge države članice Evropske unije prevzele nekatere migrante. Italija, 
Francija, Španija in Portugalska so že obljubile pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Ladja je v četrtek v Sredozemskem morju rešila več kot 230 migrantov, med njimi otroke in nosečnico, a sta ji Malta in Italija 
sprva prepovedali vplutje. 
»Ravno sem po telefonu govoril s premierjem Muscatom, ladja nevladne organizacije Lifeline se bo zasidrala na Malti,« je 
sporočil italijanski premier Giuseppe Conte, še preden je to potrdila Malta. Ob tem je obljubil, da bo Italija prevzela del 
rešenih migrantov. 
Italija, Francija, Španija in Portugalska obljubile pomoč 
Pomoč je obljubil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da bo Francija ena od šestih evropskih držav, ki 
bo prevzela migrante z ladje Lifeline. Kot je pojasnil, bo vsaka država prevzela nekaj deset migrantov. 
Poleg Italije in Francije sta svojo pomoč potrdili še Portugalska in Španija. 
Iz Malte so sicer danes še sporočili, da bodo ob vplutju ladje pričeli preiskavo in morebiti ukrepali proti Lifeline. 
Zgodba se je v ponedeljek srečno končala tudi za dansko tovorno ladjo Alexander Maersk z rešenimi migranti na krovu, saj 
so ji dovolili vplutje v italijansko pristanišče na Siciliji. Ladja je v petek po navodilih italijanske obalne straže rešila 108 
migrantov, vendar pa ji notranji minister Matteo Salvini ni dovolil vstopa v italijanska pristanišča. 

• Obrisi načrta za krepitev »trdnjave Evropa«. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 26. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042826964/svet/obrisi-nacrta-za-krepitev-trdnjave-evropa  
Evropski voditelji so na mini vrhu o migracijah začrtali novo pot krepitve nadzora zunanjih evropskih meja in odvračanja 
migrantov, da bi se podali na pot proti Evropi. Precej strinjanja je bilo glede vzpostavite centrov za prosilce za azil zunaj 
Evropske unije. Takšno zamisel so še pred letom dni jasno zavračali. 
Mini vrh šestnajstih članic Evropske unije, po katerem so voditelji odhajali večinoma zadovoljni, je trajal štiri ure. Čeprav v 
okrnjeni sestavi na neformalnem delovnem srečanju niso sprejeli nikakršnih odločitev, naj bi bilo med premierji vendarle 
veliko enotnosti, da je treba za ureditev vprašanj migracij nekaj storiti. Zadovoljni so bili, da kljub mnogim nasprotnim 
pogledom v Uniji vrh ni postal fiasko. 
Podpora nadzoru zunanjih meja 
Nemška kanclerka Angela Merkel, ki je hotela vrh izkoristiti za to, da bi zmanjšala pritisk sestrske stranke CSU v migracijskih 
vprašanjih, se domov ni vrnila ne razočarana ne preveč zadovoljna. A nedeljski vrh je bil šele začetek napornega tedna dni 
zanjo. Na kocko bo postavljen njen tretji kanclerski mandat, z evropsko rešitvijo migracijskega vprašanja bi namreč morala 
zadovoljiti notranjega ministra Horsta Seehoferja. Merklova ni mogla biti razočarana, saj je s svojimi kolegi vendarle našla 
nekaj, še zdaleč pa ne vseh odgovorov na migracijske dileme. Njihova rdeča nit je bila zapiranje Evropske unije pred 
migracijami. 
Krepitev nadzora na zunanjih mejah Evropske unije, za katerega evropska komisija že predlaga večje pristojnosti agencije za 
nadzor meja Frontex in njeno okrepitev z 10.000-glavo mejno stražo do leta 2020, je eden izmed takšnih ukrepov. Sklepanje 
dvostranskih dogovorov z afriškimi državami o preprečevanju migracij, podobnih sporazumu med EU in Turčijo, je bila 
njihova naslednja želja. Še največji preobrat pa je pomenila podpora vzpostavljanju sprejemnih centrov za migrante zunaj 
Evrope, ki so jo v minulih tednih že omenjali v Avstriji, na Danskem, v evropski komisiji, Bolgariji, Italiji, nazadnje pa sta 
podobno skupno iniciativo za tovrstne zaprte sprejemne centre sicer na evropskih tleh predlagali še Francija in Španija. 
Italija želi »preseči Dublin« 
Toda Merklova se v Berlin ni mogla vrniti niti preveč zadovoljna. Doseči ji namreč ni uspelo niti enega od dvo- ali tristranskih 
sporazumov, s katerimi bi prosilce za azil iz Nemčije vračali tistim evropskim državam, v katerih so bili registrirani pred 
prihodom v Nemčijo. Na vrhu je bilo veliko dobre volje, je poskušala najti z zadovoljnim obrazom pozitivno plat srečanja 
Merklova. »Vsi se strinjamo, da želimo zmanjšati nezakonite migracije in hočemo zaščititi svoje meje. Ne more pa se 
dogajati, da bi se ene države ukvarjale zgolj s primarnimi migracijami in druge s sekundarnimi migracijskimi tokovi,« je 
dejala kanclerka. 
Merklova ne pričakuje, da bo mogoče o vseh vprašanjih migracij najti odgovore na prihajajočem evropskem svetu v četrtek 
in petek. Vsaj delni uspeh evropskega sveta pa je pri migracijskih vprašanjih vendarle v precejšnji meri odvisen od Italije. 
Premier Giuseppe Conte je na vrh v Bruselj pripotoval s posebnim italijanskim načrtom urejanja migracij, potem ko je 
notranji minister Matteo Salvini v minulih tednih že zaprl italijanska pristanišča za ladje nevladnih organizacij z rešenimi 
migranti. V Sredozemskem morju je prav v času vrha zaradi tega tavala ladja Lifeline z 239 migranti na krovu, ki je niso 
hotele sprejeti ne Italija, ne Malta, ne Španija. 
Libija noče begunskih centrov 
Italijanski načrt v Contejevi diplomatski prtljagi je predvideval »preseganje dublinske uredbe«, ki terja, da morajo migranti 
za azil zaprositi v prvi državi EU, kamor prispejo. Italija bi dublinska pravila preoblikovala tako, da bi prispele migrante 
premeščala v druge države članice, kjer bi vzpostavili več sprejemnih centrov. Hkrati s takšnimi sprejemnimi centri za tiste, 
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ki bi vendarle prišli po morju v Evropo, bi v severnoafriških državah hotela vzpostaviti še dodatne azilne centre, kamor bi 
pripeljali prestrežene migrante. V teh centrih bi preverjali, ali so sploh upravičeni do mednarodne zaščite, preden bi jih 
prepeljali naprej v Evropo. Evropski voditelji so razpravljali tudi o italijanski zamisli. Premier Conte je po mini vrhu 
zadovoljno ocenil, da se je razprava začela odvijati v pravo smer. 
Medtem ko je Merklova še naprej upala, da ji bo do konca tedna vendarle uspelo doseči evropsko rešitev, jo je poskušal 
italijanski notranji minister Salvini z iskanjem nacionalne rešitve prehiteti po levi. Le dan po vrhu, torej včeraj, je odpotoval v 
Libijo, da bi nadgradil lanski dogovor z libijskimi oblastmi o preprečevanju migracij, ki ga je sklenila še socialdemokratska 
vlada Mattea Renzija. Vsem sogovornikom libijskega političnega vrha je predlagal vzpostavitev begunskih centrov na jugu 
Libije, vendar je naletel na kategorično zavrnitev. Takšna taborišča bi bila v nasprotju z libijsko zakonodajo, so Salvinijevo 
zamisel odpravili v libijski vladi. 
Krepitev nadzora na zunanjih mejah ključna za Slovenijo 
Tudi slovenski premier Miro Cerar je na mini vrhu kot izjemno pomembno za Slovenijo izpostavil krepitev nadzora na 
zunanjih mejah EU in sodelovanje s tretjimi državami, pa naj bodo to izvorne države migracij ali tranzitne države. Cerar je ob 
tem opozoril, da ne gre pozabiti niti na položaj migrantov na Balkanu. »Določeni tokovi migracij se na tem območju že 
krepijo, zato ga ne smemo zanemariti, vzporedno ob tem, ko obravnavamo denimo krizne razmere na območju med Afriko 
in Italijo,« je dodal Cerar. Odkrito razpravo na mini vrhu je označil kot dobro podlago iskanja nadaljnjih rešitev v evropskem 
svetu. 

• BiH: Bruselj zavrnil financiranje begunskega centra ob meji s Hrvaško. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831046/svet/bih-bruselj-zavrnil-financiranje-begunskega-centra-ob-meji-s-hrvasko  
Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je danes v Sarajevu opozoril, da je Evropska unija zavrnila 
financiranje novega begunskega centra pri Veliki Kladuši v BiH. Kot je pojasnil, v Bruslju menijo, da je lokacija preveč blizu 
meje EU in bi lahko bila spodbuda migrantom za nadaljevanje poti v države članice EU. 
Mektić je ocenil, da je v ozadju odločitve EU lahko namen, da bi migrante trajno namestili v notranjosti BiH in jim na ta 
način preprečili pot proti članicam EU, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Izpostavil je, da v notranjosti BiH ne bodo gradili tovrstnih begunskih centrov ter da ne bodo dovolili, da bi tam obtičali 
migranti, ker bi to bilo »katastrofalno« za BiH. »Mi smo žrtve migrantske krize in trpimo zaradi njenih posledic,« je poudaril. 
V Srbiji begunski center nedaleč od meje s Hrvaško 
Minister je še poudaril, da ne vidi logike v odločitvi EU glede Velike Kladuše ter spomnil, da obstaja migrantski center v Šidu 
v Srbiji nedaleč od meje s Hrvaško. 
Potrdil je, da so oblasti v BiH odločile, da bodo v državi vzpostavili dva begunska centra - enega v eni izmed nekdanjih 
vojašnic v Sarajevu ter v zapuščenem poslopju družbe Agrokomerc nedaleč od Velike Kladuše. Z evropskimi sredstvi so 
nameravali urediti tamkajšnje uničeno poslopje. 
Mektić je še povedal, da je v BiH trenutno približno 3000 migrantov. Od začetka leta je v BiH vstopilo 7128 migrantov, med 
njimi je bilo 662 prosilcev za azil. S Hrvaške so jim vrnili 318 migrantov, 575 pa jih je BiH vrnila drugim državam. 
Kot je še dejal, so policisti v preteklih sedmih dneh preprečili vstop v BiH 400 migrantom. Največji pritisk je ob meji s Srbijo 
pri Zvorniku in v vzhodni Hercegovini ob meji s Črno goro. 

• Ladja Lifeline z več sto migranti bo zvečer prispela na Malto. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831019/svet/malta-dovolila-vplutje-ladje-lifeline-z-vec-sto-migranti  
Malteški premier Joseph Muscat je na današnji tiskovni konferenci potrdil, da bo ladja nemške nevladne organizacije 
Lifeline z več kot 230 migranti na krovu danes zvečer vplula v pristanišče na Malti. Kot je še dejal, bo poleg Malte del 
migrantov z ladje prevzelo še sedem držav Evropske unije. 
Muscat je poleg tega napovedal, da bo Malta zoper domnevno nezakonito delovanje ladje nemške nevladne organizacije 
Mission Lifeline uvedla preiskavo in plovilo zasegla, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Del migrantov z ladje bo po njegovih navedbah poleg Malte prevzelo še sedem držav EU - Italija, Luksemburg, Nizozemska, 
Portugalska, Irska, Belgija in Francija. 
Muscat ob tem sicer ni omenil Nemčije, kljub temu, da je nemški notranji minister Horst Seehofer ob današnjem zasedanju 
parlamentarnega odbora dejal, da bi Nemčija lahko prevzela del migrantov z ladje. Postavil je sicer pogoj, da ladja ne bo več 
delovala. Seehofer je še dejal, da bi morala 17-članska posadka odgovarjati za svoja dejanja in da je treba preprečiti, da bi 
do tovrstnih praks prihajalo tudi v prihodnosti. 
Podobnega mnenja je tudi Salvini 
Podobnega mnenja je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini. Dejal je, da bo »nezakonita ladja Lifeline« vplula v 
Malto, kjer bodo preiskali zakonitost njenega delovanja. »Še en uspeh za italijansko vlado,« je dodal. 
Ladja Lifeline naj bi po navedbah Malte nepravilno registrirala zastavo na Nizozemskem. Poleg tega ji skupaj z Italijo očitata 
nezakonito delovanje, ko je 21. junija rešila migrante iz morja in jih nato ni želela predati libijski obalni straži. 
Nemška nevladna organizacija Mission Lifeline je slednje obtožbe danes zavrnila, rekoč da bi bila predaja migrantov libijski 
obalni straži neskladna z ženevsko konvencijo o statusu beguncev in tako zločin. Obtožbe je zavrnila tudi posadka, ki je 
sporočila, da je delovala skladno z mednarodnim pravom, ki prepoveduje vračanje prosilcev za azil v države, kjer jim grozi 
preganjanje. 

• Iztok Mirošič: V EU obstaja globok prepad med solidarnostjo in odgovornostjo. Intervju: Iztok Mirošič. 
Pogovarjal se je: Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 27. junij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042830944/Slovenija/pogovor-z-iztokom-mirosicem-v-evropski-uniji-je-prepad-med-
solidarnostjo-in-odgovornostjo  

https://www.dnevnik.si/1042831046/svet/bih-bruselj-zavrnil-financiranje-begunskega-centra-ob-meji-s-hrvasko
https://www.dnevnik.si/1042831019/svet/malta-dovolila-vplutje-ladje-lifeline-z-vec-sto-migranti
https://www.dnevnik.si/1042830944/Slovenija/pogovor-z-iztokom-mirosicem-v-evropski-uniji-je-prepad-med-solidarnostjo-in-odgovornostjo
https://www.dnevnik.si/1042830944/Slovenija/pogovor-z-iztokom-mirosicem-v-evropski-uniji-je-prepad-med-solidarnostjo-in-odgovornostjo


Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič se že dobro leto ukvarja z reformami Evropske unije, ki naj bi na 
prihajajočem evropskem svetu dobile konkretnejšo podobo. Toda vrh bo ponovno zasenčilo vprašanje migracij, ki naj bi 
bilo po svarilih nekaterih evropskih politikov tako toksično, da bi lahko zastrupilo odnose v EU še za naslednja leta in bi 
slednjič pripeljalo do razpada integracije. Mirošič razlaga, zakaj se je Evropska unija znašla na točki, ko ponovno išče 
kratkoročne rešitve. 
Francoski predsednik Macron pred evropskim vrhom svari, da se Evropa nagiba v nevarno smer; sosednje države druga o 
drugi govorijo zelo slabo in to postaja nekaj normalnega. Prav tako pravi, da se v Evropi kot gobavost širi nenavdušenje 
nad Evropsko unijo. Zakaj prihaja do tega?  
Zadeva je jasna. Vsak dan lahko o tem beremo v časopisih, tovrstna poročila vidimo po televiziji in beremo na spletnih 
družbenih omrežjih – za vse je kriva EU. Sam mislim, da to ne drži, razumem pa, zakaj prihaja do tega. Verjetno sta bila prav 
Evropa in njen srednji sloj zaradi globalizacije najbolj prizadeta. Medtem ko je ta drugim nižjim slojem po svetu prinesla dvig 
splošne ravni razvitosti in dohodkov, je v Evropi pomenila znižanje, če ne celo razpad srednjega razreda v državah, ki se niso 
kompetitivno prilagodile globalizacijskim trendom. Tudi ekonomske težave v nekaterih evropskih državah članicah so 
povzročile vzpon populizma in občutek srednjega evropskega razreda, da zanj dejansko nihče ne skrbi. To nezadovoljstvo se 
je preselilo v politične vode s pojavom in celo prevzemom oblasti novih populističnih strank, ki v Bruslju vidijo glavnega 
krivca za celotno nesrečo in slabo stanje v njihovih gospodarstvih, socialnih ter drugih podsistemih. Macron ugotavlja torej 
dejansko obstoječe stanje. Države članice si premalo zaupajo. Pomanjkanje zaupanja je najbolj vidno v velikem problemu 
migracij, pri čemer prihaja do medsebojnega obtoževanja, kdo bo oziroma kdo ne bo prevzel odgovornosti in solidarnosti v 
EU. 
Macronovo svarilo je prišlo nekaj dni pred junijskim evropskim svetom, češ da ta lahko krepko spodleti. Zakaj je 
odločanje na tokratnem evropskem svetu tako zelo pomembno?  
Junijski evropski svet je imel predvideni dve pomembni tematiki: reformo evropske monetarne politike in preboj pri brexitu. 
Za Slovenijo so pomembni tudi sklepi o širitvi z državami zahodnega Balkana. Sedaj se tvega, da bo ta vrh postal vrh o 
migrantski politiki EU, kjer so razhajanja med državami članicami trenutno najbolj vidne. Dnevno jih spremljamo v medijih, 
tudi z zelo povišanimi toni, pri čemer je čudno to, da so migracije v EU v primerjavi z letoma 2015 in 2016, ko so dosegle vrh, 
sedaj močno upadle. 
Ko je bil italijanski predsednik vlade še Matteo Renzi, je Rim opozarjal, da se v Evropi tvega dvig populizma in ekstremno 
desnih strank, če se EU ne bo začela ukvarjati z migracijami. Prav to se je zgodilo. Slovenija je takrat hotela pomagati ne 
samo Italiji, temveč celotni EU, ko je poslala ladjo Triglav v operacijo Mare Nostrum. Nismo hoteli razkazovati vojaške moči, 
temveč smo hoteli dati politični signal, da bodo migracije verjetno tista tema, ki bo najbolj občutljiva znotraj EU, in da gre za 
stvar, pri kateri posamezne članice ne morejo biti prepuščene same sebi, kar pa se dogaja prav zdaj. Macron torej svari, da 
bi v odsotnosti vseevropske rešitve na evropskem vrhu prevladale nacionalne rešitve za migracijsko vprašanje. To pa je 
nasprotje njegove ideje tesnejšega povezovanja EU in v bistvu razgradnja nekaterih skupnih elementov, kot je razpad 
schengenskega sistema. Nekateri celo govorijo o grožnji razpada EU. 
Toda prihajajoče avstrijsko predsedstvo želi prav v preteklosti preizkušene nacionalne rešitve zapiranja evropskih meja 
spremeniti v evropsko politiko. Napovedani »kopernikanski preobrat« avstrijskega predsedstva utegne iti v smeri 
evropeizacije nacionalnih rešitev, ki jih Angela Merkel in večina držav članic v EU nista razumeli kot »evropske rešitve«.  
EU ima trenutno to težavo, da se vsaka država sama ukvarja ali išče hitre rešitve za migracijska vprašanja. Takšna rešitev je 
bila tudi zaprtje balkanske migrantske poti in s pomočjo Nemčije sklenjen dogovor EU-Turčija. Takrat ni šlo za plod neke 
načrtne skupne evropske politike. V odsotnosti skupne politike – bodimo iskreni, Evropa nima skupne imigracijske in azilne 
politike – prihaja do nacionalnih rešitev. V Evropi zdaj potekajo poizkusi, da bi oblikovali bolj koherentno imigracijsko in 
azilno politiko. Eden kritičnih trenutkov junijskega vrha naj bi bil dogovor o reformi azilnega sistema in dublinske uredbe. A 
menim, da bo zelo težko dosežen neki skupni dogovor, saj v nekaterih točkah še naprej obstaja globok prepad med 
taboroma višegrajskih držav in drugimi.  
Gre za prepad med solidarnostjo in odgovornostjo. 
Ampak v bistvu se je to zavezništvo višegrajske četverice in Italije razširilo še z Avstrijo. Tudi Danska in Nizozemska imata 
precej trda stališča glede azilne politike, nemško vlado pa prav zaradi migracijske politike močno najeda koalicijska 
partnerica CSU, ki se povezuje s populističnimi silami v Evropi. Ali tabor za razumno rešitev odgovornosti in bremen v 
Evropski uniji počasi izgublja večino?  
Bojim se, da se z načinom, kot se stvari dogajajo sedaj, to res dogaja. Kajti tabor tistih, ki nastopajo proti solidarnosti, 
poosebljenih z obvezno določitvijo kvot za premestitev prosilcev za azil, se dejansko veča. Predvsem pa ni koherentne ideje, 
kako zadeve rešiti na evropski ravni. Dva velika sta se na nedavnem francosko-nemškem vrhu dogovorila, da bi z 
dvostranskimi dogovori o vračanju prosilcev za azil reševali notranje evropske probleme sekundarnih migracij. A to je še 
okrepilo fronto tistih, ki kot prve države sprejemajo migrante in ne vidijo nikakršne rešitve. Nekateri se celo bojijo, da bi se s 
takšno rešitvijo lahko povečalo število neregistriranih beguncev, ker jih nobena država ne bo več želela registrirati, kar 
utegne voditi do še večjih sporov med državami. Razen konsenza o krepitvi Frontexa na zunanjih mejah ostaja odsotnost 
skupne politike. Tako se krepi tabor tistih, ki želijo zavarovati meje svojih nacionalnih držav znotraj schengna. To ne sme biti 
v interesu Slovenije. 
Vendarle pa bo nekako treba okrepiti nadzor na zunanjih mejah EU. To velja tudi za Hrvaško. Ponovno se pojavljajo ideje o 
vzpostavitvi migrantskih centrov zunaj EU, v Afriki in nekaterih balkanskih državah. Koliko je to realno in kako naj bi jih 
pravno opredelili, je drugo vprašanje. Ne nazadnje velja opozoriti, da je bila Italija zaradi vračanja migrantov v Libijo že 
obsojena na sodišču za človekove pravice. Treba je upoštevati veljavno mednarodno pravo in jasno je, da na primer Libija ni 
varna država. Ni niti jasno, ali se bo s temi centri dejansko zmanjšal migracijski pritisk. Čemu bi šli ekonomski migranti 



prostovoljno v takšne centre? Samo v Afriki je dvajset milijonov ljudi – beguncev in migrantov –, ki iščejo boljše življenje. 
Bojim se, da Evropa ponovno išče kratkoročne rešitve in še nekaj časa ne bo zmožna dogovora, kdo bo nosil primarno 
odgovornost za migrante oziroma ali gre za vprašanje solidarnosti v EU. 
Lahko ti nacionalizmi, ki se sedaj pojavljajo zaradi migracij, ogrozijo tudi ekonomske reforme, ki naj bi jih sprejeli na tem 
vrhu?  
Zelo pozitivno je, da sta se Francija in Nemčija končno sestali in s predlogom evrskega proračuna določili neko smer 
prihodnjega razvoja EU. To bo podlaga za razpravo in soglasje. Nemško-francoski motor kot gonilo razvoja EU je bil kar 
predolgo odstoten. Francoski predsednik je na svoje zamisli o krepitvi EMU zaradi nemške bojazni o njenem financiranju 
moral (pre)dolgo čakati. Predsednik evropske komisije je imel drugačne poglede, kako okrepiti Evropsko monetarno unijo. 
Čeprav niso določene podrobnosti reforme monetarne unije, gre te obrise vendarle pozdraviti. Kako se bo novi proračun za 
evroobmočje napajal, financiral in uporabljal, še ni jasno. A s simbolnega vidika je dogovor med Francijo in Nemčijo za 
krepitev skupne valute zagotovo pozitiven. Na razpravah, ki smo jih v Sloveniji vodili s strokovno javnostjo, je prevladalo 
prepričanje, da Slovenija mora podpreti poglabljanje Evropske monetarne unije. Če bo do tega prišlo s fleksibilnimi pravili, 
bo takšno preoblikovanje pozitivno tudi za Slovenijo. 
Za zdaj se nakazuje, da na tem evropskem svetu ne bodo sprejete te ekonomske reforme. Tudi finančni ministri na 
svojem pripravljalnem srečanju za vrh niso dorekli sklepov glede reform.  
Pozitivni premiki vendarle so, trend gre v pravo smer, vprašanje je hitrost. Obstaja pa temeljno razhajanje med Nemčijo in 
državami severa z državami juga glede vprašanja kriznega upravljanja bank s tako imenovano jamstveno shemo bančnih 
garancij. Medtem ko se Nemčija in finančno močnejše članice bojijo, da bodo morale plačevati za neopravljene strukturne 
reforme v južnih državah, bi si južne države želele več garancij finančno močnejših članic. To temeljno nasprotje med 
severom in jugom hromi celoten reformni procesmonetarne unije. Nekateri pravijo, da do nove krize ni več daleč. 
Sedaj se nakazuje, da bi ekonomske reforme morda spravili pod streho šele decembra. Je to težava pred bližajočimi se 
evropskimi volitvami prihodnje leto?  
Zamisel je, da bi se pogajanja o prihodnji finančni perspektivi končala pred prihodnjimi evropskimi volitvami. Sam sem, 
čeprav si tega želim, skeptičen do takšne časovnice. Jasno pa je, da bodo nove evropske volitve zaradi situacije v EU, kjer se 
krepijo populistične sile, prinesle drugačno porazdelitev sedežev v parlamentu. Če se bodo v parlamentu okrepile 
populistične sile, se utegnejo pogajanja o proračunu še bolj zaplesti, enako velja za finančno-ekonomske reforme. Finančna 
solidarnost se mora povezati z migracijsko. 
 Kje vidite mesto Slovenije v spremenjenih okoliščinah v Evropi? Slovenija je zdaj z vseh strani obdana z iliberalnimi 
demokracijami oziroma težnjami, da pride do takšnega razvoja v teh državah.  
Kazalniki razvoja Slovenije so kljub vsem kriznim situacijam znotraj močne EU. Obdani smo z državami, ki so šle v smer 
večjega populizma. V Sloveniji se ta smer ni razvila. Slovenija je bila in je še vedno najbolj proevropska. Ta usmeritev je 
pravilna. To mora ostati temeljni cilj države v prihodnje. Glede na gospodarsko menjavo Slovenije, ki večinoma poteka z 
najbolj razvitimi državami EU, pa tudi glede na to, da smo težak zgodovinski dialog s sosedami umirili z evropskimi rešitvami, 
mora Slovenija ostati usmerjena v najnaprednejše jedro EU. Slovenija je postala del neformalne skupine držav prijateljev 
pravne države. Smo edina mlajša članica, ki je bila povabljena v to skupino. Po vzoru evropskega semestra, ki je uvedel 
pregled ekonomskega stanja v državah članicah, bi želeli uvesti tudi mehanizem, da bi države članice nadzorovale tudi same 
sebe glede pravne države. Ta ne zajema zgolj  
pravosodja, temveč tudi neodvisnost medijev. Slovenija mora ostati del tega jedra, ki ga sestavljajo skandinavske države, 
Beneluks, Nemčija, Francija in do nedavnega tudi Italija. Verjetno bo v prihodnosti nastala tudi potreba po večji varnostno-
obrambni avtonomiji EU. 
Je proevropska usmerjenost Slovenije doživela udarec ali bo utrpela upad zaradi obnašanja evropske komisije do 
arbitražnega vprašanja, ki ni izdala mnenja o očitanih hrvaških kršitvah arbitražnega odločbe?  
Naj povem, da po končanih arbitražnih pogajanjih nisem bil povabljen k sodelovanju v nadaljnjih postopkih. Imam tudi svoj 
pogled na to zadevo. Ob pravni je tudi politična aktivnost. Nisem začuden nad ravnanjem komisije, pred tremi leti sem v 
študiji takšno ravnanje tudi napovedal. Glede na njene pristojnosti in število bilateralnih sporov v Evropi njeno ravnanje ni 
nič kaj neobičajno. Mislim, da ima Slovenija veliko koristi od družbenega, socialnega in ekonomskega življenja v EU. Zato 
kakšne večje zamere Slovencev do evropske komisije verjetno ne bo. Ne nazadnje se mandat tej komisiji počasi že izteka. 
Hudo narobe bi bilo, da bi tako čustvena zadeva, kot je vprašanje arbitraže, vplivala na pogled Slovencev na EU.  
Naš interes je biti v močni EU, kjer je praviloma močna evropska komisija zaščitnik pravil, ki so boljša za male kot velike. 
Živimo v času, kjer se vse bolj razgrajuje svet, ki temelji na pravilih. Močni sami želijo narekovati razvoj po svetu in ne želijo 
več upoštevati pravil, ki so enaka za velike in majhne. V tekmi multilateralnih blokov, kjer moč igra najpomembnejšo vlogo, 
želijo mnogi akterji oslabiti EU. Država z dvema milijonoma ljudi v globalnih dogajanjih nima moči, ima pa jo v močni 
skupnosti skoraj pol milijarde, kot je EU. V interesu Slovenije in njenega razvoja je zato trdna in delujoča EU. 

• Cerar: Junckerju sem povedal nekaj močnih kritičnih besed. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831165/slovenija/cerar-junckerju-sem-povedal-nekaj-mocnih-kriticnih-besed  
Premier Miro Cerar je danes v Bruslju povedal, da je v nedeljo na migracijskem vrhu predsedniku Evropske komisije Jean-
Claudu Junckerju izrekel “nekaj kar močnih kritičnih besed” o nedejavnosti komisije glede arbitražne razsodbe. “Bil sem 
zelo kritičen do njega in Evropske komisije. O tem sva se resno pogovorila,” je dejal. 
O Junckerjevem odzivu na kritike Cerar ni želel podrobno govoriti, saj da ne želi javno razgrinjati, kaj sta si povedala. »Lahko 
pa povem, da sem bil v svoji oceni zelo oster in da je skušal on na nek način opravičevati zadrego, ki jo čuti sam ob takšni 
odločitvi,« je dodal. 

https://www.dnevnik.si/1042831165/slovenija/cerar-junckerju-sem-povedal-nekaj-mocnih-kriticnih-besed


Premier je komentiral tudi sredino srečanje hrvaškega kolega Andreja Plenkovića in predsednika Sodišča EU Koena 
Lenaertsa. Povedal je, da se sam z njim ni srečal, saj sta se sestala pred nekaj meseci, ko sta v izčrpnem in dolgem pogovoru 
odprla vse pomembne teme. 
Takšna srečanja je Cerar ocenil kot povsem običajna, češ da se vsi sestajajo z različnimi visokimi funkcionarji in da se je tudi 
sam sestal s predsednikom sodišča, pred nekaj meseci in pred tem še enkrat, pred približno dvema letoma. 
»Prepričan sem, da bo na koncu sodišče odločalo nepristransko,« je ocenil Cerar in ponovil, da je treba tožbo vložiti čim 
prej. Pričakuje, da se bo odbor za zunanjo politiko oblikoval v prihodnjem tednu ali dveh, da se lahko izpelje še ta postopek, 
ki je pogoj za vložitev tožbe. Potem pa se bo potrudil, da vlada to tožbo vloži. 
Ob tem je Cerar izrecno poudaril, da bo Slovenija tožbo proti Hrvaški vložila zaradi kršitev evropskega pravnega reda, kar ne 
pomeni, da je - ne glede na izid postopka - kakor koli pod vprašajem veljavnost arbitražne odločbe. 
Arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško velja po mednarodnem pravu in jo je treba izvršiti. Če Sloveniji uspe 
dokazati, da Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne razsodbe krši tudi pravo EU, o čemer je Cerar sicer prepričan, potem bo 
Hrvaška ne le kršiteljica mednarodnega, ampak tudi evropskega prava, je pojasnil. 
»Na to ciljamo s to tožbo in to je smisel te tožbe. Ne glede na izid tožbe na sodišču pa še vedno ostane razsodba v veljavi,« 
je izpostavil in poudaril, da je prav, da slovenska javnost to ve. 
Plenković Janši ponovil pripravljenost na pogovore o meji 
Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes v Bruslju pogovarjal s predsednikom SDS Janezom Janšo. Izrazil mu je 
pripravljenost Hrvaške na pogovore o rešitvi vprašanja meje s Slovenijo po oblikovanju nove vlade. Plenković in Janša sta se 
udeležila srečanja voditeljev strank članic Evropske ljudske stranke (EPP), ki je potekalo pred vrhom EU. 
»Janši sem povedal, da smo se pripravljeni pogovarjati s slovenskimi prijatelji, da bi z diplomatskimi in dvostranskimi 
sredstvi našli rešitev tega dolgo odprtega vprašanja,« je Plenkovićevo izjavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Plenković je še izrazil upanje, da se bo oblikovala nova slovenska vlada ter da bodo potem znova stekli pogovori med 
Zagrebom in Ljubljano. 
Plenković je v minulih dneh že večkrat napovedal, da bo Hrvaška tudi novi slovenski vladi predlagala dvostransko rešitev 
spora o meji na podlagi pravnega okvirja, ki so ga slovenski strani predstavili konec lanskega leta. Menil je, da bi državi tako 
lažje prišli do rešitve spora kot pa s tožbo, ki jo Slovenija zaradi nespoštovanja prava EU v povezavi z neuresničevanjem 
arbitražne sodbe o meji med državama namerava vložiti proti Hrvaški pred Sodiščem EU. 
Janša se je sicer danes v Bruslju udeležil tudi slovesnega odprtja konferenčne sobe v Evropskem parlamentu, ki se imenuje 
po Jožetu Pučniku, enem od očetov slovenske države. 

• Ladja Lifeline v okviru preiskave sodeluje z Malto. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. junij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042831154/svet/ladja-lifeline-v-okviru-preiskave-sodeluje-z-malto  
Posadka ladje nemške nevladne organizacije Lifeline, ki je v sredo zvečer z več kot 230 migranti na krovu vplula v 
pristanišče na Malti, sodeluje z malteškimi oblastmi pri preiskavi domnevnega nezakonitega delovanja. Osmim državam, 
ki bodo prevzele del migrantov z ladje, pa se je danes pridružila še Norveška. 
Soustanovitelj nemške nevladne organizacije Mission Lifeline Axel Steier je povedal, da je policija kapitana ladje v okviru 
preiskave domnevnega kršenja mednarodnega prava zaslišala že v sredo zvečer, na policijski postaji pa se je zglasil tudi 
danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Steier je še povedal, da meni, da je bil na ladji »zelo, zelo velik odstotek« migrantov, ki ustrezajo pogojem za dodelitev azila 
v Evropski uniji. 
Malteški premier Joseph Muscat je danes sporočil, da bo poleg Malte, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Portugalske, Irske, 
Belgije in Francije del migrantov z ladje prevzela tudi Norveška in se ji za to zahvalil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Mnogi ladji očitajo nezakonito delovanje 
Ladja je pred tednom dni v Sredozemskem morju rešila več kot 230 migrantov, med njimi otroke in nosečnico, a sta ji Malta 
in Italija sprva prepovedali vplutje. Malta ji je vplutje dovolila šele po tem, ko je več članic EU izrazilo pripravljenost, da 
sprejmejo del migrantov z ladje. 
Več držav EU ladji očita nezakonito delovanje, ko je 21. junija rešila migrante iz morja in jih nato ni želela predati libijski 
obalni straži. 
Organizacija Mission Lifeline je obtožbe večkrat zavrnila, rekoč da bi bila predaja migrantov libijski obalni straži neskladna z 
ženevsko konvencijo o statusu beguncev in tako zločin. Obtožbe je zavrnila tudi posadka, ki je sporočila, da je delovala v 
skladu z mednarodnim pravom, ki prepoveduje vračanje prosilcev za azil v države, kjer jim grozi preganjanje. 
 

VEČER, Maribor 

• Kako se Evropa spopada z migranti? Z besedami. STA. Večer, Maribor, 24.6.2018  
https://www.vecer.com/kako-se-evropa-spopada-z-migranti-z-besedami-6505421  
V Bruslju začetek pogovorov o soočanju z migracijami.  
V Bruslju se je danes popoldne začel izredni vrh o migracijah, ki naj bi po besedah udeležencev ob prihodu na srečanje služil 
predvsem izmenjavi pogledov, ni pa še mogoče pričakovati kakšnega vseevropskega dogovora o rešitvah. "Na ravni Sveta 
EU na žalost še nimamo vseobsegajočih rešitev," je dejala nemška kanclerka Angela Merkel. 
Po besedah Merklove, ki je bila po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pobudnica sestanka, bodo govorili tako o 
položaju na zunanjih mejah EU kot o razporejanju beguncev in migrantov znotraj unije, "da lahko pošteno in odkrito 
sodelujemo ter dosežemo razumno ravnovesje". Glede na to, da ni dogovora na ravni Sveta EU, so po njenih besedah ključni 
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dve- ali tristranski pogovori o konkretnih situacijah. "Zato je to srečanje danes zelo pomembno," je dejala ob prihodu na 
srečanje v Bruslju. 
"To ni srečanje, na katerem bi odločali, ampak se bomo pogovarjali," je dodal luksemburški premier Xavier Bettel. "Dejstvo 
je sicer, da potrebujemo skupne rešitve, ker ne gre za nacionalni, ampak skupni problem. Če iščemo nacionalne rešitve, to 
ni EU, kakršno si želim," je dodal. 
Iz Slovenije se srečanja udeležuje premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Za Slovenijo je po njegovih besedah izjemno 
pomembno, da se krepi nadzor na zunanjih mejah EU, tako personalno kot finančno, in vzdržuje dobro sodelovanje s t.i. 
tretjimi državami, od koder prihajajo begunci in migranti v Evropo. "Slovenija se zavzema za prenovo azilnega sistema, a na 
način, da ki bo pripeljal do večje učinkovitosti in solidarnosti sistema," je dejal. 
Vrha, ki ga gosti predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, naj bi se udeležili voditelji 16 članic EU. 
Tudi v Evropski komisiji, ki je za danes pripravila osnutek izjave na štirih straneh, ki naj bi jo sprejeli udeleženci, poudarjajo, 
da to ne bo vrh odločitev, temveč pripravljalni in posvetovalni sestanek, ki naj bi utrl pot odločitvam na vrhu unije v 
naslednjem tednu. 
Osnovni namen današnjega vrha je sicer pomagati nemški kanclerki pri reševanju domače migracijske krize, zaradi katere se 
ji maje vlada. Bavarska Krščansko-socialna unija (CSU), sestra njene Krščansko-demokratske unije (CDU), namreč grozi z 
enostranskimi ukrepi, če ne bo evropske rešitve, ki bi preprečila sekundarne migracije. 
Ker dogovora o evropski azilni reformi ni na vidiku zaradi spornih begunskih kvot, od katerih nekatere članice z zunanjo 
mejo ne odstopajo, medtem ko so za višegrajsko četverico in Avstrijo nesprejemljive, si prizadeva Merklova doseči 
dvostranske oziroma večstranske dogovore z državami z zunanjo mejo, zlasti Italijo in Grčijo. 

• Ilegalne migracije: Avstrijci bodo mejo poslej varovali s Pumo. ABE. Večer, Maribor, 26.6.2018  
https://www.vecer.com/ilegalne-migracije-avstrijci-bodo-mejo-poslej-varovali-s-pumo-6506231 
Avstrijske oblasti so v Šentilju/Špilju preigravale scenarije v primeru novega migrantskega vala. V Murski Soboti pa še 
vedno o januarskem tihotapljenju ilegalnih prebežnikov.   
Prav danes, ko so Avstrijci na mednarodnem mejnem prehodu Šentilj med Slovenijo in Avstrijo prikazali vajo za nadzor 
meja, so na murskosoboškem okrožnem sodišču zaman čakali na Ahmada Adnana, državljana Pakistana, ki sicer prebiva in 
dela v Salzburgu. 
Pakistanec je obtožen, da je del mednarodne kriminalne združbe, ki ima nalogo spravljati ilegalne prebežnike na zahod 
Evrope. Tožilec Drago Farič je Adnanu očital, da je vodil in usmerjal Turka Aslana Vedata in Ukrajinca Refata Khalifova, ki sta 
17. januarja skozi Pomurje in Slovenijo in dalje v Italijo v tovornem kombiju nameravala spraviti 19 prebežnikov, vendar 
sta v Stročji vasi pri Ljutomeru padla v policijsko zasedo. Tudi Vedata in Khalifova je preganjal Farič: v začetku marca sta 
klonila sta pod njegovimi dokazi in oba po priznanju krivde dobila kazen devet mesecev zapora. Enako kazen je tožilec 
napovedal za Pakistanca.  
50 tisoč migrantov na poti?  
Na vaji v Špilju, avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj, je sodelovalo okoli 500 policistov in 220 vojakov, med njimi tudi 
pripadniki nove enote za varovanje meje Puma. Avstrijci so predstavili tri možne scenarije ukrepanja varnostnih sil v 
primeru, da na mejo pride večja skupina migrantov in pri tem izbruhnejo nemiri. Avstrijci nameravajo odslej begunce 
registrirati na meji in vse, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za pridobitev mednarodne zaščite, bodo vrnili v Slovenijo. 
Po podatkih Europola se je namreč odprla nova migracijska pot iz Grčije, prek Albanije, Črne gore ali Srbije ter Bosne in 
Hercegovine (BiH) na Hrvaško, nato pa v Slovenijo. Za zdaj se begunci in migranti v največjem številu zbirajo v mestih v BiH, 
preden se poskušajo prebiti čez mejo na Hrvaško in v Slovenijo. Europol ocenjuje, da se v celotni regiji Zahodnega Balkana 
vključno z Grčijo nahaja "migracijski potencial, ki šteje približno 50.000 ljudi". 
V običajnih okvirih 
Nelegalni prehodi meje v pokrajini ob reki Muri so sicer po podatkih Policijske uprave Murska Sobota v običajnih okvirih in 
ne kličejo po dodatnih ukrepih.  
Med begunsko krizo so sicer prvi begunci stopili na pomurska tla v noči na 19. september 2015, 198 so jih takrat nastanili v 
hali radgonskega sejmišča, v kateri je bil vse do srede januarja 2016 nastanitveni center za migrante. Mejo je v Gornji 
Radgoni v begunskem valu prečkalo 50 tisoč tujcev, državo Slovenijo pa pol milijona.  
Europol ocenjuje, da se v celotni regiji Zahodnega Balkana vključno z Grčijo nahaja "migracijski potencial, ki šteje približno 
50.000 ljudi". 

• V EU dogovor o začetku pogajanj z Makedonijo in Albanijo. STA. Večer, Maribor, 26.6.2018  
https://www.vecer.com/v-eu-dogovor-o-zacetku-pogajanj-z-makedonijo-in-albanijo-6506716  
Članice EU so danes v Luksemburgu po desetih urah težavnih pogajanjih dosegle dogovor o pogojnem začetku pristopnih 
pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Članice odpirajo pot k začetku pogajanj z državama junija prihodnje leto, a prve 
pogajalske konference ne bo pred koncem leta, pa še to le, če bo zadosten napredek pri uresničevanju reform.  
To je "dobra odločitev", "ogromen korak naprej", "bolje kot nič", je povzela bolgarska zunanja ministrica Ekaterina 
Zaharijeva in izpostavila težavnost deseturnih pogovorov. Izpostavila je tudi, da imata državi jasen časovni načrt in da od 
odločitve o začetku pogajanj do pravih pogajanj običajno traja sedem mesecev ali več. Zagotovil, da bo šlo prihodnje leto 
gladko, seveda ni, a vsi podpirajo evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, je dodala. 
Odločitev je po oceni bolgarske ministrice dobra za Evropo in Zahodni Balkan, saj bo okrepila samozavest regije in dokazala, 
da evropska perspektiva teh držav ni zgolj izjava na papirju. 
Izid današnje razprave o širitvi je "realističen pristop k naši skupni dolžnosti" vključitve regije v EU, pa je stanje ocenil prvi 
podpredsednik komisije Frans Timmermans. 
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Članice so se dogovorile, da se pozitivno odzovejo na dosežen napredek Makedonije in Albanije ter odprejo pot k odprtju 
pristopnih pogajanj junija prihodnje leto, piše v širitvenih sklepih, sprejetih danes v Luksemburgu. 
Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke, a ga zlasti zaradi spora z Grčijo o imenu doslej ni 
dočakala. Albanija je status kandidatke dobila leta 2014. 
Ob tem članice pozivajo Makedonijo, naj zagotovi otipljive rezultate v boju proti korupciji ter na sploh ohrani in okrepi 
reformni zagon. Od države se pričakuje napredek pri reformah v pravosodju, obveščevalnih in varnostnih službah ter javni 
upravi. 
Seznam pogojev za Albanijo je še daljši in ton ostrejši. Članice izpostavljajo "nujno potrebo" po nadaljnji utrditvi napredka 
pri reformiranju pravosodja in pozivajo k otipljivim rezultatom v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter pri 
zagotavljanju vladavine prava. 
Evropska komisija bo reformna prizadevanja obeh držav pozorno spremljala in ocenila v letnih širitvenih poročilih. Prva 
medvladna konferenca sicer ni predvidena pred koncem prihodnjega leta, pa še to le, če bodo voditelji članic unije ocenili, 
da je napredek zadosten. 
Evropska komisija je priporočila začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, saj sta državi izpolnili pogoje, ki jih je 
unija določila za ta korak. Sploh po dogovoru Skopja in Aten o imenu bi unija v primeru Makedonije težko upravičila 
drugačno odločitev. 
A Francija in Nizozemska, ki se sklicujeta na negativno domače javno mnenje, nista naklonjeni nadaljnjim širitvenim 
korakom, čeprav je sprožitev pristopnih pogajanj šele začetek dolgega in zahtevnega procesa. Najostrejša nasprotnica je bila 
po neuradnih navedbah Francija, a dogovor sta oteževali tudi Nizozemska in Danska. 
Slovenija, ki jo je v razpravi v Luksemburgu zastopal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, si je vseskozi 
odločno prizadevala za zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj z obema državama. 
Drugo ključno širitveno vprašanje, ki pa je bilo rešeno že pred današnjim ministrskim sestankom na veleposlaniški ravni, je 
bila Turčija. Treba je bilo zadovoljiti Avstrijo, ki se zavzema za prekinitev pogajanj s Turčijo, medtem ko večina nasprotuje 
tako radikalnemu pristopu. 
Avstrija je namreč leta 2016 zaradi neizpolnitve zahteve po prekinitvi pristopnih pogajanj s Turčijo blokirala sprejetje 
širitvenih sklepov in nihče ni želel, da bi se ta scenarij ponovil. 
Članice so v sklepih potrdile, da Turčija ostaja kandidatka za članstvo v uniji in ključna partnerica na številnih področjih, a 
obenem zapisale, da se država odmika od EU, da so njena pristopna pogajanja v zastoju in da ni mogoče odpreti novih 
poglavij. 
Odnosi med EU in Turčijo so se močno zaostrili po spodletelem državnem udaru julija 2016, odkar unija opozarja na sporne, 
avtokratske poteze predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki so po njenem mnenju v nasprotju z vladavino prava in drugimi 
temeljnimi evropskimi vrednotami. 
A tudi pred tem so pristopna pogajanja Turčije potekala po polžje. Vrsta pogajalskih poglavij je zamrznjenih od leta 2006 
zaradi nerešenega ciprskega vprašanja, pa tudi sicer ni navdušenja nad polnopravnim članstvom te velike, pretežno 
muslimanske države.  

• Kdo straši z migranti, statistika ali politiki? Uroš Esih. Večer, Maribor, 27.6.2018  
https://www.vecer.com/kdo-strasi-z-migranti-statistika-ali-politiki-6506536  
Kljub temu da je retorika (skrajno) desnih politikov v soseščini še ostrejša kot v času vrhunca migrantskega toka 2015/16, 
je migrantov in beguncev letos za vsaj desetkrat manj kot takrat.  
Na vrhuncu begunskega in migrantskega toka v letih 2015 in 2016 je v EU po vseh takrat odprtih poteh vstopilo okoli dva 
milijona beguncev in migrantov. Letos, ko je retorika avstrijskih in tudi drugih (skrajno) desnih politikov v soseščini nemara 
še ostrejša kot v času vrhunca migrantskega toka, je migrantov in beguncev za vsaj desetkrat manj kot takrat. 
Osnovna statistika 
Poglejmo statistiko. Najbolj povedni so podatki Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), ki se 
nanašajo na begunske in migrantske prihode po Sredozemskem morju v EU. Rekordno je bilo leto 2015, ko je v Grčijo 
prispelo 856.723 beguncev, v Italijo nekaj manj kot 200 tisoč, skupaj torej dober milijon, natančneje 1.015.078 beguncev. Že 
leta 2016, ko je bil dosežen dogovor Turčija-EU, se je število prihodov tako v Grčijo bistveno znižalo, pod 200 tisoč, prihodi v 
Italijo pa so ostali na približno isti ravni kot leto poprej. 
Letošnja statistika za prvih pet mesecev kaže, da je po Sredozemskem morju prišlo najmanj beguncev in migrantov v zadnjih 
petih letih. 16.179 v Italijo, 12.824 v Grčijo in 15.012 v Španijo. Torej v prvih petih mesecih letos je v EU čez Sredozemsko 
morje vstopilo skupaj 41.381 migrantov in beguncev. Glede na rekordno leto 2015 bi lahko letos po trendih iz prvih petih 
mesecev letošnjega leta v EU po morski poti vstopilo vsaj desetkrat manj beguncev kot v času vrhunca begunske krize. 
Slovenija je takrat, od jeseni 2015 do pomladi 2016, ležala na tako imenovani balkanski migrantski poti. Skupaj je tako po 
podatkih Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) od 16. oktobra 2015 do marca 2016 slovensko državo prešlo več kot 477.000 
migrantov. Tej številki je treba prišteti še več kot 3600 migrantov in beguncev v prvem valu med 18. in 22. septembrom 
2015. Največji pritiski na slovenske meje so bili konec oktobra, ko je v Slovenijo prispelo okoli dvanajst tisoč ljudi v enem 
dnevu, ter sredi novembra, ko je bilo število novih migrantov in beguncev od šest do deset tisoč na dan. 
2437 ilegalnih prehodov državne meje so od januarja do konca maja letos obravnavali policisti na območju Slovenije. 
Letošnje številke MNZ pričajo, da je bilo v prvih petih mesecih letošnjega leta manj beguncev in migrantov kot v samo enem 
dnevu na vrhuncu begunske krize leta 2015. V obdobju od januarja do konca maja so namreč policisti na območju Slovenije 
obravnavali 2437 ilegalnih prehodov državne meje. Kljub temu pa gre za povečanje glede na lansko leto, ko so policisti v 
celotnem letu obravnavali 1930 ilegalnih prehodov državne meje. Število ilegalnih prehodov meje se je glede na enako 
obdobje preteklega leta povečalo za 80 odstotkov. 
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Begunski žep je postala Bosna in Hercegovina 
Dejstvo je, da se število migrantov, ki prihajajo iz Turčije preko Grčije in potujejo proti zahodni Evropi, spet krepi, če 
upoštevamo podatke iz lanskega leta, ne pa iz leta 2015, ko je dnevno na grške otoke prispelo okoli 13 tisoč beguncev. 
Trenutno so odprte tri begunsko-migrantske poti, njihova "kapaciteta" pa je skupaj bistveno nižja, kot je bila tista iz časov 
zahodnobalkanske poti, ki jo je Slovenija s svojimi napori pomagala zapreti marca 2016. Danes begunci, tisti iz Sirije in iz 
Severne Afrike, potujejo iz Grčije, Makedonije, prek Srbije in Hrvaške do Slovenije. Druga pot pot poteka iz Srbije v 
Republiko srbsko in zahodno Bosno in Hercegovino. Tretja pa gre iz Grčije preko Albanije, Črne gore in Bosne in Hercegovine 
na Hrvaško. Vse torej potencialno vodijo do slovenske meje, ki predstavlja vstop v schengensko območje. Glede na relativno 
nizko stopnjo prošenj za mednarodno zaščito, v Sloveniji je zanjo v prvih petih mesecih letošnjega leta zaprosilo 1163 oseb, 
je še naprej jasno, da Slovenija zanje ne predstavlja končne destinacije. Po besedah državnega sekretarja na MNZ Boštjana 
Šefica je na poti med Grčijo in Bosno in Hercegovino od 45 do 60 tisoč migrantov in beguncev, v času vrhunca migrantskega 
vala pa je ta številka znašala okoli milijon migrantov. Minister za varnost BiH Dragan Mektić je pred kratim postregel s 
podatkom, da je od začetka leta v državo prišlo 5664 migrantov. Po neuradnih podatkih pa naj bi se jih v BiH zadrževalo 
okoli deset tisoč. Novembra 2015 je predsednik republike Borut Pahor navajal, da bi Slovenija utegnila postati begunski žep, 
v katerega bi se zateklo in v njem ostalo bistveno preveliko število beguncev in migrantov, ki ne bi mogli, zaradi naše 
majhnosti in drugih značilnosti, pomagati tako, kot si to zaslužijo. Natanko to se zdaj dogaja v BiH. 
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Dr. Marijanca Ajša Vižintin se posveča vključevanju učencev priseljencev v slovenski šolski sistem in medkulturnemu 
dialogu. A ne ostaja zaprta v pisarni: v projektu Le z drugimi smo usposablja učitelje in vzgojitelje, da bi ti lažje in bolje 
vključevali otroke, ki prihajajo k nam. V pisarni na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ima plakat s 
pomenljivim napisom »Zakaj ne?« Vprašanje je kot naročeno za začetek tega pogovora. 
• Kako pogosto se na predavanjih pedagoškim delavcem srečujete s prepričanjem, da nečesa ni mogoče narediti, in 
odgovarjate z »zakaj pa ne?« 
Znanje jezika je temelj 
• Je v Sloveniji to mogoče? 
"Ne, v Sloveniji to ni mogoče. Nekatere države v Evropi imajo takšen sistem. V nemško govorečih državah se imenujejo 
Willkommensklassen (razredi dobrodošlice). Trajajo lahko leto, dve, tri, sistemi v Avstriji in Nemčiji so različni, ampak 
ugotavljajo, da to ni najboljše. Otroci priseljenci so v teh šolah popolnoma ločeni od vrstnikov iz večinske družbe. Ker 
morajo pred vstopom v redno šolo opraviti test na določeni ravni, lahko to izobraževanje traja predolgo. Naš sistem 
takojšnje vključitve v šolo ima svoje prednosti ob pogoju, da na začetku poteka intenzivni tečaj slovenščine." 
• Je takšen tečaj obvezen? 
"Začetni intenzivni tečaj slovenščine preizkušajo šole, ki so to organizirale same ali so vključene v projekt Izzivi 
medkulturnega so bivanja. V projekt, ki ga koordinirata OŠ Koper in ISA inštitut, je vključenih 90 vzgojno-izobraževalnih 
organizacij. Šole so septembra, oktobra, nekatere pa še novembra 2017 za otroke priseljence vsako jutro organizirale dve 
do štiri ure intenzivnega tečaja slovenščine, nato pa so se otroci pridružili ostalim vrstni¬kom v razredu. Mislim, da je to 



dolgoročno zelo dober sistem, pri čemer priporočam, da tečaj traja najmanj pol leta, nato pa naj po individualnem 
programu poteka (po potrebi) do dve leti prvo šolsko uro ali preduro." 
Ali pristojno ministrstvo kaže interes za ta model? 
"Vsekakor opažajo, da je dobro, če se otrok najprej udeleži intenzivnega tečaja slovenščine, zato da lahko sledi pouku. Zelo 
pomemben je individualni program za otroka priseljenca. Omogoča spremljanje otrokovega napredka v jezikovnem znanju 
in pri vključevanju v šolsko okolje. To dvoje skupaj bi bila dobra pot. Učitelji na eni strani podpirajo intenzivno začet¬no 
učenje jezika, ker imajo primanjkljaj znanja na tem področju, na drugi pa nam sporočajo, da potrebujejo znanje, kako 
vključevati in na kaj vse biti po¬zoren. Sem koordinatorka projekta Le z drugimi smo, v okviru katerega pedagoškim 
delavcem v vzgoji in izobraževanju na petih 16urnih brezplačnih seminarjih posredujemo tudi ta znanja. Znanje jezika je 
temelj. Za to, da se ga naučiš, potrebuješ dve do tri leta na osnovni in pet do sedem let na višji ravni. Pomembno je celotno 
okolje, kamor se otrok vključuje, podpora v razredu in na šoli. Primanjkuje nam znanja in vedenja, da so migracije vedno 
bile, so in bodo. So del našega življenja. Statistični podatki kažejo, da se iz Slovenije zadnja leta izseli 14.000 do 15.000 ljudi 
in približno toliko jih tudi pride v Slovenijo." 
 
• Koliko otrok priseljencev se vsako leto na novo vključuje v naš šolski sistem? 
"Vsako leto se v osnovne šole vpiše približno tisoč otrok, v srednje pa 300 do 400 dijakov. To so otroci ljudi, ki k nam 
prihajajo kot delovni migranti, ki se jim pridružuje tudi nekaj deset otrok prosilcev za mednarodno zaščito, s spremstvom ali 
brez." 
• Priseljenci katerih narodnosti prevladujejo v Sloveniji? 
"Med 70 do 80 odstotkov ljudi prihaja iz držav naslednic nekdanje skupne države Jugoslavije, predvsem iz Bosne in 
Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije. Preostali ljudje so iz drugih delov sveta in k nam prihajajo zaradi dela, študija, 
ljubezni, relativne varnosti v državi ali kot prosilci za mednarodno zaščito." 
• Je otrokom iz slovanskega okolja zaradi jezika lažje? 
"Zagotovo je lažje, če prideš iz slovanske jezikovne skupine. V jeziku je zaradi tega tudi nekaj pasti, tako imenovanih lažnih 
prijateljev, besed, ki v različnih jezikih zvenijo enako, imajo pa različen pomen. Prihaja do zadreg in situacij, ki čez leta 
postanejo anekdote, na začetku pa je težko. Pri otrocih, ki pridejo iz drugih jezikovnih okolij in niso opismenjeni v latinici, je 
treba začeti pri učenju pisave. Če imajo otroke iz neslovanskih in slovanskih okolij, bi šolam priporočala, da za učenje 
slovenščine naredijo dve ločeni skupini. Za mlajše in starejše otroke naj bodo didaktični pristopi različni." 
• Priseljenci se soočijo tudi s kulturno pogojenimi pravili. 
"Vsaka družba ima številna ne¬napisana pravila in človek potrebuje več let, da se jih nauči. Nedavno sem predavala na 
Norveškem. Če hočeš, da avtobus na avtobusni postaji ustavi, mu moraš pomahati. Situacija se spremeni, ko greš v fjorde ali 
na otoke. Tam pomahaš ladjici, z ladjice pa ti pomahajo nazaj in odpeljejo mimo. Da ti ladjica ustavi, moraš ali prižgati luč ali 
izobesiti balon. Nekaj časa rabiš, da spoznaš ta pravila, ki niso nikjer zapisana." 
Pomembna je povezanost z lokalnim okoljem 
• Smo avtohtoni prebivalci razumevajoči, ko gre za pomoč pri učenju takšnih in podobnih kulturnih razlik? 
"Pri nas imamo v šolah copate, organizirano malico in kosilo, v osnovnih šolah jutranje varstvo in podaljšano bivanje, 
brezplačne interesne dejavnosti, šolsko svetovalno službo, šolsko knjižnico, kar so pomembne prednosti slovenskega 
šolskega sistema. Organizirane so redne govorilne ure in roditeljski sestanki za starše. To so stvari, ki jih je treba ljudem  
povedati in pojasniti, saj se razlikujejo od države do države. Nekatere šole imajo te informacije lepo podane. Na primer 
Osnovna šola Elvire Vatovec v Pradah ima osnovne informacije predstavljene v albansko, angleško, italijansko, makedonsko 
ali srbsko-slovenski zloženki, ki jo dajo otrokom in staršem priseljencem. Pri tej zloženki mi je še posebej všeč moto »več 
jezikov kot znaš, več veljaš«. Vključevanje ni samo jezik, pomemben je cel podporni sistem. Šola je del družbenega sistema 
in ne more narediti vsega sama, zato je pomembno, da je povezana z lokalnim okoljem. Zelo dobro je, da je povezana z 
organizacijo za odrasle, denimo, z Ljudsko univerzo. Dobro je, če lahko starši gradivo za učenje slovenščine dobijo v splošni 
knjižnici. V splošni knjižnici v Kamniku so na primer analizirali svoje prebivalstvo, ugotovili, katere jezike govorijo, in začeli 
sistematično nabavljati knjige v jezikih svojih prebivalcev." 
• To so primeri dobrih praks, ampak občin je 212 in vse niso takšne. 
"Res je, lokalna okolja so zelo različna. Veliko je odvisno od tega, kaj okolje ponuja in koliko je šola sama odprta v svoje 
okolje. Šola lahko sama predlaga, kaj potrebuje. Zelo dobro je, če v lokalnem okolju deluje mladinski center ali nevladna 
organizacija, ki ponuja popoldanske dejavnosti za otroke, pa naj gre za učenje slovenščine, pisanje domačih nalog ali pa le za 
druženje. Veliko se naučiš že, če se samo družiš z ljudmi, zato je tako pomembno, da imaš podporo v skupnosti. Če so otroci 
priseljenci na začetku tiho, to ne pomeni, da nočejo, ampak da ne razumejo. Pogosto otroci, ki še ne znajo jezika, na vse 
rečejo 'da', kaj jim pa drugega ostane. Pogosto se dogaja, da ti otroci popoldne pridejo domov in jočejo. Mnoge matere in 
očetje jim prigovarjajo, da bodo sčasoma razumeli in bo boljše. Pomembno je, da v razredu vztrajamo, da otroka povabimo 
zraven, ga vključujemo." 
• Ukvarjate se tudi s Slovenci, ki živijo v tujini, zlasti v Nemčiji. 
"Veliko hodim v Nemčijo, ker je tam ena največjih izseljenskih skupnosti. V Nemčiji  živi od 50.000 do 60.000 Slovencev in 
njihovih potomcev. Prej sem omenila, da gre zadnja leta vsako leto iz Slovenije od 14.000 do 15.000 ljudi. Od teh je približno 
6000 tujih in 8000 slovenskih državljanov. Polovica slovenskih državljanov gre delat v Avstrijo in Nemčijo, mi smo ekonomski 
migranti Slovenci in njihovi potomci imajo v Nemčiji 27 društev, pri čemer je v, društvih dejavnih manj kot deset odstotkov 
ljudi. Navkljub temu imamo Slovenci v Nemčiji dve zelo pomembni srečanji: spomladi posvet slovenskih organizacij, jeseni 
pa Folkloriado, kjer se zberejo folklorne skupine iz Nemčije in Slovenije. Poleg teh je še veliko drugih srečanj v okviru pevskih 
zborov, župnij in drugih organizacij." 



• Kako nemški šolski sistem poskrbi za slovenske otroke, ki še ne znajo jezika in se morajo na novo vključiti v tamkajšnje 
okolje? 
"Nemčija je razdeljena na zvezne dežele in nima enotnega sistema za vso državo. Običajno je na začetku intenziven tečaj 
nemščine, lahko pa je otrok tudi neposredno vključen v razred. Otroci imajo možnost, da pri različnih predmetih predstavijo 
svojo kulturo in jezik, ampak to je tako kot v Sloveniji odvisno od posameznega učitelja, šole in še od posamezne zvezne 
dežele. Slovenski otroci v Nemčiji imajo dobro organiziran dopolnilni pouk slovenščine; trenutno ga poučuje šest učiteljev in 
učiteljic. Ta program financira Republika Slovenija in je namenjen ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Dopolnilni pouk 
slovenščine obiskujejo ljudje od predšolskega obdobja do upokojencev. Delo učiteljev je zahtevno in fleksibilno. Mira 
Delavec, ki poučuje na jugozahodu Nemčije, vsak teden naredi od 1500 do 1700 kilometrov z javnim prevozom, da ima v 
različnih mestih enkrat na teden dopolnilni pouk. Slovenija jim nudi podporo pri učenju slovenščine, glede medkulturne 
vzgoje, priznavanja in spoštovanja drugačnih jezikov in kultur pa je v nemških šolskih sistemih podobno kot pri nas." 
• Je prav, da je to prepuščeno učitelju in šoli? 
V učnem načrtu za slovenščino med splošnimi cilji jasno piše, da pri pouku slovenščine razvijamo nacionalno zavest in 
medkulturno zmožnost. Težava je, da to ni podrobneje opredeljeno pri konkretnih učnih ciljih. Medkulturno zmožnost zato 
razvijajo le učitelji, ki so pozorni na te teme. Učitelj z razvito medkulturno zmožnostjo bo takoj videl priložnost, da, denimo, 
otrok iz Rusije pri spoznavanju različnih pisav predstavi cirilico, učitelj, ki na te teme ni pozoren, pa ne. Možnosti je veliko. 
Pri jeziku je na primer tema o maternem jeziku, tujem jeziku, jeziku okolja. To je odlična priložnost, da učitelji, izhajajoč iz 
večjezične realnosti v razredu, spodbujajo pogovor o različnih maternih jezikih, ki jih otroci govorijo. Otroci, ki se v razredu 
počutijo varno in dobrodošlo, bodo sodelovali s ponosom, otroci, ki so bili stigmatizirani, diskriminirani in jih je sram, bodo 
tiho. 
• So otroci iz nekdanjih republik Jugoslavije v Sloveniji stigmatizirani? 
"Kakor kje. Imamo veliko otrok, katerih, starši so se priselili na primer iz Bosne in Hercegovine, pa je to zamolčano in 
nevidno. Mislim, da je to zamujena priložnost. Nekateri doma govorijo slovensko, nekateri mešano. Svetujem, da vsak od 
staršev govori svoj materni jezik, saj je to najboljši način, da otrok postane funkcionalno pismen v različnih jezikih. Če doma 
govorimo neko polomljeno mešanico, potem otrok nima dovolj besednega zaklada in obstaja nevarnost, da hitreje opusti 
izobraževanje. Vsak starš naj govori svoj materni jezik, otroka pa naj čim prej vključijo v vzgojno izobraževalni sistem, po 
možnosti še v predšolskem obdobju, da se nauči jezik okolja." 
V spodbudnem okolju se ljudje odzovejo 
• Vedno me preseneti, ko vidim, kako velika in hkrati neopazna je pri nas albanska skupnost. 
"V Kopru deluje albansko društvo Ilirija, ki ima v svojih prostorih tudi pouk albanščine. Prav društvo Ilirija je sodelovalo z 
Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in z Zgodovinskim društvom za južno Primorsko pri predstavitvi publikacije o 
plemiških družinah Bruti, Brati, Borisi; tudi neplemiška Carpaccio, za katere smo doslej mislili, da so bili Italijani, so bili v 
resnici Albanci, ki so v Istro prišli v času Beneške republike. Albanski jezik ni slovanski, zato ljudje potrebujejo več časa, da se 
ga naučijo. Izkušnje iz nekdanje skupne države Jugoslavije kažejo, da so se albanski priseljenci zelo hitro naučili slovenščine, 
saj ni bilo srbohrvaščine kot vmesnega jezika. V Sloveniji je kar nekaj dejavnih albanskih društev, pomemben medkulturni 
korak pa bomo naredili, ko bomo večkrat obiskovali njihove prireditve, oni pa naše ali pa jih skupaj soustvarjali. No, nekateri 
to že počnejo, na primer društvo Pina Koper." 
• Zlasti na ravni predšolske vzgoje vzgojitelji velikokrat opozarjajo, da imajo težave pri komuniciranju z albanskimi starši. 
"Eden od vrtcev je zaposlil vzgojiteljico, ki govori slovensko in albansko. To je eden od načinov, da se ustanova približa 
svojim uporabnikom. Ker pri nas v šolskem sistemu ni uradnega prevajalca, je prav, da sta šola in vrtec povezana z lokalno 
skupnostjo, morda s kakšnim društvom priseljencev in ga kdaj prosita za pomoč pri prevajanju. Zakaj bi bila večjezičnost 
nevidna, če je lahko uporabna? Če pogledate v Avstrijo, imajo tam informacije za tujce v različnih jezikih, ker hočejo, da 
informacije pridejo do ljudi." Posledično se je izboljšalo tudi zaupanje in sodelovanje med šolo in starši. Druga izkušnja je iz 
projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. Ena od nalog je tudi organizacija tečaja slovenščine za matere in rezultati so 
pozitivni. Če se odrasli počutijo dobrodošlo in sprejeto, radi prihajajo na šole, ki so organizirale tečaje. V spodbudnem okolju 
se ljudje odzovejo." 
• Kakšno podporo lokalnega okolja potrebujejo družine? 
"Primeri iz prakse kažejo, da pri ekonomskih migracijah največkrat prvi pride oče, dela nekaj let, nato pa začnejo na podlagi 
združevanja družine prihajati drugi člani, najprej starejši sorojenci, na koncu pa še matere z mlajšimi otroki. Združevanje 
družine velikokrat poteka postopoma, kar pomeni, da se mora poleg kulturnega šoka zaradi novega okolja tudi družina na 
novo vzpostaviti. Družina, ki se je pred tem videla morda enkrat na mesec, se mora na novo naučiti živeti skupaj. Idealno bi 
bilo, če bi šli vsi takoj na tečaj slovenščine, a pravico do brezplačnega tečaja imajo ljudje, ki prihajajo iz tako imenovanih 
tretjih držav in v Sloveniji živijo že najmanj eno leto. Poleg tega se ti tečaji trenutno marsikje ne izvajajo, ker je denar že 
porabljen. Za družino ni neke sistemske podpore; predvsem je veliko odvisno od šol, kakšno podporo dajo otroku. Najbolje 
je, če gre človek v službo, saj se tako vključuje, spoznava ljudi in se hitreje nauči jezika." 
• Primorsko zelo dobro poznate. Ali je Primorska zaradi svoje živahne zgodovine priseljevanja po drugi svetovni vojni 
danes bolj odprta za vključevanje priseljencev?  
"Od leta 2003 do 2016 sem živela v Kopru, do leta 2009 sem delala na osnovni šoli v Hrpeljah. Primorska je mešanica 
Slovencev, Italijanov, Hrvatov, vseh narodov iz nekdanje skupne države Jugoslavije in ljudi, ki prihajajo od vsepovsod 
drugod. Primorska je bila in je prostor izseljevanja in priseljevanja. Primorci so bili kot begunci pregnani med prvo vojno in 
po njej na jug Italije, na Štajersko ali v Bosno in Hercegovino. Ne morem reči, če je Primorska zaradi tega kaj bolj odprta. So 
posamezni ljudje in organizacije, ki so bolj pripravljene delati na področju vključevanja, kajti gre za delo. Ljudje se 



priseljujejo vsepovsod, kjer je potreba po delavcih: na Primorsko, v Ljubljano, Velenje, Jesenice, Maribor, Novo mesto ... 
Večina ljudi, ki pride, hoče delati, da bi omogočili boljše življenje sebi in svojim otrokom." 
• Konec prejšnjega tedna ste bili v Novem mestu na Tednu kultur in v Brežicah na Dobrodošli doma. 
"Ta vikend je bil fenomenalen. v petek je bil Teden kultur, ki ga pripravlja Društvo za razvijanje prostovoljne dejavnosti Novo 
mesto. Izjemna nevladna organizacija, ki se v lokalnem okolju odziva na potrebe večinskega prebivalstva, priseljencev in 
romske skupnosti v podporo so jim pri učenju jezika, pri pisanju domačih nalog, pri kakovostnem preživljanju prostega časa. 
Ker so človeški, spoštljivi in ljudem nudijo to, kar rabijo, ljudje prihajajo k njim. Na Tednu kultur so se v soboto na posvetu 
predstavljala društva priseljencev, ki delujejo v Novem mestu, prišli pa so tudi slovenski izseljenci in njihovi potomci 
Naslednji dan pa je bilo v Brežicah 8. srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma. Prišli so Slovenci iz 
Argentine, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Nemčije, Srbije, Italije, ki so jih povezali z lokalnimi brežiškimi društvi. V enem 
vikendu sem doživela medkulturno in večjezično Slovenijo ter srečanje Slovencev, razseljenih po vsem svetu." 
• Bi obisk teh dveh dogodkov priporočili tistim, ki v isti sapi govorijo, da je prav, če Slovenci ohranjajo svoj jezik in 
kulturo, in da je narobe, če to počnejo priseljenci pri nas? 
"Absolutno priporočam, ker na teh dveh dogodkih doživiš perspektivo 'mi drugje, drugi pri nas'. Ljudje se selimo iz različnih 
razlogov in prav je, da imamo to možnost. Prav je tudi, da imamo možnost vrniti se. Velikokrat se hočejo priseliti nazaj, pa 
ne dobijo službe in ne morejo posredovati svojih izkušenj, novega znanja. Poleg teh dveh dogodkov bi priporočila tudi 
Festival migrantskega filma, ki poteka ravnokar. Filmi so odlični, večinoma tematizirajo begunstvo. Prvi letošnji film je bil 
Eldorado, ki prikazuje, kako so reševali ljudi iz Sredozemskega morja v času operacije Mare Nostrum, kakšne grozote 
doživljajo ljudje in kako jih Evropa (ne) sprejema, kako izkorišča zavrnjene prosilce za mednarodno zaščito, v kakšnih 
strahotnih razmerah živijo, na primer na jugu Italije." 
• Se pod vtisom aktualnega političnega dogajanja spreminja odnos širše družbe do integracije? 
Vzporedno se dogajata dva procesa. Na področju, ki ga raziskujem  to je šolstvo, medkulturno izobraževanje, vključevanje se 
ogromno dogaja. Ne nazadnje imamo v Sloveniji trenutno dva velika petletna projekta Le z drugimi smo, ki ga izvajamo ZRC 
SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Pedagoški inštitut, ter Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga vodita OŠ 
Koper in ISA inštitut. Slovenija in EU dajeta ogromno denarja za to, da bi se ljudje spoznavali, sodelovali, presegali 
predsodke in vzpostavljali medkulturno okolje, ki je vključevalno, spodbudno in podporno za vse prebivalce. Na drugi strani 
se krepita rasizem in ksenofobija. V večjem delu Evrope pridobivajo na moči skrajno desničarske stranke, rasistični diskurz 
postaja vsakdanjost in mene je včasih strah, kam gremo. Res upam, in tudi delujem v tej smeri, da se bomo skupaj odločili 
za medkulturno, spoštljivo sobi vanje in sodelovanje. Moja Slovenija je dežela vseh njenih prebivalcev, Prav je, da se naučiš 
slovensko, ampak prav je tudi, da si ponosen na svoj jezik in kulturo, znanje in življenjske izkušnje, na vse, kar prineseš s 
sabo. Priseljenci za določen čas potrebujejo podporo pri vključevanju, a kasneje v družbo pomembno prispevajo s svojo 
energijo, z znanjem in delom. 
Profil 
Iz prakse v teorijo in nazaj 
"Veliko mi pomeni, da lahko vse znanje, ki sem ga leta nabirala, zdaj dam iz sebe. Da ne leži nekje v predalu," o svojem 
dinamičnem delu v projektu Le z drugimi smo pove dr. Marijanca Ajša Vižintin. Z ekipo sodelavcev vodijo brezplačna 
usposabljanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju o tem, kako vključevati otroke priseljence v šolski sistem in družbo. 
Doslej so predavali že približno 3000 učiteljem in vzgojiteljem, do leta 2021 bi radi dosegli krog 10.000 ljudi. Dr. 
Vižintinova, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, je lani izdala knjigo 
Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev. V knjigi pedagoškim delavcem daje smernice, kako 
organizirati vključevanje, da bo lažje in uspešnejše tako zanje kot za otroke. Izzive, pred katerimi so učitelji, ko v njihov 
razred pride otrok brez znanja slovenščine, je izkusila na svoji koži. Več let je bila učiteljica slovenščine in knjižničarka na 
osnovni šoli v Hrpeljah, kamor so se v nekem obdobju začeli vpisovati otroci iz Makedonije in Kosova. Takrat je nujno 
rabila in iskala novo znanje. Začela je pridobivati izkušnje drugih šol, primere dobrih praks iskala v tujini, se usposobila za 
poučevanje slovenščine kot tujega jezika. Povezovati se je začela z lokalnim okoljem in iskati različne možnosti za 
vključevanje otrok in njihovih družin. "Pomembno je, da se povezuješ in podpiraš. To so bili moji temelji," poudari. Delo z 
otroki priseljenci jo je tako pritegnilo, da je tej temi posvetila doktorsko nalogo in zaplula v znanstvene vode. Sodeluje v 
številnih mednarodnih projektih, veliko potuje in predava v tujini. Nazadnje je bila v Turčiji, mesec nazaj pa na 
Norveškem, kjer je mednarodno pisani skupini študentov predavala o medkulturnem sodelovanju. Na inštitutu raziskuje 
tudi izseljevanje Slovencev v Nemčijo ter v Bosno in Hercegovino. 
Povzetki in izpostavljeni citati; 
»Veliko se naučiš že, če se samo družiš z ljudmi, zato je tako pomembno, da imaš podporo v skupnosti.« 
»Svetujem, da vsak od staršev govori svoj materni jezik, saj je to najboljši način, da otrok postane funkcionalno pismen v 
različnih jezikih. Če doma govorimo neko polomljeno mešanico, potem otrok nima dovolj besednega zaklada in obstaja 
nevarnost, da hitreje opusti izobraževanje.« 
»Idealno bi bilo, če bi šli vsi takoj na tečaj slovenščine, a pravico do brezplačnega tečaja imajo ljudje, ki prihajajo iz tako 
imenovanih tretjih držav in v Sloveniji živijo že najmanj eno leto. Poleg tega se ti tečaji trenutno marsikje ne izvajajo, ker 
je denar že porabljen.« 
»Zakaj pa ne bi iskali rešitev, namesto da tarnamo, kako se ne da. Včasih učitelji in profesorji rečejo, da bi se jim zdelo 
najboljše, če bi otrok priseljenec eno leto hodil na jezikovni tečaj in šele potem šel v šolo. Nekateri menijo, da razvoj 
medkulturne družbe ni njihova odgovornost, predvsem pa se z začetnim obdobjem, ko se otroci priseljenci začnejo učiti 
jezik, ne bi ukvarjali in bi otroka v razred najraje dobili šele, ko že Icihko spremlja pouk.« 



 »Prav je, da se naučiš slovensko, ampak prav je tudi, da si ponosen na svoj jezik in kulturo, znanje in življenjske Izkušnje, 
na vse, kar prineseš s sabo.« 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Država naj varuje in povezuje. I. B., N. G. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 26, 28. junija 2018, str. 1 
Dan državnosti 
Ugodje v preteklosti izborjenih pravic nas spreminja v pasivne opazovalce, a se moramo spremeniti v aktivne kreatorje 
prihodnosti, je na osrednji prireditvi v Murski Soboti dejal župan Aleksander Jevšek 
Osrednji praznik naše države, dan državnosti, nas »ponosno spominja na enkraten, veličasten, magičen zgodovinski 
trenutek, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost naše Slovenije,« je v slovesnem govoru na osrednji državni 
proslavi ob dnevu državnosti povedal predsednik države Borut Pahor. »Vem, da so 27 let kasneje številna upanja in sanje za 
marsikoga ostali zgolj stare skrbi in novi strahovi. Toda eno je gotovo. Brez lastne države ne bi bilo bolje,« je dejal Pahor. 
»Brez samostojne Slovenije ne bi bilo obetov za boljšo prihodnost. Brez lastne države bi bili odvisni od volje drugih.« 
V dobrega četrt stoletja smo uredili najbolj vitalna vprašanja naše države, je dejal Pahor, »rešili smo jih po mirni poti, 
vključno z določitvijo vseh naših meja. Rešili smo se tudi iz največje svetovne gospodarske krize po drugi svetovni vojni. To 
so velike reči, vredne velike države. Vse to nam zdaj omogoča, da se kvalificirano, odgovorno in uspešno znajdemo v vrtincu 
sprememb, ki nas čakajo v naslednjega četrt stoletja«. Poudaril je, da »smo enotni absolutno sposobni zavarovati vse naše 
nacionalne in državne interese v prid miru, varnosti in blaginje naših ljudi«.  
Ustanovitev naše države je bila, tako Pahor, »elementarno spravno dejanje. Tako kot je bila elementarno spravno dejanje 
ustanovitev Evropske unije. Dokler bo prevladoval duh sprave in dokler se bomo zavedali naše soodvisnosti, znotraj naroda 
in med evropskimi narodi, nam nič ne more do živega. Lahko ustvari probleme, toda če bomo enotni, jih bomo rešili«. 
Tudi Mestna občina Murska Sobota je ob državnem prazniku pripravila slovesnost, in sicer pretekli četrtek, ta je bila tudi 
uvod v letošnji festival Soboški dnevi. Slavnostni govornik je bil župan Aleksander Jevšek, ki je prepletel vezi med 
preteklostjo in prihodnostjo. »Skoraj tri desetletja po ustanovitvi države imamo skoraj vse, kar potrebujemo za svojo 
suverenost. Zdi se, da izborjeni državnosti manjka tisto, kar je smoter in bit njenega nastanka. To je volja ljudi, da  
samostojno soustvarjamo skupnost in vanjo vgrajujemo svoje vrednote in pričakovanja. Država je namreč skelet, ki mu 
voljo daje demokratično hotenje naroda. Brez tega je šibka, negibna tvorba, ki životari z oslabelimi impulzi posamičnih 
interesov,« je dejal Jevšek in dodal, da nas ugodje v preteklosti izborjenih pravic spreminja v pasivne opazovalce, a se 
moramo spremeniti v aktivne kreatorje prihodnosti. 
Ob državnem prazniku je Jevšek poudaril tudi, da mora Slovenija v Evropi in svetu v mednarodnih odnosih ravnati tako, da 
bo krepila mir, razumevanje in skupno odgovornost do človeštva in zemlje, prav tako pa mora država povezovati in varovati. 
V kulturnem programu je nastopila vokalna skupina Katice iz Ljubljane. Ta deluje že 25 let, njen repertoar pa je sestavljen 
pretežno iz slovenskih ljudskih pesmi iz različnih slovenskih pokrajin. Zapel pa je tudi mladinski pevski zbor Osnovne šole III 
Murska Sobota, ki ga vodi Tjaša Šimonka. 

• Izzivi so vedno bili in bodo. Nataša Gider. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 26, 28. junija 2018, str. 2-3 
Kakšna je Slovenija leta 2018 
Birokracija, spolitiziranost, prevelike razlike so glavne težave današnje Slovenije, a vse le ni tako črno 
Ob dnevu državnosti smo nekaj Pomurcev prosili, da zapišejo, o čem razmišljajo v zvezi s tem praznikom, v kakšni državi 
živimo dobrega četrt stoletja po osamosvojitvi po njihovem mnenju – ali ponuja posameznikom dovolj priložnosti, kako 
kakovostno je življenje v Sloveniji, kaj pomeni njena majhnost – prednost ali slabost, kakšna je njena vloga v mednarodnem 
(predvsem evropskem) prostoru, kje so največje težave, kje njene največje rezerve ... 
Postali smo ujetniki politike 
Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer:  
»Po dobrih 27 letih samostojne Slovenije so občutki zelo zamočvirjeni. V tistem letu 1991, ko so se dogajale stvari in sta 
diplomacija in zdrava pamet odpovedali, smo bili polni pričakovanj po nečem, kar bo naše, kar bomo upravljali sami in 
sadove česar bomo sami uživali. Tisto nekaj je bila samostojna Slovenija. In kje smo sedaj, po 27 letih? Žal smo postali 
ujetniki politike. Take, ki je predvsem sama sebi namenjena in zadostna ter nam kroji vsakdanje življenje tako, kot da je ona 
glavna. In je. Poglejmo samo mnoge velebirokratske prepreke pri izpolnjevanju upravičenih želj državljanov, ki so prav 
majhne in neznatne v primerjavi z lahkotno odobrenimi sredstvi za sanacijo bank in načrtno zavoženih podjetij. In potem si 
nas upa ta politika okarati, da ne spoštujemo svoje države, da ne izobešamo zastav in ne pridemo na volišča. Pa saj to je 
absurd! Dokler ta država, ki si jo je prilastila politika s svojimi veleumnimi zakoni in pravili, ne bo sposobna delati 
prvenstveno za blagostanje svojih državljanov, se bojim, da bomo tam, kjer smo. Apatični, z jasnim razgledom na razviti svet 
in prehitevajoče države ter pobožnim vzdihom po boljši prihodnosti, saj smo menda po rasti BDP-ja med prvimi v EU. 
Po 27 letih so moja pričakovanja še vedno velika, ker upam, da bo novi rod, ki je neobremenjen s preteklostjo, znal popeljati 
Slovenijo v nove čase, kjer niso več osrednje teme minimalna plača, korupcija, tajni računi, slamnate firme …« 
Preveč birokracije 
Kristjan Magdič, prokurist v podjetju Paradajz:  
»Slovenci smo lahko vsekakor ponosni, da imamo lastno državo, kljub temu da nas je le dobra dva milijona. Marsikateri večji 
narodi po svetu namreč nimajo svoje nacionalne države. Ponosni smo lahko tudi na to, da smo del evrske družine in da smo 
varna država. To nam daje kakovost življenja, kakršne marsikje ne poznajo več. In še bi lahko našteval. Ne moremo pa mimo 
dejstva, da bi nam lahko bilo še veliko bolje, če bi jo znali bolje in učinkoviteje upravljati. Slovenija je namreč zelo, zelo 
zbirokratizirana država, kjer so birokratski postopki neživljenjski, nepregledni, zapleteni in zelo omejujoči. Lahko bi se 



razvijali hitreje, ampak se ne moremo zaradi »diktature birokracije«, ki piše zakone sama sebi zaradi svojega obstoja. Eno 
ministrstvo spodbuja razvoj, drugo, po navadi okoljsko, pa ga zavira. Pri nas recimo investitor Magna, pustimo, ali je to 
dobra naložba ali ne, potrebuje leto dni za gradbeno dovoljenje, kljub temu da je za naložbo stala celotna vlada. Sedaj pa 
si predstavljajte, da želi postaviti tovarno slovenski državljan, ki nima za sabo celotne vlade. Potrebuje vsaj tri leta ali več, 
namesto da bi se ukvarjal s podjetjem, se mora ukvarjati z birokratskimi postopki in ovirami. V državah iz regije dobite 
gradbeno dovoljenje v nekaj mesecih. In tako počasi zamujamo priložnosti, primerljive države višegrajske skupine pa nas z 
lahkoto dohitevajo, Češka pa nas je celo že prehitela. In tako Mura teče, nič ne reče, mladi izobraženi, ki imajo energijo 
in znanje za razvojni preboj, pa raje odhajajo v tujino, kjer je birokracija podpora in ne ovira.« 
Država in držati skupaj 
Mateja Hauser, direktorica doma starejših Dosor:  
»Pred dobrega četrt stoletja sem zamenjala državo in državljanstvo. Ostala pa sem v isti domovini. Če bi bila nesrečna, brez 
priložnosti in ujeta, bi že zdavnaj odšla drugam, kar vedno znova priporočam vsem, ki so nezadovoljni, v 'land of planty'. 
Morda smo prav zaradi obilja manj kreativni, podjetni, pasivni … A v nabranih letih sem se naučila, da lahko istega slona 
dva vidita povsem drugače, če ga eden drži za rep, drugi pa za rilec.  
Manj kot domovina mi je všeč država oz. njen institucionalni ustroj. Zdi se mi, da se nič več ne da urediti po zdravi pameti in 
z namenom učinkovitosti, da se redkokdo sploh upa odločati. Še redkejši pa so tisti, ki razumejo, kaj pomeni prevzeti 
odgovornost. Vedno pogosteje me ob urejanju zadev v državnih uradih v Ljubljani prevzame občutek, da sem popolna 
'seljakuša'. In takrat se mi zdi država res ugrabljena. A dokler sem kritična in hkrati pasivna, sem samo še en kritizer več. Ko 
bom začutila, da država ogroža mojo domovino, se bom zagotovo (ponovno) aktivirala. 
Pred kratkim sem obiskala brata, ki živi na severu Nemčije, in po prvem dnevu me je začuden vprašal, ali se ne znamo 
pogovarjati o čem drugem kot o politiki. Tam »desni in levi« niso tema pogovorov državljanov ob kavi. Tam redkokdo pozna 
koga v vladi in na ministrstvih … in tudi treba ni. Veljajo enaka pravila za vse in servis državne birokracije je namenjen 
državljanom ter podpori gospodarstvu. Priznam, zaželela sem si, da bi bila moja država nekoliko večja, številnejša in manj 
sorodstveno »in drugače « prepletena. 
Država in držati skupaj imata isti koren z namenom. Od odločevalcev v državi bi želela več ciljnosti in trajnostne 
naravnanosti, od državljanov pa več aktivnega vključevanja, realnih pričakovanj ter občasnega razumevanja stavka J. F.  
Kennedyja: »Ne sprašuj, kaj država lahko stori zate, vprašaj se, kaj lahko storiš zanjo.« 
Neizkoriščene priložnosti 
Jožek Horvat Muc, predsednik Sveta romske skupnosti:  
»Slovenija je država priložnosti, ki pa jih nikakor ne more izkoristiti. Po osamosvojitvi so se glavne vrednote države nagibale 
k spoštovanju človekovih pravic, demokraciji, gospodarski rasti ter vključevanju v mednarodne strukture. Sčasoma je 
Slovenija te vrednote izgubljala. Čut do navadnega človeka je država zamenjala z birokracijo. Sovražni govor, nestrpnost in 
predsodki do vseh drugačnih so danes v slovenski družbi nekaj vsakdanjega. Institucije. ki bi morale skrbeti za ljudi v 
stiskah, so postale pravne službe. Nastala je velika delitev, kjer je na eni strani bogata populacija ter na drugi strani zelo 
revna. Na to vpliva prevelik apetit po kapitalu. Delavci so v mnogih slovenskih podjetjih postali sužnji brez vseh pravic. 
Majhnost Slovenije bi bila lahko prednost, ki nam jo omogoča naravna lepota in bogastvo. A kaj, ko tega ne znamo  
izkoristiti. 
Težav ne manjka. Nimamo dodelane strategije zaposlovanja in zagotavljanja delovnih mest, izobraževalni sistem je 
neučinkovit in brez razvojne naravnanosti, zdravstveni sistem potrebuje red. Mlada populacija je nezaposlena brez 
prihodnosti ter ustrezne stanovanjske politike. Starejša populacija se povečuje in skrb zanjo je na zelo nizki ravni. Slovenija 
premore dovolj intelektualnega kapitala, a ga nikakor ne more unovčiti. Kapitalizem in njegov pohlep sta Slovenijo potisnila 
v čas, ko je edina vrednota denar in dobiček. Slovenska politika pa je postala neučinkovita, neintelektualna in samovšečna 
ter brez pomembnih rezultatov. 
Slovenija je v veliki meri odvisna od financiranja iz evropskih skladov, a tega ne znamo izkoristiti in pravilno usmeriti. 
Politične igre so v tem kontekstu prevelike in so negativno naravnane. Država bi morala skrbeti za zdrav razvoj podjetij z 
uveljavljenimi znamkami ter jim pomagati prodreti na svetovni trg. Manj birokracije pri nastajanju majhnih in srednje 
velikih podjetij.« 
Jugogeneracija je utrujena 
Sara Božanić, direktorica Inštituta za transmedijski dizajn:  
»Meje spreminjajo in zaznamujejo življenja ljudi. So več kot teritorialne razlike, pogosto pa prostor, v katerem se 'majhne', 
osebne zgodbe srečujejo z 'velikimi' političnimi pripovedmi. Po finančni krizi, ki je ne tako davno zajela naš del celine, se 
Evropa spopada z novo: obsežnimi migracijami, politično nestabilnostjo in vprašanjem identitete. Evropska unija, ki 
politično, kulturno in gospodarsko združuje 28 držav, je pod hudim pritiskom. Strah in nezaupanje sta del vsakdanjika 
povprečnega Evropejca. Kljub temu pa je enotna politika in združitev sil edini način ohranjanja Evrope kot take in njene 
vloge v globalnem svetu. Kakšno vlogo bo v tem odigrala Slovenija in kaj to pomeni za našo 'majhno', osebno zgodbo?! 
Pomurci veljamo za odprte dobrosrčne ljudi. Živimo ob meji, ki jo prečkajo ljudje v stiski, in to nas zastrašuje. Zapiramo jim 
meje in poročamo o varnosti, ne zavedajoč se, da o varnosti govorimo le takrat, kadar se čutimo ogrožene. Nekoč odprta 
Evropa, zgrajena na mobilnosti, se zapira vase in si domišlja, da bodo migranti spremenili vse, kar smo zgradili v zadnjih 
tisočletjih. Tako imenovana jugogeneracija je utrujena in v strahu, da njihovi potomci ne bodo nikoli uživali enake blaginje, 
kot so jo oni. In res je ne. Toda na celini, kjer se rodi le malo otrok in je veliko prebivalcev starejših od 60 let, bi migracija s 
pravilno integracijo morda lahko bila rešitev in ne grožnja. 
Slovenija, ki je na začetku svoje poti veljala za Švico v malem, je v hudi preizkušnji. Zaznamovali so jo izbrisani, Patria, večno 
nerešeno vprašanje hrvaško-slovenske meje, korupcija in politična nestabilnost. Kako to vpliva name, na mojo 'majhno', 



osebno zgodbo?! Postajam vse bolj skeptična glede vsega, kar je tuje, kot je npr. meja, zaznamovana z žico, stvari, ki jih v 
taki obliki ne poznam niti razumem. Vem le, da si želim živeti v družbi, ki je zgrajena na kulturni raznolikosti, strpnosti, 
socialni in politični varnosti. 
Ne izgubljaj časa prerekajoč se, kakšen je dober človek. Bodi človek. (Marcus Aurelius).« 
Ima tudi kakšno napako, a je naša 
Robert Celec, direktor Raziskovalno-izobraževalnega središča Dvorec Rakičan: 
»V svojem ne tako kratkem življenju sem relativno veliko potoval, veliko sveta videl, veliko tega doživel. Tako sem pred 
kratkim s prijatelji obiskal zaščiteno območje jedrske elektrarne Černobil, kjer se je l. 1986 zgodila največja nesreča v 
zgodovini jedrske energije. Mnogi se je spomnijo, ves svet je bil takrat vznemirjen. Nesreča je povzročila veliko bojazni o 
varnosti jedrske energije, nekateri so govorili, da bo jedrska energija pogubila svet. Do tega k sreči ni prišlo, ker se je 
praktično ves svet streznil in pristopil k reševanju takrat zelo kritične situacije. 
A imamo mi krizo, kritično situacijo, kot je v karikirani prispodobi jedrska katastrofa v Černobilu? Menim, da ne, čeprav se 
včasih zaradi kakšnih prispevkov v medijih ali posameznih izkušenj tako zdi. Imamo mi v naši družbi socialne izzive? Da, 
imamo jih. A saj jih imajo tudi v drugih še razvitejših državah, kot je Nemčija. Tudi tam prek dobrodelnih akcij pomagajo 
socialno ogroženim družinam. Izzivi v družbah so vedno bili in vedno bodo.  
Smo del EU, kjer lahko prosto potujemo, se šolamo, zaposlujemo, poslujemo itn. Seveda moramo biti realni in ugotoviti, da 
članstvo v EU samo po sebi ne prinaša blaginje in gospodarskega uspeha. Vendar pa nedvomno ustvarja dobre razmere za 
napredek in razvoj na vseh področjih družbenega življenja. 
V naši zgodovini so naši ljudje že velikokrat dokazali, da s plemenitostjo v vseh njenih oblikah – od krščanske ljubezni do  
nesebične pomoči ob naravnih ali s strani človeka ustvarjenih katastrofah, vse tja do udarniškega zanosa zmoremo 
praktično vse, kar si zastavimo, če smo le enotni. Ker smo bili v svojih prizadevanjih enotni, smo danes že zelo blizu 30-
letnice samostojne Republike Slovenije, naše domovine, naše države, naših prednikov sanje … Spomnimo se znamenitega 
verza Otona Župančiča: »Domovina je ena, nam vsem dodeljena …« Ta naša domovina ima tudi kakšno napako, a jo dajmo  
enotni popraviti, saj ne nazadnje živimo sanje naših prednikov. In najmanj to smo jim dolžni.« 

• Puma skoči tudi do Radgone. Andrej Bedek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 26, 28. junija 2018, str. 3 
Nelegalne migracije 
Avstrijci preigravajo scenarije strožjega varovanja meje 
Ko so predvčerajšnjim na mednarodnem mejnem prehodu Šentilj avstrijske oblasti preigravale scenarije v primeru novega 
migrantskega vala, so v razpravni dvorani št. 12 murskosoboškega sodišča še vedno govorili o januarskem tihotapljenju 
nelegalnih prebežnikov. 
Turka Aslan Vedat in Ukrajinec Refat Khalifov sta 17. januarja nameravala skozi Pomurje in Slovenijo in naprej v Italijo v 
tovornem kombiju spraviti 19 prebežnikov, vendar sta v Stročji vasi pri Ljutomeru padla v policijsko zasedo. V začetku marca 
sta Vedat in Khalifov na tukajšnjem sodišču po priznanju krivde dobila vsak kazen devet mesecev zapora, takrat pa so se v 
procesu pojavile nove okoliščine. Tujca je domnevno najel in usmerjal pakistanski državljan Ahmad Adnan, ki živi in dela v 
Salzburgu, a se doslej ni odzval na pozive sodnika Branka Palatina, da stopi pred obličje pravice. Adnana prav tako preganja 
tožilec Drago Farič, saj je prepričan, da je Pakistanec del mednarodne kriminalne združbe z nalogo spravljati nelegalne 
prebežnike na zahod Evrope. Zato bo zanj prav tako zahteval kazen bivanja za rešetkami. Sojenje je odloženo za nedoločen 
čas. 
Na torkovi vaji v Špilju, avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj, je sodelovalo okoli 500 policistov in 220 vojakov, med njimi 
tudi pripadniki nove enote za varovanje meje Puma. Enoto so poimenovali po mački, ki lahko zelo hitro skoči, zaradi njene 
agilnosti, saj lahko hitro posreduje, tudi na meji s Pomurjem. Severni sosedje so predstavili tri možne scenarije ukrepanja 
varnostnih sil, če bi na mejo prišla večja skupina migrantov in bi pri tem izbruhnili nemiri. Avstrijci nameravajo odslej 
begunce registrirati na meji in tiste, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za pridobitev mednarodne zaščite, bodo vrnili v 
Slovenijo. 
Po podatkih Europola se je odprla nova migracijska pot iz Grčije prek Albanije, Črne gore ali Srbije ter Bosne in Hercegovine 
(BiH) na Hrvaško, nato pa v Slovenijo. Za zdaj se begunci in migranti v največjem številu zbirajo v mestih v BiH, preden se 
skušajo prebiti čez mejo na Hrvaško in v Slovenijo. Europol ocenjuje, da je v celotni regiji Zahodnega Balkana vključno 
z Grčijo »migracijski potencial, ki šteje približno 50.000 ljudi«. Nelegalni prehodi meje v pokrajini ob reki Muri so po 
podatkih Policijske uprave Murska Sobota (PUMS) v običajnih okvirih in ne kličejo po dodatnih ukrepih. Med begunsko krizo 
so sicer prvi begunci stopili na pomurska tla v noči na 19. september 2015, 198 so jih takrat nastanili v hali radgonskega  
sejmišča, v kateri je bil vse do srede januarja 2016 nastanitveni center za migrante. Mejo je v Gornji Radgoni v begunskem 
valu prečkalo 50 tisoč tujcev, sodelovanje PUMS in avstrijskih varnostnih organov je bilo zelo zgledno. 

• Želijo si prostor za stalno razstavo. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 26, 28. junija 2018, str. 12 
Razstava del 25. mednarodne likovne kolonije Izak Lipovci 
Na ogled so dela umetnikov iz Turčije, Poljske, Nemčije, Srbije, Avstrije in Slovenije – Ta teden že poteka 26. kolonija v 
Lipovcih 
Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci je v beltinskem gradu pripravilo razstavo umetniških likovnih del, ki so nastala 
na lanski, 25. mednarodni likovni koloniji Izak Lipovci. Obenem se je minulo nedeljo začela 26. mednarodna likovna 
kolonija Izak Lipovci, ki bo trajala do soboto, 30. junija, ko bodo ob 21. uri v vaškem domu v Lipovcih odprli priložnostno 
razstavo del, ki jih bo ustvarilo enajst umetnikov iz Mehike, Poljske, Turčije in Slovenije.  
Likovna dela je ob odprtju razstave v Beltincih predstavil in razstavo odprl umetnostni zgodovinar Franc Obal, ki je povedal, 
da se tudi v slikarskih in kiparskih delih, ki so nastala lansko poletje, močno čuti duh Prekmurja ter njegovega naravnega 



okolja in kulture, še posebej Lipovec in okolice. »V likovnih delih pa je tudi veliko umetnikove domišljije, umetniške 
čarovnije, ki bogati našo notranjost, našo dušo in nam odpira oči.« Razstava bo na ogled do 20. julija.  
Na ogled so dela trinajstih likovnih ustvarjalcev iz šestih držav. Iz Turčije je prišla ustvarjat v pokrajino ob Muri Safak Erdem, 
Michal Kwarciak je bila iz Poljske, Marija Milanović iz Srbije, Anna Katharina Spelten iz Nemčije ter Renate Mehlmauer in 
Helga Maria Niederl iz Avstrije. Iz Pomurja so bili Maša Mlinarič,  Karmen Smodiš, Mitja Stanek in Danica Šubernik, z drugih 
območij Slovenije pa Daniel Homšak, Dušan Klun in Arijel Štrukelj. Umetniški vodja kolonije je akademski slikar Peter Vernik 
iz Maribora, ki organizatorjem vsako leto predlaga, koga bi povabili na likovno kolonijo. 
Udeleženci ustvarjajo v prostorih vaškega doma v Lipovcih, na domačijah, kjer bivajo, ali pa v naravnem okolju v okolici 
naselja, pravi predsednica društva Aquila Jožica Jakob. »Ustanovitelja in organizatorja kolonije do njegove smrti Izidorja 
Horvata Izaka se spomnimo s pohodom po Izakovi poti med polji in po gozdičkih v okolici Lipovec ter ob Vučji jami. 
Natančneje pa naravno okolje spoznavamo z Dariom Cortesejem, ki nam predstavi užitne divje rastline, in te tudi 
vključujemo v prehrano.« 
Udeleženci osem dni spoznavajo tudi prekmursko kulinariko, vsako leto pa jih popeljejo na izlete, kjer si ogledajo kulturne in 
turistične znamenitosti pokrajine. Na dozdajšnjih likovnih kolonijah je sodelovalo skupno več kot 140 umetnikov, dodaja 
Jakobova. Po vsakoletni razstavi v beltinskem gradu pa so dela, ki so nastala na likovni koloniji, razstavljali tudi v Zagorju ob 
Savi in drugod po Sloveniji ter na Poljskem, od koder je vsako leto en umetnik. »V teh letih je nastalo že veliko likovnih del, 
zato si želimo, da bi v beltinskem gradu uredili prostore, kjer bi bila stalna razstava. Si pa prizadevamo, da slike ne bi 
bile v skladišču, ampak na stenah, da bi jih občudovali ljubitelji umetnosti. Med drugim visijo na stenah murskosoboške 
bolnišnice,« pove Jakobova. Ob 25-letnici mednarodne likovne kolonije so izdali monografijo, ki jo bodo predstavili v soboto 
v lipovskem vaškem domu. Monografijo so izdali tudi ob 15-letnici. 
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• Ivanov uradno zavrnil podpis sporazuma z Grčijo. K. S. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 26. junij 2018  
http://www.rtvslo.si/svet/ivanov-uradno-zavrnil-podpis-sporazuma-z-grcijo/459063  
Vsi niso zadovoljni z dogovorom 
Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je uradno sporočil, da ne bo podpisal sporazuma z Grčijo o imenu Makedonije, ki 
ga je parlament ratificiral 20. junija. 
To pomeni, da bo parlament moral znova glasovati o ratifikaciji sporazuma. 
Predsednik, ki je sicer že večkrat povedal, da sporazuma ne bo podpisal, je poudaril, da nima mandata za podpis zakona o 
ratifikaciji sporazuma, saj se je že v volilnem programu leta 2014 zavezal, da ne bo privolil v spremembe ustave zaradi 
spremembe ustavnega imena države. 
"Ne sprejemam idej ali predlogov, ki bi ogrozili makedonsko nacionalno identiteto, individualnost makedonskega naroda, 
makedonskega jezika in makedonskega modela sobivanja," je poudaril. 
Po njegovi oceni sporazum ni v skladu z ustavo in ni bil niti ratificiran v skladu z ustavo. Meni, da državo postavlja v podrejen 
položaj Grčiji. "Kazenski zakonik določa, da bo državljan, ki postavi Republiko Makedonijo v tak položaj, kaznovan z najmanj 
petletno zaporno kaznijo," je zapisal v sporočilu za javnost. 
Parlament na novo glasovanje 
Parlament je bil že seznanjen z odločitvijo Ivanova. Predsednik parlamenta Talat Xhaferi naj bi ta ali prihodnji teden sklical 
novo zasedanje parlamenta, na katerem bodo poslanci znova glasovali o ratifikaciji sporazuma. 
Če ga bodo ratificiral z najmanj 61 glasovi od skupno 120, ga bo v skladu z ustavo moral predsednik države podpisati. Če 
tega ne bo storil, kar je naredil že v primeru zakona o jezikih, pa to uveljavitve sporazuma ne bo ustavilo. 
Sporazum mora ratificirati tudi grški parlament, v Makedoniji pa ga morajo pred tem še potrditi na referendumu, ki naj bi ga 
pripravili jeseni, in ustrezno spremeniti ustavo. Makedonski premier Zoran Zaev je prepričan, da bo referendum uspel, v 
nasprotnem primeru pa je izrazil pripravljenost, da odstopi. 
V skladu s sporazumom, ki naj bi razrešil 27 let star spor med Makedonijo in Grčijo ter odprl pot Skopju v EU in Nato, se bo 
Makedonije po novem imenovala Severna Makedonija. Državi sta sporazum podpisali 17. junija, po ratifikaciji v 
makedonskem parlamentu pa naj bi Grčija že obvestila EU in Nato, da umika nasprotovanje nadaljevanju približevanja 
Makedonije povezavama. 
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