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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Na krmilo  Zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29, 
20.07.2018, str. 3  

http://www.novice.at/novice/na-krmilo-zbora-narodnih-predstavnikov-nanti-olip/  
Volitve Narodnega sveta koroških Slovencev 
V petek, 13.7.2018 se je na prvi seji sestal Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) in izvolil novo vodstvo za pet let. ZNP je 
tudi potrdil predsednika predsedstva NSKS.  
 

 
Slika: Nanti Olip, predsednik Zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev. Foto: Novice 
 
Celovec. Za predsednika Narodnega sveta v prihodnji petletni mandatni dobi je Zbora narodnih predstavnikov potrdil 
Zdravka Inzka, ki je bil na čelu Narodnega sveta koroških Slovencev tudi v minuli periodi. Inzko bo člane predsedstva izbral 
ter predstavil Zboru narodnih predstavnikov letos jeseni. Za novega predsednika Zbora narodnih predstavnikov, najvišjega 
telesa odločanja pri Narodnem svetu koroških Slovencev, pa so na ustanovni seji izvolili Nantija Olipa iz  Sel, za njegovega 
namestnika pa Christiana Uraka, ki prihaja iz Šentprimoža. 
Olipova izvolitev je bil logični odsev rezultata volitev, na katerih je Olip za predsednikom NSKS (ene treh narodnopolitičnih 
organizacij koroških Slovencev) Valentinom Inzkom prejel največ prednostnih glasov. Napor za volitve se je za Narodni svet 
obrestoval in je izreden dokaz za bazično demokracijo, je za slovenski spored ORF povedal Olip, ki opozarja na izredno 
pester sestav ZNP. Zbor da je tako raznolika, živa in pisana mešanica mladih in starejših, kot redkokdaj poprej, v njem pa so 
zastopani domala vsi poklici. Bazična demokracija se je za Narodni svet koroških Slovencev vsekakor obnesla, poudarja Olip. 
Za vstop v ZNP se je potegovalo na letošnjih volitvah skupno 73 kandidatk in kandidatov. 
Nanti Olip, ki hkrati vidi za prihodnost tudi veliko izzivov, je najprej izrazil svoje zadovoljstvo nad sestavom novoizvoljenega 
Zbora narodnih predstavnikov, v katerem rad prevzema funkcijo predsednika. Vodstvo ZNP je bilo v minulem mandatnem 
obdobju v rokah Sonje Kert Wakounig, Nanti Olip pa je bil poslovodeči podpredsednik NSKS in selski podžupan. Slednji 
funkciji je po nastopu službe kot strokovni nadzornik za verouk na dvojezičnih ljudskih šolah oddal. 

• Šansa za prihodnost. Komentar. Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29, 20.07. 
2018, str. 3 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/prvic-porocilo-o-koroskih-slovencih/  
Po zaslugi nove deželne ustave je deželna vlada primorana, da izdela vsako leto podrobno poročilo o položaju slovenske 
narodne skupnosti na Koroškem. Nič manj pomembno ni tudi določilo, da je namenjeno deželnemu zboru. S tem je dana 
možnost, da se o manjšinskopolitičnih vprašanjih javno razpravlja in to na najvišji parlamentarni ravni dežele Koroške. 
Skratka, gre za pomemben korak naprej. Nič ne bi bilo usodneje za narodno skupnost kot to, da se sploh ne razpravlja o 
manjšinskopolitičnih vprašanjih. (Zavesten) molk o družbenih željah in potrebah je v politiki za vsako interesno skupnost 
podoben molku, ki ga primerjamo z molkom na pokopališčih. 
Zato je toliko bolj potrebno, da se deželni poslanci/ deželne poslanke resno posvetijo manjšinskopolitičnim poročilom 
deželne vlade. In da imajo tudi predstavniki narodne skupnosti možnost, da se enakopravno vključujejo v ta proces. Škoda 
bi bilo namreč, če poročila ne bi sprožila pozitivne dinamike in bi bila le za arhiv. 

• Prvič poročilo o koroških Slovencih. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29,  20.07. 2018, str. 3 
Nova deželna ustava, sprejeta minulo leto, obvezuje deželno vlado, da posreduje deželnemu zboru poročilo o položaju 
slovenske narodne skupnosti. Osnovna izpoved poročila: Koroška koristi dvojezičnost, raznolikost in odprtost kot šanso 
za prihodnost. 

http://www.novice.at/novice/na-krmilo-zbora-narodnih-predstavnikov-nanti-olip/
http://www.novice.at/novice/po-svetu/prvic-porocilo-o-koroskih-slovencih/


http://www.novice.at/novice/po-svetu/prvic-porocilo-o-koroskih-slovencih/ 
Celovec. Po sprejetju nove deželne ustave leta 2017 mora deželna vlada posredovati poročilo o položaju slovenske narodne 
skupnosti vsako leto najkasneje do 30. junija. Poročilo vsebuje mdr. uresničevanje domačih ter mednarodnih manjšinskih 
pravic. Nadalje so objavljeni statistični podatki glede otroškega varstva, izobraževanja, Glasbene šole ter glede podpor za 
kulturo in šport. Omenjene so tudi naloge, ponudbe in prireditve deželnega manjšinskega biroja. 
Ob predstavitvi poročila je deželni glavar Peter Kaiser poudaril, da je slovenska narodna skupnost prvič omenjena v deželni 
ustavi in da se dežela eksplicitno priznava k zakoreninjeni jezikovni in kulturni raznolikosti. Nadalje je deželni glavar 
prepričan, da je dežela Koroška v zadnjih letih naredila pomembne korake za izboljšanje položaja slovenske narodne 
skupnosti. V tej zvezi je omenil redna srečanja Foruma za dialog za razvoj dvojezičnega ozemlja. Prav tako je opozoril na 
naraščajoče zanimanje za dvojezični pouk. Poudaril je: »Koroška koristi svojo dvojezičnost, raznolikost in odprtost kot šanso 
za prihodnost. Za to nas je zelo pohvalil tudi Svet Evrope.« Hkrati je dal razumeti, da pripisuje manjšinskemu biroju deželne 
vlade velik pomen. 
Iz poročila o položaju slovenske narodne skupnosti je tudi razvidno, da je trenutno na Koroškem 24 otroških vrtcev (14 
občinskih, 10 zasebnih) s skupno 1.078 otroki, ki so deležni ponudbe glede slovenščine. Dežela jih je v letu 2017, piše v 
poročilu, podprla v višini 2.058.196 evrov. Slovensko Glasbeno šolo je 2017/18 obiskovalo 384 učenk in učencev, 24 več kot 
v letu 2016/17. Leta 2017 je bilo 300 prireditev, ki so jih izvedli slovenska društva ter KKZ in SPZ. 22 kulturnih ustanov je lani 
s strani dežele skupno prejelo podpore v višini 84.700 evrov, 25 kulturnih ustanov in projektov z »visokim slovenskim 
deležem« 227.380 evrov, športna društva ter SŠZ sama pa so skupno prejela 205.800 evrov. 

• O Veliki državni nagradi 2018 Florjanu Lipušu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29, 20.07.2018, 
str. 4 

http://www.novice.at/kultura/literatura/o-veliki-drzavni-nagradi%e2%80%882018-florjanu-lipusu/ 
 
 

 
Slika: Velika državna nagrada 2018 Florjanu Lipušu. Foto: Novice 
 
Janko Ferk, pisatelj:  »Mirne duše« ugotavljam, 
 

 
Slika: Janko Ferk, pisatelj. Foto: Novice 
 
… da je Florjan Lipuš že za časa življenja klasik, kakor je to bil na primer Thomas Bernhard. Največja avstrijska nagrada za 
slovstvo mu gre kakor nobenemu drugemu. Žiranti, ki Lipušu ob prvem poskusu nagrade niso privoščili, so po dveh letih 
doumeli, da avstrijska literatura ni samo nemška. Umetniki v senatu verjetno nikoli niso internalizirali habsburške dediščine 
današnje Avstrije. Avstrija nikakor ni samo nemška, temveč je slovenska, hrvaška, češka ter slovaška, madžarska in romska. 
Pisatelj Lipuš ni zaslužen le v vrhunski slovenski prozi, temveč tudi kot izdajatelj in urednik »mladja«. Brez »mladja« 
marsikaterega imena ne bi bilo v koroški slovenski literaturi. Florjanu Lipušu čestitam in mu želim vse najboljše! 
 
 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/prvic-porocilo-o-koroskih-slovencih/
http://www.novice.at/kultura/literatura/o-veliki-drzavni-nagradi%e2%80%882018-florjanu-lipusu/


Niko Kupper, DSPA:  Na potovanju k jasnim ciljem 
 

 
Slika: Niko Kupper, Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji. Foto:  Novice 
 
Pisatelj Florjan Lipuš je z najvišjim avstrijskim kulturnim priznanjem za literaturo doživel nadaljnji po-dvig v svojem 
vseživljenjskem stremljenju na poti do jasnega cilja, ki ga dosledno zasleduje od dijaškega glasila »Kres« na Plešivcu preko 
literarne revije »mladje« do izjemnih literarnih podvigov. Prvič v zgodovini je v Avstriji dobil nagrado avtor, ki ne piše v 
nemščini, temveč v svojem maternem jeziku, slovenščini. Po diskriminatorni odločitvi pred dvema letoma, ko mu tega 
priznanja niso želeli podeliti, »ker ne piše v nemščini«, je tokrat odbor podelitve nagrade v svoji utemeljitvi zapisal med 
drugim, da »Lipuš v svoji literaturi obravnava podcenjevanje slovenske manjšine s strani večinskega prebivalstva, pa tudi 
reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo samozavestno identiteto.« Tako mu je ponovno 
uspelo dvigniti slovenščino ne le v literarnih kategorijah na višjo raven, za kar mu velja iskrena čestitka. Kaj pa njegovo 
opozarjanje in bodrenje vseh nas, da naj vendar cenimo materino besedo? Ob neposrednem uradnem udarcu v obraz pred 
dvema letoma ga je bolj bolelo molčanje v vrstah narodne skupnosti zaradi diskriminacije našega jezika. Veliko avstrijsko 
državno nagradi pa zdaj sprejema v prvi vrsti kot nagrado slovenskemu jeziku na Koroškem in ljudem, ki ga govorijo. Globok 
poklon Florjanu Lipušu ob nagradi, še posebej pa za tak zgled! 
Janez Strutz, prevajalec:  Ad multos libros! 
 

 
Slika: Janez Strutz, prevajalec. Foto: Novice 
 
Med prevajalci in v krogih literarne komparativistike je pogosto slišati hudomušni rek, da je literarni prevod (se pravi, 
prevod literarnega besedila) menda v istem merilu nujen, kot je nemogoč. Z izjavo se popolnoma strinjam in bi jo kar 
dvakrat podčrtal, še posebej, če se nanaša na literarna dela Florjana Lipuša v celoti, pravzaprav že od prvih knjig naprej, kot 
npr. lirične proze Črtic mimogrede (1964) in romana Zmote dijaka Tjaža (1972), pa do najnovejših, pred kratkim prevedenih 
knjig, Mirne duše (2015) in Gramoz (2017). Ena izmed glavnih značilnosti Lipuševega literarnega opusa tako na državni kot 
tudi na mednarodni ravni sta večjezičnost in medbesedilnost na raznih ravneh, začenši pri leksikalni ravni besedišča in 
narodno političnega »naboja« referenčnega zgodovinskega konteksta »avtorske pisave«, do bolj abstraktno poetološkega 
nivoja žanrskoestetskih struktur. Skratka, gre za imenitna, občudovanja vredna »svetovnoliterarna« dela na eni strani, na 
drugi pa za v translatološkem oziru izredno »zahtevne« mojstrovine izvirne besedne umetnosti. – Avtorju pa iskrene 
čestitke! Ad multos libros! 
Janko Malle, SPZ:  Lipuš je vztrajen in dosleden 
 

 
Slika: Janko Malle, Slovenska prosvetna zveza. Foto: Novice 



 
Najvišje avstrijsko odlikovanje na področju kulture, ki ga je letos prejel Florjan Lipuš, ni pomembno le za pisatelja, temveč 
tudi za slovensko literaturo, obenem pa je – čeprav pozno, a vendarle – tudi priznanje, da je slovenska (koroška) literatura 
del avstrijske književnosti. Ne samo avstrijska politika, tudi večji del avstrijskega kulturnega občestva je literarni opus 
Florjana Lipuša zelo pozno sprejel kot enakovreden del avstrijskega literarnega ustvarjanja. Forjan Lipuš je vztrajen in 
dosleden, skorajda že trmast v prepričanju, da se samopodoba koroških Slovencev gradi in potrjuje z jezikom. Pisanje v 
slovenskem jeziku je zanj nujna podstat za uveljavitev slovenske kulture na (jezikovno) občutljivem dvojezičnem ozemlju. 
Zato je povsem razumljivo, da ga moti brezbrižna in samozadostna drža nekaterih slovenskih organizacij, ki nimajo želje po 
izboljšanju kakovosti svojega početja in ponavljajo obrabljene rituale, spremljevalce kulturnega dogajanja povsod tam, kjer 
zmanjkuje prostora za razvoj duhovnega in kulturnega pluralizma. Lipuševa literatura odslikava trde in bridke osebne 
življenjske izkušnje, vse od aretacije in umora matere v koncentracijskem taborišču in dvolične katoliške vzgoje v »zmotnih« 
dijaških letih do skoraj travmatičnega spoznanja, da se slovenski jezik na Koroškem nikoli ne bo dvignil s svojega 
podrejenega položaja. Lipuš vedno znova dokazuje, da človek lahko vztraja v slovenskem jeziku, če ga govori s ponosom in 
ne z občutkom manjvrednosti. Dejstvo je, da se danes slovenska beseda sliši po vsej Evropi, saj se je s pomočjo ustvarjalnih 
posameznikov že davno enakovredno vključila med druge evropske jezike. K temu je s prepričanjem, da afirmacija slovenske 
kulture »pade in živi z jezikom«, levji delež prispeval prav Florjan Lipuš. 
Reginald Vospernik, SKS:  Nikakršno »mrtvo oznanilo« 
 

 
Slika: Reginald Vospernik, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev. Foto: Novice 
 
… ni bilo, da parafraziram tvojega gledališkega prvorojenca iz davnih mladjevskih let, kar si nam, dragi Flori, zapustil 
dragocenega v svojih besedilih od Tjaževih dijakovih zmot vse tja do Boštjanovega leta skozi prostor in čas; v slednjem vidim 
osebno dovršen vrhunec slovenske besedne ustvarjalnosti. Iznajdljivost, iskrivost in bogastvo izrazja, vraščenost v domača 
tla v kreativnem druženju s preseganjem ustaljenih norm, vse to in še mnogo več te uvršča med pomembna ustvarjalna 
imena sodobne slovenske literarne besede. Zaradi tega in tudi ali celo v prvi vrsti zaradi tvojega doslednega vztrajanja pri 
prirojeni ti slovenski besedi, si pa še kako častno zaslužil pomembno nagrado, ki ti jo namenja tvoja avstrijska domovina. 
Mrtvo oznanilo, ki prežarja vsa tvoja dela, je v tej luči, kakor naglaša Peter Militarov v svoji uprizoritvi, dolgo po krstni 
Prunčevi odrski predstavitvi, »balada o poti človeštva«. Da bi pripisal tej baladi še nekaj kitic, to si želi sopotnik iz brstenja 
zgodnjih šestdesetih let. 

• Pliberški gledališki dnevi – nadvse aktualni. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec.-  Št. 29, 20.07.2018, str. 5  

Od 27. julija do 5. avgusta vabi pliberška Kulturna iniciativa KIB na 8. Gledališke dneve – na dneve z geslom »Mir. 
Motenje« z izrazito aktualno vsebino in odličnimi akterji. 
http://www.novice.at/kultura/oder/pliberski-gledaliski-dnevi-nadvse-aktualni/ 
Pliberk Bleiburger Theatertage (Pliberški kulturni dnevi), ki jih prireja gledališka skupina v okviru KIB (Kulturinitiative 
Bleiburg) in katerih oče ter duša je Michael Stöckl, so se uveljavili kot kulturna atrakcija, ki sega daleč preko pliber-ške meje. 
Tudi za letos so pripravili program (v podrobnosti ga objavljamo na posebnem mestu), ki bo za vsakega obiskovalca/ vsako 
obiskovalko izredno doživetje. Ali kot poudarja kulturni referent pliberške občine mestni svetnik Marko Trampusch v 
stališču za Novice: »Zelo me veseli, da so prireditelji pripravili spet gledališke predstave, ki zagotavljajo najvišjo kakovost, 
tako v vsebinskem kot tudi v igralskem oziru.« 
Kako ravnamo MI? 
Letošnji gledališki dnevi so pod geslom Ruhe. Störung (Mir. Motenje). Dokaj aktualno geslo, sploh še v današnjem času, ki ga 
zaznamujejo razni strahovi – od klimatskih sprememb in migracije pa do socialne neenakopravnosti in nacionalizma. Toda: 
ali se je mogoče izogibati temu svetovnemu dogajanju in razvoju? Predvsem pa: neogibno se postavlja vprašanje: kakšen je 
moj odziv? Kakšen je moj odgovor? 
Vse to je bil tudi povod, da so gledališčniki Pliberške kulturne iniciative KIB pripravili lastni produkciji Wir sind keine 
Barbaren (Nismo barbari; avtor Philipp Löhle) in Dreck (Blato) avtorja Roberta Schneiderja. S produkcijama hočejo 
spodbuditi občinstvo in ga vznemiriti ter seznaniti z novimi perspektivami. 
V pogovoru z Novicami poudarja duša Pliberških gledaliških dnevov Michael Stöckl, ki je za pliberško predstavo izdelal 
koncept in prevzel inscenacijo: »Predstavo Wir sind keine Barbaren sem videl leta 2015 v Gradcu, v letu, ko je vprašanje 
pribežnikov doseglo višek. Človek bi mislil, da se je zadeva medtem pomirila, toda za politike, in to velja za vse politike, je to 

http://www.novice.at/kultura/oder/pliberski-gledaliski-dnevi-nadvse-aktualni/


vprašanje prevladujoča tema. Kar me pri predstavi Nismo barbari posebej fascinira: pri njej ni v ospredju prikaz pribežnikov, 
temveč predvsem vprašanje, kako MI ravnamo s to problematiko?« 
Igralske vloge so zaupali Pliberčankama Johanni Hainz in Nadi Breznik, pritegnili pa so tudi Daniela Fratschka iz sosednje 
Globasnice ter Radišana Aleksandra Tolmaierja. Predstavo dopolnjujejo slike Rudija Benetika, dodatno pa jo bo obogatil 
zbor (mdr. sodelujejo Katja Enzi, Margit Däubler, Gitka Opetnik, Traudi Rudolf in Elsa Logar) pod vodstvom Reinharda 
Wulza. Reinhard Wulz je tudi v središču monologa Dreck (Blato) v štirih različnih gostilnah na področju pliberške občine, 
zgodbe, ki temelji na resničnih izkušnjah Arabca Sada, ko je na Dunaju v gostiščih prodajal rože – in spoznaval življenje v 
Avstriji. Čim dalje traja monolog Wulza, tem bolj prihaja do izraza empatija do arabskega prodajalca rož. 
Ne nazadnje zelo aktualna pa je tudi predstava letošnje gostujoče skupine VADA iz Celovca: IHAL – die Liebe des Computers 
(ljubezen računalnika) – predstava o razvoju, kjer se (upravičeno) sprašuješ, ali bo prihodnost (od same ljubezni) izpodrinila 
človeka … Predstave, ki jih naj ne bi zamudili! 
INFO 
Pliberški gledališki dnevi – spored 
Wir sind keine Barbaren (Nismo barbari) 
Kraj: Zwick-Halle, Rosenweg 3, Pliberk 
Kdaj: 27., 29., 31. julija, 2. in 5. avgusta – vsakič ob 20.00 
Vernisaža slik Rudija Benetika 
Kraj: Zwick-Halle, Rosenweg 3, Pliberk 
Kdaj: 25. julija ob 19.00 

• Ve se, kdo se je bil proti okupatorjem. Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29, 
20.07.2018, str. 6 

 39. pohod na Komelj 
Celovec. Letošnji že  39. pohod na Komelj v nedeljo, 15.7.2018, je privabil številne pohodnike od blizu in daleč, ki so se 
spomnili 12. oktobra 1944 pri Apovniku pobitih dvanajstih borcev Domnove čete. 
Celovec Letošnji pohod je bil tudi v znamenju desetletnice smrti Lipeja Kolenika-Stanka, ki je skupaj s preživelim borcem 
Jurijem Bojanoviçem bil pobudnik pohoda in postavitve spomenika pri Cimpercu, ki naj spominja na borce, ki so postali 
žrtve nacističnega nasilja. Ta spomenik je bil trn v očeh in mišljenju simpatizerjev nacističnega rajha in nasprotnikov upora 
proti njemu. Zato so ga kakor spomenika v Šentrupertu pri Velikovcu in na Robežu pri Apačah razstrelili. Zveza koroških 
partizanov ga je obnovila. Pohod pa je bil tudi pravšnja priložnost za povabilo na 40-letnico pohoda, ki jo bomo obhajali 
prihodnje leto. Letos, 10. novembra, pa bo Zveza koroških partizanov obhajalo svojo sedemdesetletnico. 
Pohodnike sta s pesmijo in glasbo pozdravila Moški zbor »Foltej Hartman« pliberške »Edinosti«, zbor vodi Martin Kušej, in 
godba na pihala iz Liboj pri Celju. Po pozdravu Mojce Koletnik, podpredsednice Zveze koroških partizanov, je njen tajnik 
Andrej Mohar posebej omenil potrebo odločnega zoperstavljanja oživljanju nacifašistične ideologije in podobnim pojavom, 
na primer proti srečanju ustašev na libuški Gmajni pod krinko versko-obrednega spominjanja. 12. maja je bila v Pliberku 
javna manifestacija proti srečanju ustašev. Zveza koroških partizanov je kot sopobudnica srečanja krški škofiji in notranjemu 
ministru Kicklu poslala odprto pismo, v katerem zahteva prepoved ustaškega zborovanja. 
Župnik Lampret je pridigo pri spominski maši postavil pod geslo »Nikoli več vojne«. Posebej je omenil nasilno smrt 
škocjanskega župnika Vinka Poljanca avgusta 1938 in naglasil potrebo po pokončnosti in pripravljenosti po odkriti spravi. 
Zgodovinar in nedeljski slavnostni govornik Martin Premk je s pogledom na zločin pri Apovniku 12. oktobra 1944 dejal, da je 
partizanski boj bil boj za preživetje Slovencev, za miroljubno prihodnost in tudi za združitev naroda. Ta boj je vodila 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda(OF). Revizionistični krogi in revanšistična gibanja z lažmi, potvarjanjem zgodovinskih 
dejstev in sovraštvom ta boj proti nacizmu in fašizmu skušajo kriminalizirati. A ve se, kdo je bil proti okupatorjem in kdo na 
njihovi strani. 

• 69 mladincev iz 8 držav na novih poteh. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29, 20.07.2018, str. 8  
http://www.novice.at/novice/mladina/69-mladincev-iz-8-drzav-na-novih-poteh/ 
Mladinska izmenjava 
Društvo IniciativAngola je od 23. junija do 2. julija prirejalo mladinsko izmenjavo »New Direction #include #respect 
#experience #dignity« programa Erasmus+ Evropske unije. Sodelovalo je 69 mladincev iz osmih držav. 
Šentprimož Da je bila mladinska izmenjava IniciativAngola zelo pestra in raznolika, so mladinci na privlačen način pokazali 
na zaključni prireditvi v upravnem poslopju deželne vlade v Celovcu. 
Med drugim je spored desetdnevne izmenjave ob Zablaškem jezeru in v Šentprimožu vseboval obisk doma za ostarele, 
srečanje z begunci ali razmišljanje o socialni izklju- čenosti, različnosti in dostojanstvu. Mladinci pa so spoznali tudi Koroško, 
sodelovali na nogometnem turnirju Kick&Rock for Africa in se udeležili koncerta romskega glasbenika Harrija Stojke v 
Celovcu. Udeleženci, ki so prišli iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Portugalske, Srbije, Češke in 
Avstrije, so seveda predstavili tudi svojo kulturo, glasbo in plese. Z njimi pa se je pogovarjal mdr. Zdravko Inzko. Kljub 
natrpanemu sporedu pa ni zmanjkalo časa za kopanje, šport, povezovanje in sklepanje novih prijateljskih stikov. Več o 
mladinski izmenjavi pa so mladinci povedali sami. 
Delia Stern, Avstrija: Teden se je razvil čisto drugače, kot sem si predstavljala, saj so moja pričakovanja bila nižja. 
Popolnoma sem se vživela v dejavnosti. Še posebej v spominu mi je ostalo srečanje z ljudmi s posebnimi potrebami in 
njihove življenjske zgodbe. Take izmenjave so zelo važne, saj tako srečaš nove ljudi, spoznaš nove kulture in tudi v prihodnje 
lažje navežeš nove stike. 

http://www.novice.at/novice/mladina/69-mladincev-iz-8-drzav-na-novih-poteh/


Benjamin Šimunović, Avstrija: Spored je bil zelo obširen in ni šel samo v eno smer. Pogovorni jezik pa je bil angleščina. Če 
pogledamo na časovni načrt, je bilo le malo prostega časa. Srečali smo se na primer s prebivalci doma za ostarele, se z njimi 
pogovarjali in se igrali. Zvedeli pa smo tudi več o situaciji Romov in Židov v Avstriji. 
Alexandra Silva, Portugalska: Izmenjava je bila zelo dobra, saj so takšne pobude zelo važne za mladince. Ti so v starosti, ko 
spoznavajo učinke socialne izključenosti in kako jih lahko presežeš. Spoznavanje kulture drugega pa lahko prispeva k 
odprtosti mladincev. Zelo važno za mlade je, da spoznavajo, da ne obstaja samo njihova resničnost, temveč, da na svetu 
obstajajo tudi druge resničnosti. Ob pogovorih, diskusijah in razmišljanju pa je bilo dosti prostega časa za igre in druženje. 

• Sled sodobnega plesa po vsej Koroški. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec.-  Št. 29, 20.07.2018, str. 12 
Tokrat bo Dolga noč plesa v Gmündu, Pliberku in Slovenj Gradcu 
 

 
Slika: Sled sodobnega plesa po vsej Koroški. Foto: Novice 
 
S tremi Dolgimi nočmi plesa v Gmündu, Pliberku in Slovenj Gradcu bo Center za koreografijo Johann Kresnik (CCB Bleiburg / 
Pliberk) tudi letos  na svoj način zarisal sled sodobnega plesa po vsej Koroški. 
Pliberk Letošnja Dolga noč plesa v Pliberku bo potekala v posodobljeni obliki. Klasična prireditev z več postajami se bo letos 
namreč odvijala že danes, 20. julija, v Gmündu pod geslom »Premikajoče mesto – 30 umetnikov – 20 predstav – 7 odrov«. 
Začetek bo ob 17.30 pred Lodronsche Reitschule v Gmündu. S kombinirano vstopnico si obiskovalci lahko ogledajo tudi 
razstavo znanega umetnika Henrija Matisseja v mestnem stolpu. 
V ospredju pliberške Dolge noči plesa, 10 avgusta, pa bodo tri daljše predstave, med njimi tudi krstna uprizoritev naročene 
produkcije CCB »Von außen nach innen«. Dve predstavi bosta v Kulturnem domu, ena pa v pliberškem Grenzlandheimu. Po 
mestu pa bo občinstvo srečavalo tudi kratke performanse sodelujočih umetnikov. 
Kot pravi Milan Piko iz CCB, bo pliberška Dolga noč plesa še posebej v znamenju sodelovanja kulturnih institucij in njihovih 
umetniških vsebin. Letošnja letna razstava v muzeju Wernerja Berga, ki stoji v žarišču 50. obletnice muzeja, je tudi glavna 
tema krstne uprizoritve plesno gledališkega performansa, ki se bo zvrstil 10. avgusta v Kulturnem domu v Pliberku. Dominik 
Grühnbühel in Like Baio sta se lani in letos v rezidencah v Pliberku soočala z imenitnim umetnikom in kronistom regije – 
Wernerjem Bergom. 
Druga predstava v pliberškem Kulturnem domu bo plesna predstava Balthazar koreografa Nikolausa Adlerja. V 
Grenzlandheimu pa bo nastopil plesni ansambel DANS.KIAS s plesno predstavo Things. Ansambel je ustanovila koreografinja 
Saskia Hölbling. 
Tretja Dolga noč plesa bo septembra v Slovenj Gradcu. Kot pravi Piko, pa bodo v Sloveniji v ospredju slovenski ustvarjalci. 
Režiserka vseh treh prireditev je koreografinja Anna Hein. 
Začetek Dolge noči plesa v Pliberku bo ob 17.30 pred muzejem Wernerja Berga na pliberškem glavnem trgu. Predprodaja 
vstopnic bo potekala od 16.30 pri muzeju in v Kulturnem domu. Na voljo bo tudi kombinirana vstopnica, s katero bo možen 
tudi ogled razstave v muzeju Wernerja Berga. 

• Fenomenalni Münchenski Filharmoniki. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec .-  Št. 
29, 20.07.2018, str. 13  

http://www.novice.at/kultura/glasba/fenomenalni-munchenski-filharmoniki/ 
Ljubljana festival 
Kot drugi koncert v okviru 66. Ljubljana Festivala so nam 1. julija v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma predstavili 
enega najboljših evropskih orkestrov, Münchensko filharmonijo pod vodstvom svetovno znanega estonskega dirigenta 
Paava Järvija. 
Ljubljana Orkester so v preteklosti vodili najpomembnejši svetovni dirigenti. Za začetek so filharmoniki, med katerimi je 
prvo flavto igral Michael Martin Kofler iz Beljaka in drugo flavto Slovenec Martin Belič iz Slovenske Bistrice, zaigrali Simfonijo 
v d-molu, imenovano »Niöta« Antona Brucknerja. Po uvodnem hitrem Allegru, so nam Münchenčani zaigrali tako zelo 
počasen Andante, da se je publika v dvorani popolnoma umirila in vse nas je navdal neki mir, ki ga lahko posredujejo le 
najboljši glasbeniki. Naslednji stavek, razigrani Scherzo nam je predstavil virtuoznost vseh orkestrskih skupin z zaključenim 
počasnim Triom. Zadnji Finale – Moderato so začeli zelo počasi, v sredini zelo pohiteli in Brucknerja zaključili v počasnem 
tempu, pri katerem so se izkazala odlična trobila. 
V Bartokovem Koncertu za klavir in orkester št. 3 je za klavirjem sedel poljski pianist Piotr Anderszewski, ki že vrsto let igra z 
najboljšimi svetovnimi orkestri. Prvi stavek Allegretto je bil bartokovsko nagajiv, medtem ko smo bili pri drugem stavku 
Adagio religioso ponovno priča neverjetnim pianissimom /zelo tihemu igranju/ orkestra, ki je igral na meji slišnega ob 
odlični tudi komaj slišni muzikalno dodelani igri pianista. V 3. stavku Allegro vivace je pianist s svojo virtuozno igro potrdil 
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kvaliteto enega najboljših svetovnih pianistov, dirigent je pa tako pognal tempo, do skrajnih meja, da je publika po zaključku 
izjemnega Bartoka eksplodirala. Aplavzov odličnemu pianistu in orkestru ni bilo konca. 
Za zaključek je odličen orkester odigral Simfonične metamorfoze nemškega skladatelja Paula Hindemitha, na témo Carla 
Marie von Webra. Skladba je bila prvotno pisana kot glasba za balet. Nastala je koncertna skladba, ki pa jo je vendarle 
enkrat uporabil tudi znani koreograf Georg Balanchin za plesno produkcijo. Hindemith je prvi stavek Allegro povzel po 
Webrovem klavirskem duu, drugi stavek Scherzo – Turandot pa po Webrovi scenski glasbi h Gozzijevi Turandot. Hindemith 
ni zgolj povzemal Webrove teme, temveč jih je zgradil v efektno orkestralno mojstrovino. Začetni Allegro so zaigrali seveda 
zelo hitro, v drugem stavku Scherzo se je pa z izvrstnim solom na flavti izkazal Avstrijec Michael Kofler. Tudi nekateri trobilci 
so bili izvrstni z odličnimi soli, orkester je pa isto témo variiral na razne ritmične načine. Tudi v tretjem stavku Andantino je 
flavtist Kofler ponovno briljiral z dolgim solo, slišali smo pa tudi nekaj lepih solističnih iger ostalih pihalcev. Zadnji stavek 
Marš je tipična koračnica s sodelovanjem vseh orkestrskih skupin, med katerimi moram pohvaliti zelo homogeni skoraj 
žametni zvok vseh godal. Tempo je bil ves čas enak, na koncu ga je odlični estonski dirigent stopnjeval do zelo efektnega 
viška. Publika je odlične Münchenčane nagradila z dolgotrajnimi aplavzi. Sijajni dirigent Paavo Järvi je v intervjuju za časopis 
Delo dejal, da se zelo veseli gostovanja v Sloveniji, saj se zaradi podobne usode dveh majhnih držav počuti nekako 
povezanega s Slovenijo. 

 

 

• „Oddelek zapisan v državni ustavi“. ORF, Celovec, 20.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925629/  
Oddelek za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu bo tudi po spremembi ustanove v direkcijo za izobraževanje 
imel pomembno vlogo pri pedagoških smernicah za dvojezični pouk, pravi vodja oddelka Sabina Sandrieser. 
Spremembe na področju uprave in nazdora 
Z novim letom se bo na področju šolstva na Koroškem marsikaj spremenilo, vsaj kar se tiče uprave in šolskega nadzora. 
Strukturna reforma prinaša deželnemu šolskemu svetu novo razdelitev kompetenc, novo ime in novega direktorja. Deželni 
šolski svet bo s 1. januarjem 2019 nadomestila direkcija za izobraževanje. 
Novi koroški direktor za izobraževanje pa bo Robert Klinglmair iz Gornje Avstrije. 38-letni ekonomist, trenutno še zaposlen 
kot univerzitetni asistent na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu, je prepričal petčlansko komisijo na hearingu, pri katerem sta se 
za mesto potegovala še Gerhild Hubmann in dosedanji predsednik deželnega šolskega sveta Rudolf Altersberger. 
63-letni Altersberger bo do svoje upokojitve, ki bo predvidoma čez dve leti, v izobraževalni direkciji pristojen kot svetovalec 
na pedagoškem področju, je ob predstavitvi novega direktorja za izobraževanje na novinarski konferenci v sredo dejal 
deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). 
 „Tudi nadzorstvo v prelomu“ 
Za oddelek za manjšinsko šolstvo strukturna reforma ne prinaša bistvenih sprememb. Še naprej bo imel pomembno vlogo 
pri pedagoških smernicah za dvojezični pouk, pravi vodja oddelka Sabina Sandrieser. 

• 961.000 evrov slovenski manjšini. ORF, Celovec, 20.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925544/  
Deželni svet Furlanije-Julijske krajine je sklenil, da bo namenil potrebam slovenske narodne skupnosti v Italiji 961.000 
evrov. Večinoma bo sredstva obdržala deželna uprava za financiranje centralnega urada za slovenski jezik. 
Sklep je na četrtkovi seji sprejela deželna posvetovalna komisija ob strinjanju predstavnikov obeh slovenskih krovnih 
organizacij. 
Centralni urad bo prejel 750.000 evrov, 80.000 evrov so odmerili dvema krovnima organizacijama, Slovenski kulturno-
gospodarski zvezi (SKGZ) in Svetu slovenskih organizacij (SSO), preostalih 130.000 evrov pa bo na razpolago deželni upravi 
za dva razpisa, s katerima bo financirala izobraževanje mladih kadrov in dve odmevni prireditvi za promocijo slovenske 
umetnosti, poroča Primorski dnevnik. 

• Umetnost krepi dobro sosedstvo. ORF, Celovec, 20.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925642/  
Že šest let predstavlja Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu na svojem sedežu akademske umetnike in 
umetnice iz Slovenije. Z razstavami odpira okno k sosedu in krepi sosedske odnose. Kustosinja je Olga Butinar Čeh. 
Dragica Urtelj začrtala koncept 
Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu postaja vse bolj pomemben „vmesni člen“ med slovenskimi likovnimi 
ustvarjalci in avstrijsko Koroško. Razstave slovenskih umetnikov v nizu „Okno k sosedu“ v Celovcu prispevajo k obogatítvi 
kulturne ponudbe na Koroškem, obenem pa tudi krepijo dobrososedske odnose. 
Koncept niza razstav „Okno umetnosti k sosedu“ je pred šestimi leti začrtala tedanja generalna konzulka Dragica Urtelj v 
sodelovanju z Zvezo društev slovenskih umetnikov. 
Medtem se je predstavilo 30 umetnikov 
Prvo razstavo v galeriji generalnega konzulata so odprli 4. decembra 2012, medtem se je avstrijski publiki predstavilo že nad 
30 slovenskih umetnikov in umetnic. Ob letošnjem sprejemu na dan državnosti so v generalnem konzulatu odprli že 16. 
razstavo v tem nizu - tokrat z deli akademske kiparke Eve Peterson Lenassi in akademskega slikarja Darka Slavca. 
 „Razstavljajo vrhunski umetniki“ 
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Dober odziv ljubiteljev umetnosti je dokaz, da je prireditveni niz dobro zastavljen, se razvija in nadgrajuje. K temu je v veliki 
meri prispevala tudi Olga Butinar Čeh, ki kot kustodinja in predstavnica Zveze društev slovenskih umetnikov sodeluje pri 
uresničevanju serije umetniških razstav „Okno k sosedu“ projekta od vsega začetka. 

• Začel se je „Teden mladih umetnikov“. ORF, Celovec,  23.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926095/  
V sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Katoliško otroško mladino se je v Mladinskem centru na Rebrci v ponedeljek 
začela prva izmena „Tedna mladih umetnikov“. Druga izmena bo potem na sporedu od 30. julija do 4. avgusta. 
Nastale bodo slike, skulpture in lutke 
Otroci ustvarjajo z umetniki iz Avstrije in Slovenije, nastale bodo slike, skulpture in lutke. Pripravili pa bodo tudi zaključno 
gledališko predstavo, v kateri bodo zaplesali, zapeli in se z novimi lutkami predstavili publiki. 

• Sogovornik Slovencev v Rimu je iz Lege. ORF, Celovec,  23.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926091/  
Kakor poroča Primorski dnevnik, je za slovensko narodno skupnost in tudi za vladno omizje, ki ga sestavljajo predstavniki 
raznih ministrstev in predstavniki slovenske narodne skupnosti, pristojen podtajnik na notranjem ministrstvu v Rimu 
Nicola Molteni iz stranke Lega. 
Na ministrstvu pristojen za državljanske pravice 
42-letni politik iz Lombardije tam velja za tesnega sodelavca notranjega ministra in vodje Lege Mattea Salvinija, dodaja 
časnik. Iz virov notranjega ministrstva pa da so izvedeli, „da Moltenijeva zadolžitev za slovensko manjšino ni odvisna od 
njegove strankarske pripadnosti, pač pa od dejstva, da v sklopu ministrstva odgovarja za državljanske pravice, med katere 
sodijo tudi manjšinske“. 

• „Neprimerna in načelno sovražna iniciativa“. ORF, Celovec, 23.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925973/  
Italijansko zunanje ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da Italija zahteva pojasnila avstrijske vlade glede dvojnega 
državljanstva. Če navedbe o zakonskem osnutku za dvojno državljanstvo Južnih Tirolcev držijo, je to z italijanskega vidika 
„neprimerna in načelno sovražna iniciativa“, je zapisano. 
Za ustrezna pojasnila bo italijansko zunanje ministrstvo prosilo tudi avstrijsko veleposlaništvo v Rimu. 
7. septembra bo avstrijska vlada predstavila okviren zakonski osnutek za dvojno državljanstvo Južnih Tirolcev, povzema 
„Primorski dnevnik“ poročilo časopisa »Tiroler Tageszeitung«. Predstavniki avstrijske vlade poudarjajo, da se bodo ravnali v 
dogovoru z Rimom. Za dvojno državljanestvo bodo lahko zaprosili italijanski državljani nemške in ladinske skupnosti, ki živijo 
na Južnem Tirolskem, piše Tiroler Tageszeitung. Pravico pa naj bi »v evropskem duhu« imeli tudi vsi evropski državljani, ki 
imajo avstrijski potni list. 

• Sadovnik v slovenskem parlamentu. ORF, Celovec,  23.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2925977/  
Predsednik slovenskega državnega zbora in stranke NSi Matej Tonin je na omrežju Twitter v petek objavil, da mu je 
predsednik SKS Bernard Sadovnik predlagal, da „v tem mandatu okrepimo delo Komisije za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu ter s tem okrepimo stik matične domovine z zamejskimi Slovenci“. 
Hkrati da je predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Sadovnik čestital Toninu za izvolitev v funkcijo 
predsednika DZ RS. 
Pri prvaku Slovenske nacionalne stranke 
O obisku predsednika SKS in župana Globasnice Bernarda Sadovnika v prostorih poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke (SNS) je pisal na Twitterju v petek predsednik Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič. Kakor navaja, sta 
se s Sadovnikom pogovarjala o statusu in poziciji slovenske narodne skupnosti v Avstriji, na Koroškem ter o medsebojnem 
sodelovanju. 

• „Čudna iniciativa“. ORF, Celovec,  24.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926167/  
Italijanski zunanji minister Enzo Moavero Milanesi je avstrijsko iniciativo za dvojno državljanstvo za nemško in ladinsko 
govoreče Južne Tirolce označil kot „čudno“. Vprašljiv da je smisel takšnega naprezanja, meni vlada v Rimu. 
Pogovor z veleposlanikom bil „prijateljski“ 
Ob vseh drugih problemih v Evropi je zadeva dvojnih državljanstev zadnje, ki ga je bilo treba odpreti. Pogovor z avstrijskim 
veleposlanikom v Rimu, ki ga je Moavero Milanesi v ponedeljek prosil za pojasnila, pa da je bil prijateljski. 

• Na obravnavi spregovorile priče. ORF, Celovec, 25.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926367/  
V Gradcu se je v torek nadaljevala sodna obravnava, na kateri se mora zagovarjati 17 domnevnih članov in simpatizerjev 
Generacije identitete. Združenje velja za desno ekstremno. Obtožencem očita državno tožilstvo med drugim razpihovanje 
sovraštva. V torek so spregovorile priče, med njimi rektor celovške univerze. 
Napad na predavanje na celovški univerzi junija 2016 
Ta je opisal napad identitarnih pred dvema letoma na predavanje na univerzi Alpe-Jadran, ko so s transparentom vdrli v 
predavalnico in motili prireditev. Ko je tedaj rektor hotel pridržati enega od napadalcev, je prejel udarec v trebuh. Za to 
oziroma za odškodnino mu niti ne gre, je dejal, temveč za to, da se kaznuje nestrpnost in akcija, ki da je bila podobna 
nastopom nacističnih tolp SA. Sodbo pričakujejo proti koncu tedna. 

• Teme: topografija, mediji, šolstvo. ORF, Celovec, 25.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926425/  
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https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926091/
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https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926167/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926367/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926425/


Mednarodno manjšinsko združenje AIDLCM je sprejelo na svojem kongresu v Nici resolucijo v zvezi z dvojezično 
topografijo, tiskanimi mediji in koncepti dvojezičnega šolstva. Naslednji kongres združenja bo leta 2020 na Koroškem. 

 
Slika: A.I.D.L.C.M. 
 
25. kongres AIDLCM 
Združenje AIDLCM (Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minacciate) je ob koncu tedna 
imelo v Nici v Franciji svoj 25. kongres, ki je bil v znamenju manjšin in jezikov, ki imajo v združenju prvenstveno mesto, to je 
romanski prostor Evrope. V združenje pa je včlanjena tudi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), katere zastopnik, 
predsednik ZSO Marjan Sturm, je na kongresu poročal o Slovencih na Koroškem, o napredkih v avstrijski manjšinski politiki 
in tudi o še odprtih vprašanjih. 
Evropa kot mirovno združenje 
Sturm je izpostavil pomembnost večkulturnosti, večjezičnosti, enakopravnosti in prisotnosti vseh jezikov v Evropi, ki da bo 
preživela le kot mirovno združenje držav. Glede manjšinske politike v Avstriji pa da je izpostavil nekaj pomembnih točk, 
pravi Sturm. 

• Odšli sta dve pokončni, močni ženski. ORF, Celovec, 26.07.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926690/  
V tem tednu sta umrli Marija Inzko in Jelka Mrak Dolinar, dve pokončni in močni ženski, ki sta po koncu 2. svetovne vojne 
na Slovenskem izkusile taborišča in zapore zaradi svojega političnega, svetovnonazorskega ali verskega prepričanja. Tudi 
v novi domovini na Koroškem sta ohranili globoko ljubezen do slovenske besede in kulture. 
 

 
Slika: Marija Inzko (v sredini) aprila letos na predstavitvi knjige Jelke Mrak Dolinar. Foto: ORF. 
 
Čeprav jima je bila nekdanja domovina mačeha v cankarijanskem pomenu besede, sta bili ponosni Slovenki, ki sta ljubezen 
do slovenskega jezika in kulture posredovali tudi svojim otrokom, vnukom in pravnukom. 
Čudno zgodbo piše včasih življenje. Skoraj enako stari, Mariji Inzko se je izteklo 95. leto starosti, Jelka Dolinar pa je umrla v 
94. letu, sta obe spoznali vso trdoto in krutost povojnega časa. Bili sta namreč dve izmed mnogih žensk, ki so po koncu 
druge svetovne vojne na Slovenskem izkusile taborišča in zapore zaradi svojega političnega, svetovnonazorskega ali 
verskega prepričanja. Na begu pred komunističnim režimom sta obe pristali najprej v Vetrinju, obe sta našli novo domovino 
na Koroškem, Marija Inzko v Svečah, Jelka Mrak Dolinar v Špitalu ob Dravi. 
Marija Inzko je poučevala slovenščino v Šentrupertu pri Velikovcu, nato v Šentjakobu, potem v Tinjah; na trgovski akademiji 
je bila 15 let in zadnjih pet let pred upokojitvijo spet v Šentjakobu. Pisala je za Naš tednik, Nedeljo, Družino in dom. 
Četrtletje je predsedovala Katoliškemu ženskemu gibanju, sodelovala pa med drugim tudi pri deželnem studiu ORF. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2926690/


 
Slika: 2013 je Marija Inzko prejela „Janežičevo priznanje“ Krščanske kulturne zveze. Foto: ORF. 
 
Ljubezen do slovenskega jezika, vera, pa tudi politika so bili pomembni stebri v življenju matere štirih otrok in žene 
pokojnega Valentina Inzka. Njen oče je bil župan, mož Valentin predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, sin Zdravko 
tudi. 
 

 
Slika. Marija Inzko. Foto: ORF. 
 
Pred nekaj leti je bila Marija Inzko gostja v oddaji „Zajtrk s profilom“. V pogovoru z Alexandrom Makom je takrat dejala, da 
je raje šla romat na Višarje kakor pa da bi prenašala sovraštvo in jezo, ki jo je občasno prinašala politika. Zlasti po drugi 
svetovni vojni, ko je bilo ozračje v deželi precej zastrupljeno, je biti Slovenec terjalo veliko poguma. Velik korak naprej je za 
boljše sožitje v deželi in medsebojno spoštovanje prinesla škofijska sinoda leta 1972, ki ji je dal močan pečat tudi mož 
pokojne, Valentin Inzko. 
Marija Inzko v oddaji „Zajtrk s profilom“: 
Pogreb pokojne Marije Inzko, rojene Ziherl, bo prihodnjo nedeljo, 29. julija 2018, ob 14. uri v Svečah v Rožu. 
„Skozi čas preizkušenj“ 
Tudi Jelka Mrak Dolinar je šla skozi čas preizkušenj. Tak je tudi naslov knjige, v katerem je zapisala svojo življenjsko zgodbo. 
 

 
Slika: Otroška leta: sestri Jelka in Krista Mrak v Kranjski gori. Foto: Dolinar. 
 
Njeni starši so se po prvi svetovni vojni pred nasiljem fašizma s Tolminskega preselili v tedanjo Jugoslavijo. Tik pred drugo 
svetovno vojno je bil njen oče premeščen v Skopje, od koder pa je bila družina po izbruhu vojne izgnana. Družini je uspelo 
priti v Ljubljano. Proti koncu leta 1943 je Jelka z materjo odšla k materinim sorodnikom na Tolminsko, kjer sta bili aretirani 
zaradi suma sodelovanja z Belo gardo. Maja 1945 se je družina umaknila na Koroško. Jelka je s sestro Kristo kot prostovoljka 
Rdečega križa spremljala ranjene domobranske vojake na vlaku, ki so ga partizani pred Jesenicami ustavili. 
Ranjence so pobili, ostali potniki na vlaku pa so bili aretirani. Najprej sta prišli pred vojaško sodišče, ki ju ni obsodilo, na 
drugem sojenju pa sta bili obsojeni vsaka na dvanajst let prisilnega dela. Po milostitvi leta 1951 so komunistične oblasti Jelki 
Mrak dovolile obisk staršev v begunskem taborišču v Spittalu ob Dravi. Tam je spoznala svojega bodočega moža Lojzeta 
Dolinarja, s katerim sta se leta 1954 poročila in ostala v Spittalu, kjer se je rodil tudi njun sin Lojze. 



 
Slika. Lojze Dolinar ml. (s papirjem) na predstavitvi knjige „Skozi čas preizkušenj“. Foto: ORF. 
 
Leta 2009 je Jelka pod naslovom „Brazde mojega življenja“ izdala svoje spomine na otroštvo, vojno, predvsem pa na 
prestajanje zaporne kazni in trpljenje, ki jo je spremljalo. Lani sta sodelavki Študijskega centra v Ljubljani Neža Strajnar in 
Jelka Piškurić izdali dvojezično publikacijo o Jelki z naslovom „Skozi čas preizkušenj“. 

 
Slika. Jelka Piškurić. Foto: ORF. 
 
Razstava in knjiga 
Ni še dolgo od tega, odkar so knjigo z istoimensko razstavo predstavili tudi v Mohorjevi v Celovcu. Usoda družine Jelke Mrak 
Dolinar je „dramatičen primer, kako ti življenje lahko zagode“, je takrat dejala zgodovinarka in soavtorica razstave in knjige 
Jelka Piškurić. 

 

Primorski dnevnik, Trst 

• Sara Sternad. »Sistem ni parkirišče – je pot družbenega vključevanja«: Trst – predstavitev statističnega poročila o 
sprejemanju migrantov. Primorski dnevnik, 20.7.1018, št. 169, str. 5    

• Sandor Tence. Ligaš Molteni pristojen za slovensko manjšino: Rim – v sklopu notranjega ministrstva. Primorski 
dnevnik, 22.7.1018, št. 171, str. 3  

• Januška Majovski: Študij slovenščine: v Trstu dve možnosti. Trst – Univerza: slovenščina na šoli za prevajalce in 
oddelku za humanistiko. Primorski dnevnik, 22.7.1018, št. 171, str. 4 

• Maja Čehovnik Korsika: »Zgodovina Evrope je zgodovina tavanj in zmot, a tudi poguma: intervju – pisatelj Drago 
Jančar o novi knjigi Postaje, potovanjih, zgodovini. Primorski dnevnik, 22.7.1018, št. 171, str. 10 

•  Vrsta predlogov za izboljšanje ravni zaščite jezikovnih manjšin v Italiji: dokument manjšinske zveze Confemili novi 
ministrici za deželne zadeve. Primorski dnevnik, 22.7.1018, št. 171, str. 11 

• Marta Ivašič. Pot od Sv. Jacoba do Velikega trga: Cankarjev delavski Trst. Primorski dnevnik, 22.7.1018, št. 171, 
str.  12/13                                    

• Znanje italijanščine med mladimi upada: Nova Gorica – poletna šola »Parla italiano« za mlade iskalce zaposlitve. 
Primorski dnevnik, 25.7.1018, št. 173, str. 14 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• V proračunu za naslednje leto spet več podpore za narodnosti. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 26. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 30, str. 2 

Tudi v proračunu za naslednje leto je parlament odobril več podpore narodnostnim skupnostim, kot so jo dobile prejšnje 
leto, je na tiskovni konferenci v Budimpešti in tudi na Gornjem Seniku izpostavil Miklós Soltész, državni sekretar za verske 
in narodnostne zadeve, odgovoren za pomoč preganjanim kristjanom. Podpora za narodnosti je v primerjavi z letom 2010 
štirikrat višja, je poudaril. V naslednjem proračunskem letu bo vlada zagotovila za narodnostne skupnosti dodatnih pet 
milijard forintov. Višja podpora velja tudi za porabsko slovensko skupnost, saj je ta leta 2010 dobila 75 milijonov forintov 
podpore, za letos pa 246 milijonov forintov, kar pa ne vsebuje dodatnih podpor za javne šole.  
 



 
 
Slika: Na tiskovni konferenci na sedežu DSS, (z leve) slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, predsednik DSS Martin Ropoš 
in državni sekretar Miklós Soltész. Foto: Porabje 
 
Miklós Soltész je Porabje obiskal 19. julija, na Gornjem Seniku se je sestal s predsednikom DSS Martinom Ropošem in 
slovensko zagovornico v madžarskem parlamentu Eriko Köleš Kiss. Ogledal si je tudi nekatere investicije (obnovo strehe na 
seniški šoli, obnovitvena dela na vrtcu, nove klopi v cerkvi), ki jih je podprla madžarska vlada. Na tiskovni konferenci na 
sedežu DSS je poudaril, da pravočasno sprejetje proračuna za naslednje leto ponuja možnost za samouprave (državno in 
tudi lokalne), da v preostalem delu leta pripravijo načrte za naslednje leto. Tudi o teh so se pogovarjali s predstavniki 
slovenske skupnosti, je povedal državni sekretar in navedel nekaj načrtov, med njimi nadaljevanje obnove gornjeseniške 
cerkve, obnovo nekdanjega župnišča v Števanovcih, dograditev in obnovo slovenske domačije v Andovcih in preureditev 
gornjeseniškega mlina v turistične namene. Soltész je posebej omenil, da se bo nadaljevala obnova monoštrske cerkve 
Marijinega vnebovzetja. Ta ne le da je pomembna za slovensko skupnost, temveč postala bo tudi turistični biser države. 
Doslej je za obnovo cerkve, ki jo je državni sekretar tudi obiskal, država dala kakih 600 milijonov forintov.  
 

 
 
Slika: Gost si je ogledal tudi nove dvojezične table, ki pozdravljajo goste, ko prihajajo v Slovensko Porabje. Foto: Porabje 
 
Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss je poudarila, da so za obstoj narodnostnih skupnosti pomembni zavedni narodnostni 
pedagogi, predvsem vzgojiteljice in učitelji, ki pa jih primanjkuje. Vlada tudi finančno spodbuja mlade, da bi se odločili za ta 
poklic. Narodnostni dodatek vzgojiteljic in učiteljev, ki je zdaj okrog 20 tisoč forintov, se bo naslednje leto skoraj podvojil. 
Določena sredstva, namenjena javnemu narodnostnemu šolstvu, najdemo v proračunskem poglavju »javno šolstvo« in 
ne v poglavju »narodnosti«, med drugim so to tudi dodatni normativi za narodnostne ali dvojezične šole. Vlada si z 
zagotovitvijo teh sredstev prizadeva, da bi vse več šol upravljale narodnostne samouprave, bodisi državne bodisi lokalne. 
Predsednik DSS Martin Ropoš je med drugim izpostavil še, da bo vlada na podlagi priporočil manjšinske mešane komisije 
zasnovala finančni sklad za razvoj Slovenskega Porabja. V interesu tega je treba pripraviti Razvojni program Slovenskega 
Porabja. Lahko bi ga imenovali pilotni projekt, saj bomo prav Slovenci prvi od 13-ih narodnosti na Madžarskem, ki bomo 
to izvedli, je še povedal Martin Ropoš.  

• Palme in valovi nas kličejo tja … nadaljevanje jezikovnih počitnic 2018  za porabske in goričke učence v fiesi. 
Besedilo: Nino Gumilar, učitelj asistent na DOŠ Jožefa Košiča Gornji Senik. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 26. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 30, str. 2-3 

Tokratno nadaljevanje jezikovnih počitnic otrok z ene in druge strani Srebrnega brega nam je v tem šolskem letu prineslo 
prijeten preobrat. Čeprav se je zgodba dogajala na že znanem prostoru v COŠD Breženka v Fiesi in je bila večina učencev 
prisotnih na počitnicah že v lanskem šolskem letu, se je »žanr nadaljevanke« skoraj popolnoma spremenil. 26 porabskih in 
goričkih otrok (medse so tudi letos sprejeli triletnega malčka z Goričkega), 7 učiteljev spremljevalcev in vodja programa smo 
idejno zasnovo skupnega druženja prepustili toku dogajanja. Vodilo nas je samo eno: sproščeno, ustvarjalno in zabavno 
počitnikovanje. Na koncu nismo mogli verjeti, da je naše skupne zgodbe že konec. 
Vsi omenjeni smo k nanizanim zgodbam poletnih jezikovnih počitnic tokrat dodali še dvanajsto. Glavni igralci: učenci DOŠ 
Jožefa Košiča Gornji Senik in DOŠ Števanovci, učenci OŠ Kuzma, dva dijaka monoštrske gimnazije in triletni otrok iz vrtca 
Kuzma so se z učitelji spremljevalci in vodjo programa v soboto, 7. julija, v zgodnjih jutranjih urah odpravili na pustolovščino 



proti slovenski obali. Palme in valovi so nas ponovno klicali tja, v COŠD Breženka v Fiesi, ki je postal naš drugi dom za ves 
teden. 
S pomočjo scenarija zgodbe, ki ga vsako leto pripravi vodja ali režiserka zgodbe mag. Valerija Perger, je bila vsebina počitnic 
vsem dokaj znana. Okvirni program ali scenarij, ki smo ga vsi dobili že vnaprej, je bil letos res zgolj okvirni. Brez strogih 
omejitev, obvez in zapovedi. Zgodba je slonela na skupnem dogovarjanju, skupnih idejah in kompromisih. Kot da bi nam 
režiser želel prepustiti odprto pot pri ustvarjanju zgodbe. A eno je bilo jasno: pri de dejavnostih in nočnem spanju ni 
bilo telefonov in ponoči je bila tišina. S tem so bili seznanjeni vsi, ki so se odločili za letošnjo zgodbo. 
Pa preidimo k natančnejši vsebini – zgodbi, ki se je tokrat dogajala bistveno drugače kot prejšnja leta. Prav posebej je treba 
izpostaviti še to, da smo učence skozi dejavnosti pomešali in jih razdelili v pet skupin: Morski ježki, Hobotnice, Morski psi, 
Ribice in Delfini. Učenci so tako v mešanih skupinah morali med seboj sodelovati in se tudi sporazumevati. Po skupinah 
so bili ves čas zaposleni in animirani: dopoldan so bile v ospredju aktivnosti v morju (plavanje, vožnja s kanuji, supanje, 
vodna košarka, potapljanje …) ali na plaži (različne športne igre), popoldnevi pa so bili rezervirani za druge poučne 
dejavnosti (filmski popoldan z delavnico, glasbena in plesna delavnica, jezikovna delavnica z ogledom Pirana, izlet z ladjico 
do Kopra in nazaj ter drugo).  
Vrhunec vsakega dneva pa je bil prav gotovo večerni sprehod do Pirana – bisera slovenske obale, kjer so učenci in učitelji 
užili lepote »življenja obmorskega mesta«. Dopoldanske dejavnosti sta vodila licencirana učitelja plavanja Dunja in Robi, za 
popoldanske aktivnosti pa smo v večini poskrbeli in jih izvedli učitelji spremljevalci Nino, Marija in Metoda, pomagali pa so 
nam še Gabriella, Norbert in ravnateljica Jasminka. Pa ne samo to. Učenci so imeli možnost s pomočjo zunanjih 
predavateljev pobližje spoznati še svet delfinov (Društvo Morigenos iz Pirana), precej nepoznani državi Kitajsko in Albanijo 
(nekdanja dir. COŠD Alenka Kovšca), en popoldan pa smo se podali vse do strunjanskih solin in tamkajšnje plaže (vodja 
COŠD Breženka Rado Gregorič), kjer smo združili kopanje in znanje o solinarstvu. 
Najpestrejši popoldan pa je bil zagotovo zadnji, četrtkov, ko so otroci po dopoldanskem supanju predstavljali svoje 
celotedensko delo. S pomočjo učiteljev spremljevalcev so pripravili predstavitve v programu powerpoint o obisku Kopra, pri 
jezikovni delavnici so naredili čudovite plakate o Piranu, pri glasbeni pa so sami ustvarili koreografijo na izbrano pesem. Bili 
so ne le pridni, ampak navdušujoči – njihovi izdelki, predvsem pa predstavitve, so odražali njihov zagon in animiranost. 
Vodja programa se ni mogla načuditi njihovim predstavitvam, kar pomeni, da je bil tokratni recept dogajanja ta pravi. In 
tako čas zagotovo mine prej … Prav čarobni pa so bili »morski večeri«. Največkrat so bili rezervirani za obisk večernega 
Pirana: za sladoled, kebab, sedenje na skalah, spremljanje dogajanja na Tartinijevem trgu, tudi za obisk butikov pa razstave 
kač … ali preprosto za uživanje v hoji ob morju, opazovanje sončnega zahoda ali vonj morskega zraka. Delčki radosti otrok, ki 
so imeli svoboden večer, pa čeprav nedaleč od učiteljev. 
In končna nagrada za vse? Ogled Postojnske jame ob odhodu domov. Stalaktiti, stalagmiti stalagmiti, kapniški stebri, zavese 
in špageti so jemali sape. Le kdo se jim ne bi mogel načuditi? Ko pa so bili okrog nas Nemci, Angleži, Kitajci … ljudje iz vsega 
sveta. Za povrh pa še vožnja z vlakcem v jamo in iz nje. Hvala za to čudovito darilo. Bilo je nepozabno.  
Seveda naše zgodbe ali nadaljevanke brez denarne in logistične podpore ne bi bilo. Zato se še posebej zahvaljujemo Zavodu 
za šolstvo, OE Murska Sobota, ki prek slovenskega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zveze Slovencev na 
Madžarskem poskrbi, da se porabski in gorički otroci lahko teden dni družijo. S svojim obiskom v Fiesi nam predstavniki z 
ministrstva to zmeraj tudi dokažejo. Tudi letos je bilo tako. Hvala vam! Največja zahvala pa gre vsem učencem in njihovim 
spremljevalcem. Hvala za vaš trud – vsakomur posebej!  
Nadaljevanka torej vedno daje nadaljevanje. Zdaj je na vrsti premor, ki se imenuje počitnice. Mesec in pol nas še loči od 
prvih septembrskih dni, ko bomo spet napolnili učilnice. Do takrat pa ostajajo lepi spomini na minula morska doživetja, pri 
nekaterih pa že na prihajajoča. Dobrodošli v Fiesi naslednje leto!  

• Prizadevanje za prihodnost po naši meri. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
26. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 30, str. 4 

Murska Sobota: Praznik Mestne občine 
Je že tako, da čas prinaša spremembe. In za spremembo pri praznovanju so se pred leti odločili tudi v Mestni občini Murska 
Sobota, in sicer, da bo po novem občinski praznik 16. julija, ko je bila leta 1348 Murska Sobota prvič omenjena z imenom 
Murazombatha, kot mesto s sedanjim imenom pa leta 1366. Dolgoletni datum praznika nekoč velike občine Murska Sobota 
je bil 17. oktober, v spomin na dogodke iz narodnoosvobodilne vojne. Ta dan zaznamujejo tudi zdaj, vendar ne kot osrednji 
občinski praznik. 
Lanski praznik MO Murska Sobota je bil v znamenju kulture, natančneje slovesnega prenosa likovnih, kiparskih del z 
dvorišča opuščene tovarne Mura in njihove postavitve na zelenici ob Ulici Štefana Kovača. Letos posebnega vsebinskega 
poudarka ni bilo; župan občine dr. Aleksander Jevšek je zbrane v Gledališki dvorani v slavnostnem govoru predvsem seznanil 
z razvojnimi projekti, ki potekajo, nanizal je najpomembnejše načrte, ki bodo v naslednjih tridesetih letih spremenili podobo 
mesta in izpostavil prizadevanje za dobro počutje meščanov in obiskovalcev. Med nastopom glasbene skupine Ethnotrip s 
pevko Tjašo Šimonka je župan podelil občinska priznanja in postumno listino častnega občana MO Murska Sobota nedavno 
v Izraelu umrlemu mag. Francu Kuzmiču – za njegovo intelektualno in kulturno dediščino – izročil njegovi soprogi Veri in sinu 
Jerneju. 
»Naša vizija je ustvariti mesto, kjer bo vsakdo, naj bo mlad ali star, ženska ali moški, delavec ali intelektualec, podjetnik ali 
kmet, v urejeni in povezani skupnosti živel visoko kakovostno življenje, v stiku z naravo in samim seboj, v živahnem utripu 
mesta in mirne pokrajine ob Muri. V inovativnem, kreativnem delu, s časom za življenje njegovih ljudi. Z zadovoljstvom, 
da ni sam, ampak je z njim in ob njem solidarna in povezana skupnost,« je v govoru poudaril župan MO Murska Sobota dr. 
Aleksander Jevšek in naštel več konkretnih projektov na področju turizma (ureditev Soboškega jezera in ob njem odprtje 
paviljona, ki je bil na svetovni razstavi v Milanu, zdaj pa ga pripravljajo za odprtje in naj bi predstavljal Vrata v Pomurje), 



nadaljevali bodo urejanje mestnega središča in še veliko drugih načrtov imajo. Župan je prepričan, da bo sedanje in nove 
načrte mogoče uresničiti, »če združimo hotenja, ambicije in sanje v voljo celotne skupnosti, ustvarimo energijo, da v naši 
občini oblikujemo prihodnost po naši meri«. Glede na dosedanje rezultate kaže, da dr. Aleksander Jevšek ni imel zgolj 
programskega govora pred jesenskimi lokalnimi volitvami v Sloveniji, ki so že razpisane, marveč je dokaj realistično začrtal 
smernice razvoja Murske Sobote in njene okolice. 
Občutek in ocena mnogih je, da v Murski Soboti ni bilo toliko novosti v zadnjih desetih, petnajstih letih, kot jih je v mandatu 
(prvem) tega župana. Da bi razvoj hvalili vsi, pa je tako ali tako »misija nemogoče«. Avtorja tega zapisa moti, recimo, da  
Murska Sobota ne premore spodobne knjigarne, vsaj malo podobne nekdanji Dobri knjigi. Res je, da je zanimanje za nakup 
knjig upadlo, zlasti izvirnega in tudi prevedenega leposlovja, toda vedno je mogoče najti »formulo« za popularizacijo knjige. 
Čeprav ne spada ravno v ta članek, naj omenim pomenljivo in svežo informacijo iz Dela, in sicer, da imajo v irskem mestu 
Wigtown z okoli 800 prebivalci kar dvanajst knjigarn. Ena s preprostim imenom Open Book pa je posebna. Če najamete  
stanovanje nad njo, je vaša tudi dobro založena knjigarna. A le za teden dni; stanovanja se namreč ne da najeti za več kot 
toliko časa, saj je rezervirano že vse do leta 2021. Cena je za Irsko simbolična, okoli 200 evrov na teden. 
Občinski prazniki so povsod povezani tudi s podelitvami priznanj zaslužnim posameznikom in ustanovam oziroma društvom. 
Kot že rečeno, je častni občan MO Murska Sobota postumno postal mag. Franc Kuzmič, vsestransko aktiven izobraženec, 
zgodovinar, slavist, predavatelj, muzealec, urednik zbornikov in publikacij, soorganizator mednarodnih znanstvenih 
simpozijev, odličen poznavalec problematike Judov v Prekmurju in Sloveniji nasploh in tudi večletni predsednik  
programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Sodeloval je s kolegi na Madžarskem, v Avstriji in na Hrvaškem. 
Nenehno je vzdrževal stike s porabskimi Slovenci, gradiščanskimi Hrvati v Avstriji in Slovenci na avstrijskem Štajerskem, kjer 
je v Kulturnem domu – Pavlovi hiši pripravil več razstav in predavanj, tudi o protestantizmu v Prekmurju. 
Plaketo MO je prejel dolgoletni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota Milan Vertot, zahvalno listino 
pa Danica Flisar za uspešno vodenje Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje in Prostovoljno gasilsko društvo 
Krog za požrtvovalno delovanje in aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo. V imenu vseh se je za priznanja zahvalil sin 
Franca Kuzmiča, Jernej. 

• Böltinska folklora proslavila 80 let. Tekst: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 26. 
julija 2018 - Leto XXVIII, št. 30, str. 7 

V Böltincaj so preminauči keden že 48. paut pripravili mednarodni folklorni festival, steri se je v nedelo končo s prvim talom 
državnoga tekmovanja najbaukši folklornih skupin iz Slovenije. Na odri so se predstavili: Akademska folklorna skupina KUD 
Študent Maribor (2 skupini), Folklorna skupina Tine Rožanc veterani, Folklorna skupina Sv. Ana v Slovenskih goricah, 
Folklorna skupina Leščeček KD Slavko Osterc Veržej, Folklorna skupina KD Karla Štreklja Komen, vodilna skupina FD Kres in 
Folklorna skupina KD Marko. 
 

 
Slika: Nastop porabskih folklornikov z Gorenjoga Senika. Foto: Porabje 

Fontoški pa je biu že prvi den festivala, gda je na četrtkov večer folklorna skupina, stera dela v okviri KUD Beltinci, proslavila 
80 let svojoga dela. Prva so v zidini grada gorodprli fotografsko razstavo z naslovom Le kaj je tisto, da pleše cela vas, stero je 
ob pomauči kejpov (napravo jih je erični prekmurski fotograf Jože Kološa Kološ in tüdi drügi fotografi) pripravila Lizika 
Zadravec: »Brez goslarov ne bi bilou plesa, zatau je fontoški tau naše razstave namenjen tüdi Kociprovi bandi. Njih je 1938. 
leta gorzisko France Marolt, steri je v Prekmurji raziskoval prekmurske plese. In tak se ja začnila naša folklora.« 
Na grajskom dvorišči so se po otvoritvi razstave na odri notpokazali böltinski folklorniki (gnesden pleše ali špila pri folklori 
okauli 200 lidi), od najmlajših z vrtca do najstarejših, veteranov, pauleg njih pa té večer ške, kak edini gostje, Folklorna 
skupina z Gorenjoga Senika. 

• Priznanje odličnim učencem v Sakalovcih. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 26. julija 
2018 - Leto XXVIII, št. 30, str. 7 

Na letošnjih vaških dnevih v Sakalovcih so občani lahko obiskali tudi avtobus z zdravstvenim osebjem, preverili svoj krvni 
tlak in vrednosti sladkorja, dermatolog pa je pregledal materina znamenja na koži, tistim, ki so to želeli. 
Ob zabavnih in kulturnih prireditvah je lokalna samouprava tudi letos nagradila učence, ki so šolsko leto končali s prav 
dobrim ali odličnim uspehom. Ob 11- ih učencih je darilo prejela tudi Laura Cserkuti, ki je sodelovala na vseh vaških  
prireditvah in bo septembra prestopila šolski prag. 
Županja Valerija Rogan se je zahvalila tudi osebju občinske kuhinje, ki je poskrbelo za pogostitve na vaških prireditvah. 
Gasilci pa so se kuharicam zahvalili z lepimi šopki. 



• Madžarska ne bo sprejela dogovora Združenih narodov o migracijah. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 26. julija 2018 - Leto XXVIII, št. 30, str. 7 

Madžarska vlada je na zadnji seji sklenila, da ne bo sprejela globalnega dogovora za varne, urejene in redne migracije; 
besedilo so v Združenih narodih sprejeli 13. julija. S tem je javnost seznanil zunanji minister Péter Szijjártó in med drugim 
poudaril, da besedilo globalnega dogovora spodbuja migracije, saj poudarja, da so migracije pojavi, ki so dobri in neizogibni, 
kar je za madžarsko vlado nesprejemljivo.  
Migranti prihajajo iz večine članic, zato v dokumentu zastopajo stališče, da je migracija temeljna človekova pravica, hkrati pa 
se ne ozirajo na interese ljudi, ki želijo živeti varno, je izpostavil Szijjártó in dodal, da so v razpravi obljubili, da globalni 
dogovor ne bo pravno obvezujoč. Medtem pa se je izvedelo, da bi morala vsaka članica obvezno pripraviti lastni načrt za 
migracije. Zato se je madžarska vlada odločila, da ne bo sodelovala v procesu sprejemanja globalnega dogovora, v skupščini 
Združenih narodov pa bo glasovala odklonilno. 
 

Delo, Ljubljana 

• Sistematizirano razčlovečenje. Boštjan Videmšek. Delo,  Ljubljana, 20. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/sistematizirano-razclovecenje-69561.html  
Slovenija je v jedru evropske protibegunske in protimigrantske politike.  
Že več tednov je jasno, da Slovenija sistematično krši pravice prosilcev za azil in ljudi – velikokrat celo brez uradnih 
postopkov – vrača na Hrvaško, ta pa, z dobršno mero nasilja v Bosno in Hercegovino, »tretjo državo«. 
Najnovejše poročilo Amnesty International je popolnoma skladno z novinarskimi – tudi našimi – poročili iz Velike Kladuše in 
Bihaća, kamor se iz Slovenije in Hrvaške množično vračajo ljudje, ki jim slovenski policisti, kršeč vse ključne mednarodne 
konvencije, niso pustili vložiti prošnje za azil, številne pa so ob tem namensko zavajali in jih prepustili (ne)milosti svojih 
hrvaških kolegov. Ti beguncem in migrantom, preden jih preženejo nazaj v BiH, odvzemajo denar in polomijo mobilne 
telefone. 
Na zahodu BiH se je, posledično, ustvarilo ozko grlo nove balkanske begunske poti, ki iz Turčije preko Grčije, Albanije, Črne 
gore, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške vodi proti južni slovenski meji. Z večdnevne poti se že tako globoko travmatizirani 
ljudje – nekateri so se proti Sloveniji poizkušali prebiti tudi desetkrat – vračajo pretepeni, pokradeni in šokirani. Kako je 
mogoče, se drugim za drugim sprašujejo, da se kaj takega lahko dogaja (tudi) v Evropi. Kako je mogoče, da se v »obljubljeni 
deželi« srečujejo z razčlovečenostjo, zaradi katere so bili prisiljeni zapustiti svoje domove. Ali ostanke svojih domov. 
To se sprašujemo tudi mi. A odgovor je, žal, še preveč jasen in neposreden. 
Slovenija se je konceptu svobodne in odprte družbe in humanističnim temeljem dokončno odpovedala že z gradnjo rezalne 
žice na hrvaški meji in s spremembo azilne zakonodaje. Zdaj so se oblasti na vseevropskem valu populizma, ksenofobije, 
rasizma in sistematizirane konstrukcije sovražnega drugega očitno odločile tudi za sistematično kršenje mednarodne azilne 
zakonodaje in temeljnih konvencij o človekovih pravicah. 
Zvoniti bi morali vsi alarmi.  

• Desničarski populisti niso le avstrijski fenomen. To je zahodni fenomen. Intervju: Doron Rabinovici. Pogovarjal 
se je: Boris Čibej. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 21. julij 2018  

Doron Rabinovici je avtor številnih knjig, esejev, kratkih zgodb in dramskih del.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/upor-proti-antisemitizmu-se-zmanjsa-ko-se-antisemitizem-poveca-71776.html  
»Afera Waldheim je bila zgolj povod, ne pa razlog za naš spoprijem. Waldheim je bil zgolj simbol, ne pa dejanski problem,« 
je o tem, zakaj je nastal Republikanski klub Nova Avstrija, zapisal eden od njegovih soustanoviteljev, pisatelj in zgodovinar 
Doron Rabinovici. Avtor številnih knjig, esejev, kratkih zgodb in dramskih del se ni angažiral le v razkrivanju temačne zgodbe 
o tem, da Avstrija ni bila zgolj »prva žrtev« največje grozote 20. stoletja. 
Ko so pred osemnajstimi leti v zvezno avstrijsko vlado prvič vstopili svobodnjaki, je bil v Izraelu rojeni Rabinovici, ki od 
tretjega leta živi na Dunaju, eden od glavnih organizatorjev množičnih demonstracij, ki so potekale pod nazivom Ne koaliciji 
z rasizmom. Čeprav sam pravi, da ni več »aktivist«, skorajda ni primera nestrpnosti, ki bi se mu uspelo izmuzniti njegovemu 
ostremu peresu in mojstrsko retoričnim, skorajda literarnim javnim nastopom. Sam se ima zgolj za kritičnega intelektualca 
in predvsem avtorja, ki je pred nekaj leti navdušil z dramsko upodobitvijo zgodb preživelih v holokavstu z naslovom Zadnje 
priče. V drami, ki jo je uprizoril dunajski Burgtheater, je opisal tudi pretresljivo zgodbo svoje še vedno žive matere Suzanne-
Lucienne, ki se je smrti v koncentracijskih taboriščih kot enajstletna deklica izognila le zaradi poguma in iznajdljivosti svoje 
mame, ki jo je skrivala pred nacističnimi klavci in oblačila tako, da je bila videti odrasla.  
Niste le uspešen pisatelj, ste tudi znani aktivist. Pred kratkim smo vas videli na množičnih demonstracijah proti 
dvanajsturnemu delavniku, ki ga je uvedla nova avstrijska vladna koalicija. Zakaj ste bili tam? 
Nisem več zares aktivist. Sem državljan, citoyen, tisti, ki me napadajo, me zmerjajo z javnim intelektualcem. Ne organiziram 
teh demonstracij, zgolj grem na njih, da povem, kaj mislim. Zadnjih sem se udeležil zato, ker hoče ta vlada uničiti republiko, 
ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni kot socialni in parlamentarno demokratični sistem. Takrat so ugotavljali, da 
ljudje postanejo nacisti in fašisti tudi zato, ker niso imeli nobene socialne varnosti. Ta teorija je bila malce napačna, saj so 
obstajale tudi države, ki se niso prelevile v nacistične ali fašistične, a vseeno so po letu 1945 zahodne države imele razloge, 
da začnejo razmišljati o socialni pravičnosti. Eden je bil ta, da ljudje ostanejo zagovorniki demokracije, drugi je bil 
vzpostavitev konkurence vzhodnim državam Varšavskega pakta. Takrat so verjeli, da bo družba socialne pravičnosti bolj 
demokratična in da bo demokratična družba bolj socialno pravična. Po mojem ta zamisel sploh ni napačna. Če imate družbo, 
v kateri je ljudem zagotovljeno, da ne bodo pozabljeni, ti bolj zaupajo v državo in parlamentarno demokracijo. Demokracija 
je zelo odvisna od zaupanja, da te volitve ne bodo tudi zadnja možnost za spremembe smeri, v katero gre država. 

https://www.delo.si/mnenja/komentarji/sistematizirano-razclovecenje-69561.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/policija-ni-pristojna-za-odlocanje-o-tem-ali-lahko-nekdo-zaprosi-za-azil-ali-ne-73323.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/policija-ni-pristojna-za-odlocanje-o-tem-ali-lahko-nekdo-zaprosi-za-azil-ali-ne-73323.html
https://www.delo.si/sobotna-priloga/upor-proti-antisemitizmu-se-zmanjsa-ko-se-antisemitizem-poveca-71776.html


Skrajnodesničarski stranki, ki je zdaj v vladi, ta zamisel nikakor ni všeč. Tudi vladajoča ljudska stranka je spremenila značaj, 
ne zanima je več socialna uravnoteženost, hoče zgolj zadovoljiti interese svojih klientov in tistih, ki so ji dali denar, da je bila 
uspešna. Vse to se dogaja na račun socialnega miru in pravičnosti. 
Kaj pa je tako narobe z uvedbo dvanajsturnega delavnika? V vladi trdijo, da so ta zakon sprejeli, ker so si tako želeli sami 
delavci, ker jim bo omogočeno, da bodo lahko bolj »fleksibilizirali« svoj delovni čas, imeli večjo svobodo do izbire, kdaj 
bodo delali in kdaj bodo prosti. 
Če hočete po demokratični poti spreminjati delavske zakone, morajo biti zraven sindikati, hkrati pa morate dojeti, da je 
treba vprašanja kolektivnosti reševati na kolektivni način. Velika razlika med novo in prejšnjo zakonodajo ni v tem, da zdaj 
lahko delate dvanajst ur na dan. To je bilo mogoče že prej, a o delovnem času ste se morali pogajati z delavskimi sveti. To je 
razumljivo, saj delavec ne more prevečkrat zavrniti zahtev delodajalca. To je stvarnost, ki nima nobene zveze s svobodno 
odločitvijo. Moj zadnji roman govori prav o vprašanju, kako lahko slogan o svobodi odločanja postane totalitarni slogan. V 
imenu svobodnega odločanja lahko upravičite prostitucijo, zločine in podobno. Težava novega zakona je v tem, da bodo 
ljudje manj plačani in prisiljeni, da delajo stvari, ki jih nočejo. Z njim so prav tako oslabili delavsko predstavništvo. Avstrijski 
sistem je bil nekoč pozitivni model za številne države, ker v njem ni bilo veliko stavk, ker je temeljil na konsenzu. 
Skrajnodesničarskih populističnih strank, govorim o celem nizu takšnih strank, ne zanimajo kompromisi, zanimajo jih težave, 
da lahko podžigajo čustva, da lahko del prebivalstva naščuvajo proti drugemu delu.  
Ta protest je bil ogromen, takšnega ni bilo v zadnjih petnajstih letih. A to so bile demonstracije zaradi ekonomskih 
vprašanj. Zakaj ni bilo po vzpostavitvi sedanje avstrijske vlade tudi velikih političnih protestov, kakor so bili takrat, ko so 
svobodnjaki prvič stopili v vlado? 
Ko se je takrat to zgodilo, si ni nihče mislil, da bo sploh prišlo do demonstracij. Po volitvah se je zbrala le peščica ljudi – bil 
sem eden od njih –, ki je napovedala ustanovitev gibanja. Vsi so nam govorili: vi ste nori, nihče se ne bo priključil temu 
gibanju. Mi smo jim odgovarjali, da nimajo prav in da bo nastalo veliko gibanje, mi pa bomo zgolj majhna skupina v njem. 
Kakor ste videli, to ni bilo majhno gibanje. Zakaj? Takrat je bilo jasno, da je Avstrija prekršila tabu. Avstrija ni bila zgolj neka 
država. Je že res, da se številni v tej državi trudijo, da bi pozabili, a cel svet dobro ve, da Avstrija ni zgolj kar neka država: 
Beethoven ni bil Avstrijec in Hitler ni bil Nemec. Takrat je bilo očitno, da v Evropski uniji takšne koalicije niso zaželene, da se 
jih bojijo. Tudi v Beli hiši niso hoteli takšne politike. In tako naprej, in tako naprej. To je bilo namreč izven takratnega 
konsenza, bilo je proti samim temeljem Evropske unije. Zato smo vedeli, da četudi naredimo le majhne demonstracije proti 
tej vladi, bodo o tem poročale vse velike mednarodne medijske hiše. Če pripravimo tri majhne demonstracije, jih bodo 
pokazali na CNN-u, zato bo četrta večja, deseta pa bo vsekakor ogromna. 
Zdaj smo v položaju, ko skrajnodesničarski in desničarski populisti niso le avstrijski fenomen. To je zahodni fenomen. 
Zavedajo se, da je prišel njihov čas in da bodo tu tudi ostali. Kdo bi si pred petimi leti mislil, da bo prišlo do brexita, 
Katalonije, Trumpa, Salvinija, Orbána, Stracheja in Kurza?  
Tokrat je bilo ravno nasprotno. Vsi so nas spraševali, kje so velike demonstracije, še preden je prejšnja koalicija zares 
razpadla. Ali boste tudi tokrat protestirali, so nas spraševali. Ne, ne bomo, smo jim odgovarjali, ker je tabu že prekršen. Če 
imate balon, potrebujete le iglo, pa se bo razpočil. A to se zgodi le enkrat, tega ne morete narediti večkrat. Ta koalicija ni 
bila več tabu. Zdaj ljudje ne bodo množično demonstrirali, ker se zavedajo, da ne morejo nič spremeniti. Kar seveda ni 
povsem res, saj so demonstracije vsekakor zelo pomembne. A dejstvo je, da takrat ni bilo tako hudo, kakor je danes. Lažje je 
demonstrirati proti Hitlerju, ko je mrtev, lažje je demonstrirati proti rasizmu, ko ta še ni prevladal. Ko se res razširi, je 
proteste precej težje pripraviti. Upor proti antisemitizmu se zmanjša, ko se antisemitizem poveča. Zdaj smo v položaju, ko 
skrajnodesničarski in desničarski populisti niso le avstrijski fenomen. To je zahodni fenomen. Zavedajo se, da je prišel njihov 
čas in da bodo tu tudi ostali. Kdo bi si pred petimi leti mislil, da bo prišlo do brexita, Katalonije, Trumpa, Salvinija, Orbána, 
Stracheja in Kurza? Veliko ljudi je paraliziranih. Drugi razlog je, da nočejo protestirati preveč zgodaj, ker se bojijo, da bo to 
imelo nasprotne učinke. Dokler menijo, da se to lahko zgodi, se bo to tudi zgodilo (smeh).  
Je v Avstriji potemtakem demokracija ogrožena? Je država zdaj drugačna, kakor je bila pred zadnjimi volitvami? 
Vsekakor je drugačna, kakor je bila pred volitvami. Glede ogroženosti demokracije pa je vse odvisno od tega, kakšna je vaša 
definicija demokracije. Naj vam navedem primer. V Avstriji imamo urad, ki bi moral varovati našo ustavo. To je policijski 
urad, v katerega so vdrli policijske enote in uslužbenci pravosodnega ministrstva, vse skupaj pa je »orkestriral« notranji 
minister [Herbert Kickl]. Imate notranjega ministra, ki je skrajni desničar in pošlje policijo pod vodstvom, če že ne 
neonacističnega, pa vsaj skrajnodesničarskega policijskega poveljnika v eno od svojih ustanov, ki je bila ustanovljena zato, 
da nas varuje pred ekstremizmom in ljudmi, kakor je naš notranji minister. Ko mediji protestirajo, ta najprej reče, da niso nič 
vzeli. Potem prizna, dobro, vzeli smo samo računalnike in trde diske. Najprej trdi, da tam ni bilo nič o desnem ekstremizmu, 
potem pove, da so pobrali vse podatke. Nobenih problemov torej, le druge tajne službe ne sodelujejo več z avstrijskimi. 
Potem govori, da je to na svojo pest naredil njegov generalni sekretar, ta pa kasneje pove, da je to storil, ker mu je tako 
naročil notranji minister. Ko ga mediji začnejo spraševati, kako je lahko to naredil, on pove, da so tudi imena nekaterih 
novinarjev, ki zdaj postavljajo vprašanja, v teh datotekah. Celo grozi jim. In to je vlada, ki je šele pet, šest mesecev na 
oblasti. Zelo veliko se je zgodilo v tem času. Če bi me pred enim letom vprašali, ali se lahko zgodi kaj takšnega, bi vam rekel, 
da ni mogoče. Po mojem bi vam odvrnil, da pretiravate. Če bi o tem napisal roman, bi me napadli, da sem nor. Zgodile so se 
neverjetne stvari. Neki politik iz svobodnjaške stranke se je na srečanju s predstavniki AfD (Alternativa za Nemčijo) celo 
hvalil z uspehi nove vlade in ponosno razlagal, kako jim je uspelo nevtralizirati urad, ki varuje ustavo, kako bodo napadli 
avstrijsko javno televizijo in kako bodo spremenili sistem. Da, mislim, da je avstrijska republika ogrožena. Tudi naša 
demokracija, ne le v Avstriji, temveč liberalna demokracija povsod je ogrožena. Ne le zaradi desnih populistov, temveč tudi 
zaradi njih. 



V 70. letih je veliko ljudi govorilo, da je Bližnji vzhod potencialni dinamit za ves svet. Takrat je bil slogan, da je pomembno 
rešiti palestinski problem, in na vsem Bližnjem vzhodu bo nastal mir. To je neumnost.  
A ti politiki so bili vendar izvoljeni na demokratičnih volitvah. So se Avstrijci obrnili na desno ali so svobodnjaki vendarle 
postali manj skrajni, manj antisemitski? 
Izvoljeni niso bili zato, ker bi bili manj antisemitski. Mimogrede, odkar so na oblasti, je bila njihova stranka vpletena v 31 
antisemitskih škandalov, od katerih večina ni imela nobenih resnih posledic. A trditi, da so Avstrijci glasovali za njih, ker so 
antisemiti, bi bilo pretiravanje. Tudi to, da so za njih volili, ker imajo protidemokratske tendence, ni pravi razlog. Edini razlog 
je bil v vsakdanjem »normalnem« rasizmu, ki ga najlepše ponazarja moto: »Naš denar za naše ljudi.« Ljudje se bojijo, da 
prihodnost ne bo tako svetla, tako lepa, kakor je sedanje stanje. In veste, kaj? Prav imajo. Položaj srednjega razreda se lahko 
poslabša. 
Nobena politična sila ni ponujala rešitve socialne pravičnosti znotraj družbe, toda svobodnjaki so ljudem vsaj ponudili zelo 
preprosto rešitev: če že nimamo denarja, vsaj brcnimo tiste, ki so še revnejši od nas. Jasno je, da ne moreš imeti veliko več 
denarja, če ga jemlješ revnim, prej nasprotno. Lahko pa udarjaš po njih. Revni so pa tujci in begunci. K nam so leta 2015 
prihajali begunci iz Sirije, Iraka in drugih držav in slika teh ljudi, ki prihajajo v državo, in politikov, ki se niso bili sposobni hitro 
in nadzorovano odzvati, je postala simbol za vse strahove ljudi. Da politika nima nadzora nad življenji, nad gospodarstvom, 
nad ekološkimi problemi, stanjem in integracijo v Evropi. To pa je velik problem. Tujci so postali grešni kozli za vse nerešene 
težave. Populisti ne ponujajo rešitev, oni zgolj uporabljajo oziroma zlorabljajo probleme v svojo korist.  
A so vsaj dojeli, kaj ljudje dojemajo kot probleme. A niso zaradi tega propadle stare politične elite, ki se tega niso 
zavedale, tisti, ki smo jih nekoč imenovali delavski razred, pa so namesto za nekdaj svoje socialdemokrate glasovali za 
desničarske populiste? 
Populisti znajo podžigati strahove in mržnjo. Ne mislim, da so to prava vprašanja, a dejstvo je, da to žene ljudi. Ni stvar v 
tem, da socialdemokrati v Avstriji pa tudi v Franciji, na Poljskem, povsod po stari celini ne bi vedeli, kaj so problemi, ki tarejo 
ljudi; njihova težava je, da so se razmere spremenile in ni več enostavnih rešitev. Državo blaginje so nekoč financirali tisti, ki 
imajo denar in jim je bilo v interesu, da njihova okolica uživa socialni mir. A države blaginje se ne da več vzdrževati, če je 
kapital globaliziran. Ne moreš več pobirati davkov od te globalizirane ekonomije, ki je postala edini pravi begunec na tem 
svetu. Če hočeš rešiti te probleme prek EU ali sistemov svobodne trgovine, ki imajo demokratično legitimnost v Evropi, 
naletiš na težavo, ker jih ljudje ne dojemajo kot demokratične in se v njih ne počutijo demokratično zastopane. Če se lotiš 
tega s protekcionizmom, kot Orbán ali Kurz, družba postane bolj avtoritarna. Torej si se znašel v pasti, če si socialdemokrat. 
Kako se izvleči iz tega, saj ne moreš ponuditi enostavne rešitve? Kaj lahko rečeš? 
Moramo se zavzemati za davčni sistem, ki bo deloval na mednarodni ravni. To lahko rečeš in na enih volitvah ti bodo ljudje 
še verjeli. Lahko se tega tudi lotiš, a boš opazil, da je to nadvse težavna naloga in da ti ne more že naslednji dan uspeti. Jutri 
lahko vržeš ven begunce. To sicer ne bo rešilo ničesar, a si vsaj nekaj naredil. 
Ali sploh obstaja kaka »tretja pot«, ki bi nas izvlekla iz te, najbrž lažne izbire med neoliberalnim kapitalizmom, v katerega 
so se ujele tradicionalne politične elite, in navideznimi rešitvami, ki nam jih ponujajo populisti? 
Najprej moram poudariti, da je nadvse pomembno, da ne zavržemo demokratičnega sistema. To je le apel, to ni ponudba. 
Če se temu odpovemo, bodo razmere res zelo slabe. To lahko že opazujemo v nekaterih državah, ki nimajo več 
imigracijskega problema, saj pri njih ni beguncev, temveč imajo resen emigracijski problem, ker ljudje bežijo iz njih. Pred 
kratkim sem bil v Budimpešti, kjer je res depresivno. To niso rešitve, je zgolj razvedrilo za rasiste in totalitarce – in čisto nič 
več. A kaj bi lahko bila rešitev? Mogoče bi se lahko nadejali, da bodo začeli neko novo gibanje vsi tisti, ki so izkusili, kako v 
naši digitalni družbi izkoriščamo sami sebe, kako delamo ogromno za nič, kako smo se odpovedali številnim stvarem, s 
katerimi smo odraščali. To ni neka majhna skupina ljudi – od blagajničark, novinarjev, fotografov, taksistov itd., itd. –, to bi 
lahko bilo novo gibanje. A za to bi potrebovali več kot roman, esej ali demonstracije. Tega ni mogoče ustvariti z vrha. 
Zahtevalo bi čezmejno sodelovanje, saj ne gre zgolj za avstrijske, francoske ali slovenske probleme. Po mojem bo do tega 
slej ali prej prišlo, vprašanje je le, kdaj. In kako.  
Omenili ste antisemitske škandale, v katere so se po volitvah zapletli svobodnjaki. Ali je v Avstriji antisemitizem v 
vzponu? 
Ne. Po Evropi dobiva antisemitizem nove oblike, obstaja na skrajni desnici, na levici, v muslimanskih skupnostih ali v 
digitalnem svetu. Tu je naraščal zato, ker prej tega sveta sploh ni bilo. A ne bi rekel, da narašča v širšem delu družbe. So 
primeri, ki so problematični za Jude. Obstajajo kampanje proti Sorosu, napadi na judovske ustanove in teroristični napadi, 
zato kot Jud v Evropi lahko čutiš ogroženost, po drugi strani pa je življenje judovske skupnosti dobro. Če ga primerjaš s 
prejšnjimi stoletji, je prekrasno. Toda antisemitizem, bodisi Livingstonov iz Londona ali Orbánov iz Budimpešte, je znak, da 
je nekaj gnilega v samem demokratičnem sistemu. To ni zgolj nevarnost za enega Juda, ki se boji oditi na judovsko 
prireditev, da ne bi doživel napada, to je simptom nečesa, kar je večje. Sociološka resnica je, da obstaja povezava med 
različnimi oblikami nestrpnosti, politika, ki na njih temelji, pa je nevarna. 
Lažje je demonstrirati proti Hitlerju, ko je mrtev, lažje je demonstrirati proti rasizmu, ko ta še ni prevladal. Ko se res razširi, 
je proteste precej težje pripraviti. Upor proti antisemitizmu se zmanjša, ko se antisemitizem poveča.  
Na letošnjo komemoracijo v spomin žrtvam koncentracijskega taborišča v Mauthausnu organizatorji niso povabili 
predstavnikov svobodnjaške stranke, čeprav je tradicija, da tja povabijo tudi vse člane vlade. Vi ste to odločitev podprli. 
Zakaj? 
Svobodnjaška stranka sploh ni bila nikoli zainteresirana, da bi jo povabili. Prej nasprotno. Ta stranka je bila vedno proti 
takšnim spominskim dogodkom. Ni bila povabljena zato, ker preživeli vedo, da jih aktivisti te stranke žalijo in napadajo v 
svojih publikacijah. Če se hočeš resnično in iskreno spominjati umrlih, se ne smeš norčevati iz njihovih potomcev, tako kot 
prej omenjeni notranji minister, ki se je na antisemitski način posmehoval iz imena (nekdanjega voditelja avstrijske judovske 



skupnosti) Arija Muzikanta. To ni mogoče vse dotlej, dokler ne bo svobodnjaška stranka postala kredibilna, dokler ji ne bo 
mogoče verjeti, dokler ne bo priznala, da je storila kaj narobe v zadnjih letih. A bodimo pošteni. Svobodnjaška stranka je bila 
v Mauthausnu davno prej, kot so bili tam kateri koli drugi politiki. Ustanovitelj svobodnjakov Anton Reinthaller je bil v tem 
taborišču kot funkcionar nacionalsocialistične stranke leta 1942. Obiskal ga je v času, ko je bila smrtnost tam zaprtih okoli 
50-odstotna. Ne moreš se igrati skrivalnic z ostarelimi preživelimi, ki še pridejo tja. Organizaciji žrtev in krvnikov se tega 
zavedata. Lahko bi namreč rekli, da so svobodnjaki organizacija nekdanjih krvnikov, vsaj ustanovljena je bila kot taka. Da bi 
jih lahko povabili, bi morali ti prej prepričati drugo stran, da to ni način, kako jih zasmehovati. Sicer bi bilo vse skupaj le 
nekakšno pustovanje.  
Toda ali ne bi bilo vseeno bolje, če bi jih povabili? Ali jih celo prisilili, da gredo tja, se opravičijo za to, kar so počeli njihovi 
predhodniki tam in drugje, in pokleknejo pred žrtvami tega grozljivega prizorišča? 
Ko je Willy Brandt pokleknil v Varšavi, je bilo to zelo spontano dejanje. Nihče mu ni rekel, naj to naredi. Zato so mu vsi 
verjeli. In zaradi tega so v Nemčiji napadali. Avstrijski svobodnjaki me ne bi prepričali. Nisem rasist, vsaj tako mislim (smeh), 
moja zamera do svobodnjaške stranke ne izvira iz njihovih genov ali kraja, kjer so se rodili. Če se nekdo spremeni, bom poln 
spoštovanja do njega. Res bi bilo dobro, če bi jim lahko verjeli, a se bojim, da se še vedno igrajo z rasizmom. Naj vam jaz 
postavim vprašanje. Kaj bi storili, če bi v svobodnjaški stranki začeli nastopati proti antisemitizmu, iz stranke izgnali vse 
antisemite, se naučili hebrejščine in plesali tradicionalne judovske plese, hkrati pa bi bili rasisti do Afričanov in Arabcev? Kot 
judovska manjšina bi še vedno imeli probleme. Vemo, da je antisemitizem nekaj posebnega med rasizmi, a vemo tudi, da je 
povezava med njimi. Če je nekdo proti nekomu drugemu samo zato, ker je Afričan, se v Avstriji Judje nikakor ne bi mogli 
znebiti občutka, da smo tudi mi kot Judje napadeni. Dobro vem, da so tudi nekateri Judje rasisti, a vseeno (smeh) ... Naj 
sklenem: če se svobodnjaška stranka res spremeni, bi morali to sprejeti, a če tega ne stori, moramo o tem govoriti.  
V Avstriji si že zaradi zgodovinske obremenjenosti oblastniki ne morejo privoščiti, da bi bili odkrito antisemitski. Bolj na 
vzhodu Evrope pa se zdi, da je to še vedno nekaj sprejemljivega. Pred kratkim je glavni vojaški tožilec v Ukrajini odkrito 
obtoževal Jude, da si želijo prelivanja krvi v njegovi državi. 
Tu smo priča neke vrste kulturnemu rasizmu. Bili so časi, ko je prihajalo do umorov v turških družinah, ki so bili povezani z 
vprašanjem časti, avstrijski pravosodni sistem pa je te primere zelo milo obravnaval. Govorili so, saj jih bomo zaprli, a potem 
jih bomo poslali v Istanbul, kjer jih bodo osvobodili, saj tam te stvari pač obravnavajo na ta način. To ni dopustno. Podobno 
je z morilci Romov v nekaterih državah, ko slišite nekatere, ki razlagajo, to je pač način, kako se tam s tem ukvarjajo. 
Nikakor, to ni sprejemljivo. Položaj Judov v vzhodni Evropi je nekaj posebnega, saj jih v številnih državah sploh ni več, ker so 
vse pobili. Kaj jim torej Judje sploh predstavljajo? Za njih so Judje stalinisti. Saj veste, kako je do tega prišlo? Med vodilnimi 
komunisti je bilo veliko Judov. A ne glede na to je to čisti antisemitizem. To je tako, kakor če bi videl enega Juda, ki je 
kapitalist, in bi potem vse Jude obtožil, da so kapitalisti. To so vse teorije zarote, a ne samo to. Povezano je tudi s starim 
antisemitizmom. Nekateri Judje so res sodelovali z Rdečo armado, in po pravici povedano, to sploh ni bilo nič napačnega. To 
je bil čas upora. Nisem nekdo, ki vedno na vse gleda le etnocentrično, a ko pridemo do tega dela zgodovine, so me vzgojili 
tako, da so bili judovski partizani moji vzorniki. Zdaj sem sicer starejši, a še vedno mislim tako. Boj proti nacizmu je bil glavni 
boj, to je bil pomemben boj, in to so bili ljudje, ki so zaslužni za to, da Evropa ni padla v popolno barbarstvo. Zato sem 
ponosen, da sem nekoč vodil levičarsko judovsko organizacijo Hashomer Hatzair, katere član je bil tudi Mordechai 
Anielewicz, ki je bil leta 1943 na čelu upora v varšavskem getu. Tudi moj oče, ki je pobegnil iz Romunije v Palestino, je po 
drugi svetovni vojni z arabskimi levičarskimi kolegi odpotoval v Jugoslavijo, kjer je gradil tunel za maršala Tita. Zato ker so 
bili vsi v protinacističnem zavezništvu.  
Je po vašem mnenju madžarska kampanja proti Sorosu antisemitska? 
Da, sam tako mislim. Soros počne marsikaj, kar počnejo tudi drugi. Ni nikakršna izjema. Tako kot drugi tudi on trguje z 
denarjem na način, kakršen pred desetletji ni bil mogoč. Kakšna je razlika med njim in njegovimi kolegi, ki tudi to počnejo? 
Soros hkrati tudi pomaga nevladnim organizacijam in akademskim ustanovam, kar je zadnji razlog, da bi ga lahko napadali. 
To je nemara njegova politična dejavnost, a takoj ko začnejo govoriti o njem kot o »sili«, konspirativni »moči«, ki organizira 
celotno gibanje pribežnikov, postane to nova različica Protokolov sionskih modrecev.  
Ali je potemtakem tudi vlada izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja antisemitična, ker je madžarskim kolegom 
pomagala v kampanji proti Sorosu in jim dostavljala »kompromate« proti njemu? 
Med njimi je ena velika razlika. Soros je eden od nasprotnikov izraelske vlade, a tam ga ne dojemajo kot sovražnika. Res je, 
da ga nikakor ne marajo, a je vseeno Jud. Zato tam ni takšnih posterjev kakor na Madžarskem, na katerih Sorosa 
predstavljajo kot glavnega sovraga. Ko je vodja poslanskega kluba svobodnjakov Johann Gudenus v Avstriji napadal Sorosa, 
je bilo jasno, da bi lahko govoril tudi o Rotschildu, kar v Izraelu ne bi bilo mogoče. Tam ni nič posebnega, če si Jud (smeh). 
Lahko ste kritični do Netanjahuja, ki je prav tako desničarski populist, on je lahko rasističen, a to lahko stori brez Judov, saj 
ima svoje Arabce. Te lahko precej bolje izkorišča v tovrstne namene. Ko sem bil v Izraelu, so me novinarji vprašali, ali ne bi 
bilo logično, da bi bil Netanjahu v dobrih odnosih z avstrijskimi svobodnjaki, saj so vendar oboji desničarski populisti. To je 
res, a obstaja ena velika razlika: v Izraelu poteka vojna, tam je velik spopad med Palestinci in Judi. Zaradi te vojne obstaja 
rasizem na obeh straneh, a prava čarovnija desničarskega populizma je v tem, da si izmisli vojno tam, kjer je ni. Povsem 
resno moram reči, da večina Palestincev ne sovraži Judov zato, ker bi bili antisemiti, čeprav je res, da je med pripadniki 
Hamasa razširjena tudi antisemitska ideologija. Sovražijo jih zato, ker je med njimi spopad. »Jud mi je ukradel zemljo,« bodo 
rekli. Tudi Judje, ki sovražijo Palestince, so lahko rasisti, a večinoma jih ne sovražijo zato. Ali so zaradi rasizma pobegnili iz 
Poljske v Izrael zato, da bi iskali Palestince, ker bi jih tam lažje sovražili? Ne, prišli so tja, tam pa jih niso hoteli. Prišli so, da bi 
rešili svojo kožo pred tistimi, ki so jih obtoževali, da so krivi za vse, potem pa pridejo v Palestino, kjer jih pričaka druga 
skupina, ki jih prav tako krivi za vse. Seveda je moralo priti do konflikta. Moji levičarski prijatelji v Izraelu tega ne dojemajo, 
tudi levičarji v Evropi ne, kaj šele desničarji bodisi tu bodisi tam v Izraelu. Mislijo, da je to, kar se dogaja v Izraelu, isto kot to, 



kar se dogaja tukaj. To je popolna zabloda. Kot primer poglejte le teroristične napade tu in tam, ki so seveda oboji 
katastrofa. Če se hočete boriti proti islamskim teroristom v Evropi, se najbolje ubranite tako, da branite odprto družbo. Ta je 
tista, ki jo teroristi napadajo, ne pa na primer Avstrijo, avstrijsko državo ali avstrijsko identiteto. Hočejo uničiti odprto 
družbo. Ko islamski teroristi napadejo v Izraelu, hočejo uničiti judovsko državo, judovsko suverenost. Če se hočete kot 
etnična skupina ubraniti, je nekaj povsem drugega, kakor če se hočete ubraniti kot svobodni svet. Če hočete zavarovati 
letališče v Frankfurtu, ne morete početi tega, kar počnejo na letališču Ben Gurion v Tel Avivu, kjer varnostniki »etnično 
profilirajo« potnike. To deluje, pa čeprav ni prijetno in pošteno do ljudi, ki so povsem običajni potniki, a je učinkovito. V 
Evropi, kjer živi multinacionalna skupnost in po njej potuje, to ne more delovati. V Izraelu lahko zgradiš zid, ki ločuje Jude od 
Palestincev. Lahko to zagovarjaš, lahko temu nasprotuješ, a gre za strategijo, ki je v Evropi ne moreš uporabiti. Kje boš tu 
postavil zidove?  
Izraelski zidovi so najbrž eden od razlogov, da se je zamisel o dveh državah znašla na smrtni postelji. Ali je ta rešitev te 
»matere vseh bližnjevzhodnih konfliktov« sploh še mogoča? 
V 70. letih je veliko ljudi govorilo, da je Bližnji vzhod potencialni dinamit za ves svet. Takrat je bil slogan, da je pomembno 
rešiti palestinski problem, in na vsem Bližnjem vzhodu bo nastal mir. To je neumnost. Zdaj vemo, da lahko rešiš ta problem, 
a v regiji še vedno ne bo miru. Preveč problemov je tam, od katerih številni nimajo nikakršne zveze z Izraelom, izvirajo pa še 
iz kolonialnih časov. Sicer pa sem še vedno velik zagovornik »rešitve dveh držav«. Ne poznam boljše rešitve. Veliko je bilo in 
je še načrtov, a edino, kar je jasno, je to, da tam živita dva naroda, ki ne bosta odšla, zato je treba nujno najti modus vivendi. 

• Avstrijske oblasti ukinile opravljanje vozniškega izpita v turškem jeziku. A. I. Delo, Ljubljana, 22. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijske-oblasti-ukinile-opravljanje-vozniskega-izpita-v-turskem-jeziku-73915.html  
Nov ukrep bo še poslabšal odnose med Avstrijo in Turčijo.  
Dunaj - Avstrijske oblasti so sporočile, da kandidati za opravljanje vozniškega izpita teoretičnega preizkusa znanja ne bodo 
mogli več pisati v turškem jeziku. Za tak ukrep so se odločili, da bi skrčili stroške. 
Večina kandidatov se sicer odloči za opravljanje pisnega dela v nemščini, je pa turški jezik kljub temu druga najpogostejša 
izbira. Avstrijski minister za promet Norbert Hofer, član skrajno desne Svobodnjaške stranke, je pojasnil, da želijo s tem 
privarčevati nekaj denarja: »Vsak jezik, ki ga ponudimo, stane državo petmestno število evrov. Ta vsota niti slučajno ni 
upravičen strošek.« 
Dodal je še, da bi radi prebivalce s tem spodbudili k učenju nemškega jezika. »Zame je pomembno, kateri jezik postavljamo 
v ospredje,« je dodal Hofer. 
BBC navaja, da bodo kandidati pisni del sicer še vedno lahko opravljali v angleškem, hrvaškem in slovenskem jeziku. Bo pa 
nov ukrep najverjetneje še poslabšal avstrijske odnose s Turčijo, ki že tako niso ravno na zavidljivi ravni. Avstrija je edina 
država zahodne Evrope, ki ima v vladi skrajno desno stranko.  
Kancler Sebastian Kurz si ob tem že dlje časa prizadeva, da bi Evropska unija (EU) prekinila pogajanja s Turčijo o 
približevanju te evropski skupnosti držav, kar je (pričakovano) precej vznejevoljilo turškega predsednika Recepa Tayyipa 
Erdogana. Maja lani je zato Turčija uporabila veto pri odločitvi o sodelovanju Avstrije z Natom. Avstrija ni članica omenjene 
severnoatlantske povezave, za razliko od Turčije, ki je ena ključnih zaveznic pri operacijah. 

• »Narediš pregrado tu, pa najdejo pot drugje«. Simona Fajfar. Delo, Ljubljana, 22. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/naredis-pregrado-tu-pa-najdejo-pot-drugje-73864.html  
Življenje ljudi ob Kolpi je zaradi nezakonitih prebežnikov drugačno.  
Fara – »Do neznancev, o katerih domnevaš, da so nelegalno prešli mejo, pristopiš previdno, saj je to osnova policijskega 
dela,« pravi Emin Čufar s kočevske policijske postaje, ki je v zadnjih desetih dneh med patruljiranjem na 93 kilometrih meje, 
kolikor je je na območju te policijske postaje, obravnaval štiri tujce, ki so nezakonito prečkali mejo. Najprej enega, potem še 
skupino treh. 
»O tujcih v teh krajih nas obvestijo domačini ali pa jih sami izsledimo,« nadaljuje policist Čufar, ki je bil v petek v mešani 
patrulji z vojakom Janezom Hočevarjem, oboroženim s prepričljivo avtomatsko puško. Po podatkih policije so ljudje, ki 
nelegalno prehajajo mejo, v 97 odstotkih moški, stari pa so od 18 do 34 let. »Ogovorimo jih v preprosti angleščini, da 
ugotovimo, kateri jezik govorijo, paštunski ali farsi,« razloži policist. Prvega govorijo Afganistanci v svoji domovini in 
pakistanskih provincah. 
Govorcev tega jezika je od 45 do 60 milijonov. Farsi ali perzijščino pa govorijo v Iranu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, 
Afganistanu, v nekaterih predelih Kavkaza in v Srednji Aziji – skupno 110 milijonov ljudi. »Potem vemo, katerega prevajalca 
poklicati.« 
Neznance varnostno pregledajo in pokličejo intervencijsko vozilo, torej »marico«, da jih odpelje na policijsko postajo. 
»Ugotavljamo, od kod prihajajo, po kateri poti so prišli, na postaji pa je na vrsti ponovni varnostni pregled,« pojasnjuje 
Čufar. Ko pride prevajalec, nadaljujejo, kot pravijo na policiji, »z zbiranjem obvestil«. 
Policijskemu postopku se ne upirajo 
Lani so, razloži Igor Hrastnik, policijski inšpektor z oddelka za državno mejo in tujce pri ljubljanski policijski upravi, med 
migranti prevladovali Afganistanci, Turki in Sirci, letos pa tudi ljudje iz Pakistana, Bangladeša, Maroka, Jemna in Irana, ki 
matične države zapuščajo zaradi različnih razlogov, zaradi vojne, verskih razlogov, spolne usmerjenosti. 
»Do zdaj so še vsi, ki smo jih prijeli, sodelovali v postopku,« pravi Čufar. Večina tistih, ki jih najdejo na Kostelskem, je 
utrujenih, izčrpanih in jim takoj ponudijo hrano, pijačo in zdravniško pomoč. »V tem vremenu, ko skorajda vsak dan dežuje, 
so še bolj utrujeni in izčrpani,« pripoveduje sogovornik, ko govori o ljudeh, ki so v te kraje prišli večinoma po balkanski poti, 
torej iz Bosne čez Hrvaško. 
»Iz Velike Kladuše in Bihača je do Črnomlja in Metlike ura vožnje, tako da ni presenetljivo, da se je tudi na območju 
policijske uprave Ljubljana povečalo število ljudi, ki nelegalno prehajajo mejo,« pojasnjuje Hrastnik. Toda največjo rast 
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nezakonitih prehodov meje opažajo na območju novomeške policijske uprave, kjer imajo 232 kilometrov državne meje. Lani 
so prijeli 84 tujcev, letos pa do konca prejšnjega tedna 1746 ljudi, ki so nelegalno prešli mejo. Medtem ko so teh marca 
obravnavali najmanj letos, 52, jih je bilo aprila 167, maja 646, junija 494 in do sredine julija 203. 
Na število ilegalnih prehodov meje vpliva vreme 
»Vreme, predvsem otoplitev, in upad Kolpe vplivata na povečano število nelegalnih prehodov meje,« pravi Igor Hrastnik, ki 
ni začuden, da gredo tujci čez mejo tudi na tako zahtevnem območju, kot je kanjon Kolpe. »Migrantski tokovi so kot voda: 
nekje mejo zapreš, pa gredo drugje.« 
Nezakoniti prehodi so razpršeni vzdolž celotne Kolpe, saj tujci mejo prehajajo na točkah, kjer niso postavljene začasne 
tehnične ovire. »Pred časom so tu imeli vodnike, zdaj pa se zanašajo na podatke, ki jih je mogoče dobiti na spletu,« razlaga 
Hrastnik. Domačini v to niso vpleteni. Razlika med tistimi, ki so nezakonito prehajali mejo pred letom ali dvema, in sedanjimi 
migranti je v tem, da so bili prvi finančno dobro podprti, zdaj pa prihajajo predvsem ekonomski migranti. »Sami pravijo, da 
iščejo boljše življenje,« pravi policijski inšpektor. 
Za večino Slovenija ni ciljna država – največ zanimanja je za Nemčijo, Francijo, Italijo –, a je število vlog za mednarodno 
zaščito vseeno veliko, vsaj glede na velikost države. Do zdaj je Slovenija priznala mednarodno zaščito 600 ljudem, 250 je 
prosilcev, 66 pa jih čaka na oddajo prošnje. »Če je njihova vloga zavrnjena, jih po sporazumu vrnemo v eno od držav, iz 
katere so prišli, ali prek centra za tujce,« pojasnjuje Igor Hrastnik, ki komentiranje očitkov nevladnih organizacij, da Slovenija 
migrantom ovira dostop do vloge za mednarodno zaščito, prepušča vrhu policije in ministrstvu, prepričan pa je, da 
slovenska policija izvaja tisto, kar zahtevata evropska in nacionalna zakonodaja, in da policisti delo opravljajo strokovno in 
zakonito. 
Ograja uničuje turizem 
Kar se dogaja v dolini Kolpe, močno vpliva tudi na življenje prebivalcev. Domačini, s katerimi smo govorili, so vsi že videli 
tujce, ki jih je zaradi nezakonitega prehoda meje zajela policija. »A zato se ne počutim niti malo ogroženo, živim tako kot 
prej,« poudarja 37-letna Nataša Letig iz Laz pri Kostelu. Z zaostrovanjem položaja na meji so se njihove življenjske razmere 
poslabšale, pa opozarja dr. Stanko Nikolić s Hriba pri Fari, predsednik turistično-športnega društva Kostel: »Zaradi ograje je 
dostop do Kolpe onemogočen. Prostori za kopanje, ki so bili lani odprti, so zdaj zaprti.« S tem je turizem, ki je temeljil 
predvsem na naravno ohranjeni reki Kolpi in gradu Kostel, doživel hud udarec. »To je smrt za turizem,« pravi Nikolić. 

• Največ nezakonitih prehodov opaža novomeška policijska uprava. 

• Lani so prijeli 84 tujcev, letos pa do konca prejšnjega tedna 1746. 

• Letos čez mejo prihajajo predvsem Pakistanci, Alžirci in Sirci 
Jože Klarič iz Potoka, ki je pred več kot dvema desetletjema med prvimi začel organizirati vožnjo s kajaki, kanuji in rafti po 
Kolpi in je posel že predal sinu, se spominja časov, ko so v sezoni prepeljali celo tisoč ljudi. Letos so ji prepeljali morda 50. 
»Policija pride in odklene vrata v ograji, da se spustimo v vodo, potem pa nas pridejo iskat na cilj, da spet odprejo vrata 
ograje. So prijazni, toda ta postopek za nas in za goste ni prijeten,« pripoveduje Klarič. Obenem se zavedajo, da bi nastale 
velike težave, če bi se komu na vodi kaj zgodilo in bi morali iz (ograjene) vode na slovenski strani do kraja, kjer bodo vrata v 
ograji odprta … 
Z razmerami so redki zadovoljni, eden od teh je Franc Poje iz slovenskega Kužlja. Živi tik ob mostu čez Kolpo, kjer je tudi 
ograja z rezilno žico na vrhu: »Vsako jutro vrata na mostu odprejo in zvečer zaprejo. Meni je všeč, ker ni ljudi.« Moral se je 
navaditi na ograjo, ki teče tako rekoč po njegovi parceli, a tako pač je. Navadiš se. Vendar se, tako kot njegova žena Stanka, 
le vprašaš, ali se Slovenija ni z ograjo odpovedala mejni reki Kolpi oziroma jo je nekako celo prepustila Hrvaški … 
Ograja ni rešitev za migracije 
»Ograja je boleča izkušnja,« pravi tudi Nataša Letig. Nekoč je imela od doma do Kolpe vsega 300 metrov. Reka je še vedno 
tam, kjer je bila, vendar ni na dosegu roke: »Če hočem namočiti noge v Kolpi, moram kilometer stran. In če grem na drugo 
stran, do Petrine, se peljem tik ob žici. Ni prijetno.« Ne samo za prebivalce doline, ki so bili vedno vajeni skupnega življenja 
ljudi z obeh bregov Kolpe, tudi za obiskovalce je pogled na ograjo odbijajoč. Grozljiv. 
Vprašanje je, kdo je na kateri strani ograje, poudari Letigova, ko opisuje Gladloko, kjer je na naši strani ograja, ki teče tik ob 
Kolpi, do katere ni mogoče, na drugem bregu pa je plaža. Hrvati se, tako kot vsa desetletja do zdaj, kopajo. »Smiselno je 
vprašanje, kdo je za ograjo in kdo zunaj nje,« pravi Kostelka. 
1001 migranta so letos do konca junija naši organi vrnili Hrvaški.  
Ograja ne more biti dolgoročna rešitev za ilegalne migracije, razmišlja: »Problem migracij lahko rešujejo le zreli ljudje in 
nekje drugje, ne pa na lokalni ravni in tudi ne na ravni Slovenije. Naša oblast bi morala o tem razmišljati.« 
Tudi zato, ker izkušnja njene hčerke, osnovnošolke, v normalni družbi ni sprejemljiva: »Učitelj športne vzgoje je poklical 
policista, da je odprl ograjo, in so šli brodit po Kolpi.« To bi moralo biti v 21. stoletju in v Evropi nesprejemljivo, meni 
Letigova, ki še dodaja: »Ljudi, ki so prečkali morje, ena taka ograja ne bo ustavila. Rešitve bi morali iskati drugje.« 

• Borec za manjšinske pravice. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 23. julij 2018  
https://www.delo.si/lokalno/koroska/borec-za-manjsinske-pravice-73667.html  
Koroški odvetnik, ki se bori za ohranitev slovenščine med zamejci.  
Koroški odvetnik, doma iz Dobrle vasi v Podjuni na avstrijskem Koroškem, se ukvarja zlasti s pravnimi vprašanji med Avstrijo 
in Slovenijo. Njegov oče je bil sprva učitelj, nato pa šolski nadzornik za dvojezično šolstvo na Koroškem, zato ne preseneča, 
da so doma govorili slovensko. 
S pobudami je izposloval številne za slovensko manjšino ugodne odločitve, predvsem v prid postavitvi dvojezičnih krajevnih 
napisov na avstrijskem Koroškem. Med drugim je s pritožbo na avstrijskem ustavnem sodišču dosegel odločbo o dvojezični 
topografiji ter odločbo o rabi slovenščine kot uradnega jezika. 
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Najodmevnejšo pritožbo je na tem sodišču dobil leta 2001, vložena pa je bila leta 1994 na podlagi 7. člena avstrijske državne 
pogodbe, ki govori o zaščiti manjšin. Sodišče je takrat razsodilo, da je treba dvojezično topografijo uvesti v vseh krajih, kjer 
vsaj 10-odstotni delež prebivalstva govori slovensko. Kljub sprejetemu sklepu ustavnega sodišča so v Avstriji šele leta 2011 
sprejeli ureditev s 164 dvojezično označenimi naselji na avstrijskem Koroškem. Če bi dejansko upoštevali 10-odstotni delež, 
bi jih moralo biti bistveno več. 
 

 
Slika: Rudi Vouk je odvetnik iz celovške odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, specializiran za avstrijsko ustavno pravo. Foto: 
Voranc Vogel  
 
V pravni karieri se je Vouk ukvarjal tudi s politiko, a je nad njo razočaran. Izvoljen je bil v predsedstvo Enotne liste, 
samostojne politične stranke koroških Slovencev. Bil je predsednik in podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev 
(NSKS), 15 let je bil tudi občinski odbornik v Dobrli vasi. 
Leta 2006 so ga v Sloveniji razglasili za pravnika leta. Leta 2012 je prejel Tischlerjevo nagrado, ki jo podeljujeta Narodni svet 
koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza. Nagrado, ki velja za najvišje priznanje med slovensko manjšino na 
avstrijskem Koroškem, je prejel za »zgledno pokončno držo in dosledno skrb za pravice koroških Slovencev v šolstvu, kulturi, 
politiki in gospodarstvu«. Istega leta mu je takratni slovenski predsednik Danilo Türk podelil red za zasluge za njegov 
prispevek k uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ter za utrjevanje evropskih demokratičnih 
vrednot. 

• Koroški Slovenci na poti v pozabo. Intervju: mag. Rudi Vouk. Pogovarjala se je:  Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 23. 
julij 2018  

https://www.delo.si/lokalno/koroska/koroski-slovenci-na-poti-v-pozabo-73613.html  
Dvojezična topografija še vedno ni sistematično urejena – Manjka nadgradnja dvojezičnega šolstva.  
Leta 2020 bo minilo sto let od koroškega plebiscita, državna politika v zadnjem času pa pri Korošcih vzbuja nezadovoljstvo. 
Zapostavljeni so pri državni pomoči, ne priznavajo jim enakih pravic, kot jih ima mnogo drugih manjšin po Evropi. O 
trenutnem stanju slovenske manjšine v Avstriji smo se pogovarjali z odvetnikom in strokovnjakom za avstrijsko ustavno 
pravo Rudijem Voukom iz celovške odvetniške družbe Grilc Vouk Škof.  
Kakšno je trenutno stanje slovenske manjšine na Koroškem? 
Bojim se, da smo na poti v pozabo. Od domnevne rešitve vprašanja dvojezičnih tabel leta 2011 se v javnosti poskuša 
ustvariti vtis, da ni več neurejenih vprašanj. Seveda ni tako, le da se o vseh problemih, ki pestijo manjšino, ne govori več. 
Tudi pri posameznih pripadnikih manjšine upada pripravljenost, torej smo na najboljši poti, da bodo s političnega vidika na 
koroške Slovence enostavno pozabili. Navzoči smo le še kot folklorni element za prenašanje kulturnih vzorcev.  
Kje nastajajo največje težave? 
Zatika se pravzaprav na vseh področjih. Avstrija od leta 1995 ni revalvirala finančnih sredstev, tako da so se ta upoštevajoč 
inflacije zmanjšala za polovico. Tudi naš edini časopis se iz meseca v mesec bori za izid, saj ne moremo vedeti, ali se bo lahko 
ohranil. Po drugi strani imamo pozitiven razvoj pri prijavah na dvojezični pouk, vendar jezikovna kompetenca kljub temu 
skrb vzbujajoče upada. Za večino otrok se dvojezična šolska kariera po ljudski šoli konča, kar pomeni potrato resursov, saj 
manjka sistemska nadgradnja. 
Kot manjšino nas še posebej boli ponovno zapiranje mej, saj smo bili najbolj veseli tega, da se meja s Slovenijo ni več čutila. 
Prav tako ni prijetno, če danes skoraj od večine Slovencev slišimo, da gredo v Klagenfurt, Ferlach ... In to ne od ljudi, ki tega 
ne bi vedeli, temveč celo od tistih na visokih državnih položajih.  
Kje pa se zatika z dvojezičnimi napisi? 
Dvojezična topografija ni sistematično urejena, smo na mrtvi točki. Leta 1972 so jih postavili 205, nato so jih potrgali. Leta 
2011 so jih predvideli 164, in ker so v občini Pliberk prostovoljno postavil še štiri, smo zdaj pri številki 168. Postaviti bi jih 
morali vsaj še 37, da bi bili na takšni ravni, kot smo nekoč že bili. Šest let od preboja, ki naj bi se zgodil leta 2011, se o teh 
temah ne govori več. Iz leta v leto se nakopiči več tovrstnih problemov, poleg tega pa pri trenutni avstrijski vladi ne moremo 
računati na posluh.  
Pričakujete, da se bo kancler Sebastian Kurz po beguncih spravil na slovensko manjšino? 
Z begunskim vprašanjem je dovolj zaposlen in ne pričakujem, da se bo potem spravil na koroške Slovence, ker smo zanj 
postali nepomembni. Tema preprosto ni več zanimiva, manjšino pustijo pri miru, saj sama ni dovolj močna, da bi se oglašala 
in opozarjala na svoje težave. Pa tudi nikogar ni, ki bi se zanjo zavzel.  
V avstrijskem parlamentu je bil spet podan in zavrnjen zahtevek po priznanju nemške manjšine v Sloveniji. Bo to prineslo 
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nova nesoglasja? 
To je zdaj že kar redna zahteva. Kot pripadnik manjšine nimam nič proti, da se kakšno drugo manjšino prizna, vendar je 
treba zadevo postaviti v ustrezno razmerje. Nemške manjšine namreč ne moremo enačiti z italijansko ali madžarsko, saj so 
pogoji povsem drugačni in razmerja niso primerljiva.  
Kakšna pa so pričakovanja avstrijske vlade?  
Spremeniti je treba marsikaj, vendar mislim, da z zvezne ravni ne bodo prišle ustrezne pobude. Spremembe bi se lahko 
zgodile le na poziv Koroške, saj dvomim, da bi v tem primeru na Dunaju naleteli na pomanjkanje interesa. Naj omenim le 
spremembo zakona o narodnih skupinah in reformo dvojezičnega šolstva. Stroka je pripravljena in vsi le čakajo, da bo kdo 
na ustreznem položaju oblikoval jasne zahteve.  
 

 
Slika: »Od domnevne rešitve vprašanja dvojezičnih tabel leta 2011 se v javnosti poskuša ustvariti vtis, da ni več 
neurejenih vprašanj,« je poudaril Vouk. Foto: Voranc Vogel  
 
Kaj pričakujete od nove slovenske vlade in nastajajoče koalicije? 
 
Odvisno od tega, kakšna bo, vendar potrebujemo neki konsenz, kako ravnati s slovensko manjšino v Avstriji oziroma z vsemi 
zamejci. Takšnega narodnega konsenza ni, mi pa imamo zvezane roke, kajti zadeve so urejene na ustavni ravni in nimamo 
ustreznih pravnih možnosti. Slovenija jih ima, a jih ne uporablja. 
Tudi problematika naše zastopstvene strukture je absurdna, saj smo razcepljeni na tri zastopniške organizacije, kar za 
Avstrijo deluje kot vabilo divide et impera. Slovenija bi to zlahka spremenila, vendar dosedanje vlade interesa za to niso 
pokazale.  
Ali tudi v zastopniških organizacijah manjka interesa po združitvi? 
Večina pripadnikov manjšine ga je že izkazala, vendar je po dveh desetletjih ljudem počasi dovolj ponavljanja iste debate. To 
se vidi tudi pri volitvah zastopniških teles, saj je pri volitvah narodnega sveta volilna udeležba upadla na 30 odstotkov. 
Potrebujemo eno samo organizacijo, kot je standard v večini evropskih držav, kjer imajo manjšine. Seveda demokratično in 
notranje pluralno, vendar enotno, kajti le tako bomo lahko ustrezno formulirati svoje potrebe nasproti Avstrije, Slovenije in 
evropske javnosti. 
 

 
Slika: Ker je občina Pliberk prostovoljno postavila štiri dvojezične napise, jih danes na območju slovenske manjšine lahko 
naštejemo 198. Foto: Voranc Vogel  
 
Kje pa se zatika z uporabo slovenščine v javnem prostoru? 
Če želimo na tem območju ohraniti slovenščino in si prizadevamo, da postane nekaj samoumevnega, potrebujemo številne 
spremembe. Sem sodi recimo dvojezični pouk. Namesto da moramo otroke prijavljati k dvojezičnemu pouku, bi moralo biti 
to normalno stanje, in kdor ga noče, naj se odjavi. Kjer je slovenščina priznana kot uradni jezik, naj tovrstne zadeve 
postanejo samoumevne. Občine in uradi bi morali dati samodejno na voljo dvojezične obrazce in publikacije. Ker je te vselej 
treba zahtevati, gre za nekakšen psihološki napor in etno stres, ki ga v dvojezičnih regijah Evrope z urejeno manjšinsko 
zaščito ne doživljajo.  
Menite, da glavni problem tiči v financiranju? 
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Finance so pomembne, vendar niso vse, saj tako na avstrijski kot na slovenski strani manjkata posluh in pripravljenost, da bi 
se teh vprašanj resno lotili. Zadostovalo bi že nekaj simboličnih dejanj, ki bi pokazala, da se stvari spreminjajo. Največji 
problem je v tem, da je manjšina sama sebe začela pozabljati.  
Je med koroško manjšino veliko prostovoljskih gibanj, v katerih se zavzemajo za postavljanje dvojezičnih napisov, širjenje 
rabe slovenščine v javnosti ...? 
Brez teh pobud sploh ne bi šlo več. Naše zastopstvene organizacije so v taki obliki, kot jih imamo, svojo vlogo že odigrale. 
Niso učinkovite, zato bi bilo treba spremeniti organizacijsko strukturo. Prilagoditi bi jih morali današnjim razmeram, saj 
njihovo trenutno stanje še vedno ustreza stanju iz leta 1945, kar pa danes seveda ni več primerno.  
Menite, da narodna zavednost med mladimi upada? 
Ne. Med mladimi je zavednost veliko bolj samoumevna, kot je bila v mojem času, vendar je teh mladih zelo malo. Poleg tega 
imajo danes še neki povsem nov problem: na Koroškem ne najdejo zaposlitve. So preveč dobro izobraženi in na podeželju ni 
dela, zato ostanejo na Dunaju, v Gradcu ali gredo v Ljubljano. Na dvojezičnem ozemlju nam primanjkuje primernega dela in 
odgovorov na vprašanje, kako naj se kot manjšina odzovemo na povsem normalne urbanizacijske procese, še nimamo. 
Pravzaprav o tej temi ne razpravljamo, saj se že dobrih 60 let ukvarjamo z istimi vprašanji in se ne lotevamo izzivov 
današnjega časa. 
 

 
Slika: Dvojezična topografija na avstrijskem Koroškem še vedno ni sistematično urejena, a se o teh temah preprosto ne 
govori več. Foto: Voranc Vogel  
 

• Prešibki, da bi se postavili zase. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 23. julij 2018  
https://www.delo.si/lokalno/koroska/presibki-da-bi-se-postavili-zase-73684.html  
Slovenska manjšina pri avstrijski vladi ne računa na posluh.  
Ljubljana – Slovenska manjšina je ena izmed šestih uradno priznanih narodnih skupnosti v Avstriji. Ko so na Koroškem leta 
1920 na plebiscitu glasovali za Avstrijo, je za mejami ostala desetina slovenskega naroda. Danes je število zamejskih 
Slovencev, ki večinoma živijo v južnih predelih Zvezne dežele Koroške, zdesetkano. 
Na zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2001 je 12.600 avstrijskih Korošcev navedlo, da je njihov prevladujoči pogovorni jezik 
slovenščina. Po neuradnih ocenah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu na Koroškem živi od 20.000 do 
40.000 Slovencev. V obmejnem pasu na južnem Štajerskem, kjer živi manjši del avtohtone narodne skupnosti, pa jih je 
prijavljenih približno 5000.  
Ključen je delež prebivalstva 
V 7. členu avstrijske državne pogodbe (ADP) je zapisano, da je v upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščanske in 
Štajerske poleg nemščine kot uradni jezik dopuščena slovenščina. V vseh okrajih naj bi bile topografske oznake napisane v 
obeh jezikih, poleg tega imajo predstavniki manjšine pravico do osnovnega pouka v slovenskem jeziku ter do sorazmernega 
števila lastnih srednjih šol. 
Avstrijsko ustavno sodišče je v razsodbi o uradnem jeziku leta 2000 navedlo, da pri tem igra glavno vlogo delež prebivalstva. 
Delež slovensko govorečega manjšinskega prebivalstva mora presegati 10 odstotkov, če naj bo slovenščina priznana kot 
uradni jezik. Kljub temu dvojezična predšolska vzgoja ni urejena, raba slovenščine je pogosto obravnavana kot provokacija. 
Trenutno so v 168 krajih postavljeni dvojezični napisi, kar je 37 napisov manj kot leta 1972. 
»Po podatkih iz leta 2016 naj bi bilo drugače postavljenih 363 dvojezičnih krajevnih tabel, 180 dvojezičnih krajevnih oznak, 
141 dvojezičnih kažipotov ter 20 dvojezičnih predkrižiščnih kažipotov,« so pojasnili na uradu za Slovence v zamejstvu ter 
poudarili, da se slovenska manjšina ob postavljanju teh spoprijema s težavami in ovirami. 
Finančni primanjkljaj 
Finančno podporo slovenski manjšini zagotavlja predvsem urad za Slovence v zamejstvu. Za financiranje kulturnih, 
znanstvenih, športnih in drugih ustanov prejmejo sredstva tudi od urada zveznega kanclerja na Dunaju, vendar ta podpora 
ne sledi dejanskim potrebam slovenske manjšine. »Na splošno bi slovenska manjšina za nemoteno delovanje, vzdrževanje 
objektov in nadaljnji razvoj potrebovala več sredstev, kot jim jih trenutno zagotavlja Avstrija,« je poudaril Marjan Cukrov z 
urada za zamejske Slovence. 
Po neuradnih ocenah na Koroškem živi od 20.000 do 40.000 Slovencev. 
Trenutno so dvojezični napisi postavljeni v 168 krajih. 
V Avstriji je zaposlenih okrog 25.000 slovenskih državljanov.  
Zastopniške organizacije so, a niso poenotene  
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Leta 1949 ustanovljen narodni svet koroških Slovencev, ki mu trenutno predseduje Valentin Inzko, se zavzema za politične, 
gospodarske in kulturne pravice slovenske manjšine v Avstriji. Narodna skupnost na avstrijskem Koroškem je organizirana 
tudi v Zvezi slovenskih organizacij in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. 
Osrednji organizaciji, ki zastopata interese koroških Slovencev na področju kulture, sta Krščanska kulturna zveza in 
Slovenska prosvetna zveza. Obe skrbita za ohranjanje slovenskega jezika ter širjenje kulturnih vsebin, poleg tega nudita 
strokovno in finančno pomoč drugim slovenskim krajevnim društvom in skupinam na južnem Koroškem. Na področju 
znanosti deluje Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu in narodopisno društvo Urbana Jarnika. Del Slovencev na Koroškem 
se združuje tudi v samostojni politični stranki Enotna lista. 
 

 
Slika: V 7. členu avstrijske državne pogodbe (ADP) je zapisano, da je v upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščanske 
in Štajerske poleg nemščine kot uradni jezik dopuščena slovenščina. Foto: Voranc Vogel  
 
V Avstrijo po višje plače 
Avstrijski nosilec socialnega zavarovanja (Hauptverband der Österreichischen Socialversicerhungsträger) je junija zapisal, da 
je v Avstriji zaposlenih približno 25.000 slovenskih državljanov. Od teh največ v Zvezni deželi Štajerski (14.638), na Koroškem 
pa 4402. 
Po podatkih slovenskega zavoda za zaposlovanje je med njimi največ zaposlenih v proizvodnji, saj skupaj z agencijskimi 
delavci predstavljajo kar 40 odstotkov zaposlenih Slovencev v Avstriji. »Sledijo zaposleni v gradbeništvu, ki jih je v sezoni 
okoli 3500, približno 2400 zaposlenih v trgovini ter prav toliko v gostinstvu in turizmu,« so sporočili z zavoda za zaposlovanje 
ter dodali, da so trenutno v Avstriji najbolj iskani kvalificirani delavci v proizvodnih dejavnostih, gradbeništvu in turizmu. 
Veliko povpraševanja je tudi po voznikih tovornjakov in vlačilcev, delavcih v logistiki in skladiščenju ter delavcih v zdravstvu 
in oskrbi starejših oseb. 
Plače so v Avstriji večinoma urejene s kolektivnimi pogodbami in so praviloma višje kot v Sloveniji, kar je glavni razlog, da se 
toliko Slovencev odpravi na delo čez mejo. Marca so v Avstriji zaposleni slovenski podjetniki na ustavnem sodišču dosegli 
prvo zmago v boju s sporno protidampinško zakonodajo, ki je z avstrijskega trga izrivala podjetja iz drugih držav. Odvetniki iz 
družbe Grilc Vouk Škof so leta 2016 v imenu skupine 117 slovenskih podjetij in obrtnikov na evropsko komisijo vložili 
pritožbo, avstrijsko ustavno sodišče pa jim je letos ugodilo in razveljavilo del sporne zakonodaje. 

• Arbitraža na pravnih okopih. Denis Mancevič. Delo, Ljubljana, 23. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/arbitraza-na-pravnih-okopih-73527.html  
Vsakršna odločitev evropske komisije je politično sprejeta. Vsakršna.  
V obdobju, ko je povolilni parlamentarni golaž komaj zavrel, je evropska komisija sporočila, da v zvezi s hrvaškim 
nespoštovanjem arbitražne odločbe ne bo sprejela nobenega mnenja oziroma da zadevo prepušča državama in ju spodbuja, 
da poiščeta bilateralno rešitev. Pri tem se je sklicevala na 259. člen pogodbe o delovanju EU. Bolj kot sama odločitev 
komisije presenečajo odzivi večjega dela slovenske politike (z odhajajočo vlado na čelu), ki so jih mediji bolj kot ne 
nekritično ponotranjili in reproducirali: komisija da ni opravila svoje naloge ter pri tem zapostavila pravo na račun 
političnega odločanja. 
O sami arbitraži in vprašanju tožbe pred sodiščem EU se na tem mestu ne nameravam izreči, saj nisem (mednarodni) 
pravnik, da bi lahko kredibilno strokovno argumentiral stališče. Želim pa opozoriti na nekaj drugega: uporabljena 
argumentacija o tem, da je komisija pri svojem odločanju »poteptala« pravo na račun političnega odločanja, kaže bodisi na 
sprenevedanje, ki sodi v kategorijo »prodajanja buč« prebivalstvu, bodisi na popolno nerazumevanje mehanizmov 
odločanja v mednarodnih odnosih, s tem pa tudi na nekompetentnost zunanjepolitičnih odločevalcev. Bojim se, da je razlog 
prav drugo, čeprav ne vem, kaj je hujše. 
Po kakšnem ključu je namreč mogoče pričakovati, da bi bila kakršnakoli odločitev evropske komisije sprejeta na »nepolitični 
način«? Vsakršna odločitev evropske komisije je politično sprejeta. Vsakršna. Podlaga za sprejemanje odločitev je lahko 
različna – tudi pravna, a to ne pomeni, da jo bo komisija pri svojem odločanju upoštevala. Tudi ko jo bo upoštevala, bo pri 
tem uporabila politično odločanje. Komisija je izvršni politični organ EU, če želite iskati pravno odločanje, imate za to 
sodišče Evropske unije, poleg vseh drugih pravnih mehanizmov, seveda. Sklicevanje na temeljna načela delovanja EU – med 
katerimi je nedvomno tudi vladavina prava – tukaj kaj dosti ne pomaga. 
Težava pa ni zgolj v interpretaciji konkretne odločitve komisije, temveč predvsem v tem, da slednja nakazuje na splošno 
dojemanje vloge EU in komisije ter posledično opredeljuje tudi lastne politične (ne)aktivnosti v smeri ščitenja legitimnih 
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interesov Republike Slovenije. Če namreč v komisiji vidimo »varuha« vladavine prava ter pri njenem odločanju pričakujemo 
v prvi vrsti prevlado »pravnih« argumentov oziroma zavez, bomo temu prilagodili svoje (pasivno) delovanje. In to kajpada 
ne zgolj pri reševanju mednarodnopolitičnih sporov, ki predvidevajo ustrezno pravno rešitev (določitev meje), temveč tudi 
na drugih področjih. 
Ko se znotraj EU sprejema odločitev, je to predvsem rezultat političnega procesa, v katerem imajo mesto tudi pravni 
argumenti, a še bolj kot to nacionalni interesi posameznih držav članic (pomislite samo na uvedbo sankcij zoper posamezne 
tretje države!), sestava komisije z razdelitvijo komisarskih mest, pripadnost posamezni politični opciji, lobiranje interesnih 
skupin, pa tudi birokratski administrativni aparat unije in še bi lahko naštevali. Če ga sprejmemo kot takega, potem moramo 
tudi nujno spremeniti svoj modus operandi pri delovanju znotraj institucij EU; sicer bomo še naprej podobno (ne)uspešni pri 
ščitenju lastnih interesov (če jih seveda sploh znamo ustrezno definirati).     
Današnje sklicevanje na »pravo« v procesu odločanja komisije me spominja na podobno nekritično dojemanje procesov 
odločanja znotraj komisije kot a priori »strokovnih«, čemur sem bil sam priča med delovanjem v slovenski diplomaciji v 
obdobju 2009–2014. Občutek je bil, da je bilo naše (povečini) reaktivno delovanje na pobude, predloge in osnutke 
konkretnih odločitev delno povezano z nekritičnim sprejemanjem procesov odločanja v EU kot »strokovnih«, občasno celo 
»strokovno neodvisnih«. Kot da jih je pripravila neka tretja, neodvisna institucija, ki upošteva širši interes, širše dobro in 
deluje po načelih dobrega gospodarja. To je seveda čista zabloda. S tem nikakor nočem reči, da zaposleni v evropskih 
institucijah niso (ali so premalo) strokovni, povečini gre za dobro plačane (tudi izjemne) strokovnjake s posameznih področij. 
Toda to samo po sebi še ne pomeni, da je njihovo delovanje neodvisno ter izvzeto iz širšega političnega dogajanja (recimo 
geostrateških razmer) ter političnih ciljev ali vsaj motivov – nacionalnih, regijskih (denimo povezovanje baltskih držav v 
primeru odnosov EU z Rusijo), kot tudi povsem osebnih (v primeru vodenja posameznih resorjev). Seveda dopuščam, da je 
bila takratna navezava na »strokovnost« povezana zlasti s prvimi leti delovanja v uniji ter delno neizkušenostjo, ki je sedaj ni 
več. Toda če jo je nasledilo nekritično sprejemanje »superiornosti vladavine prava« kot osrednjega kriterija odločanja v 
uniji, velikega koraka naprej nismo naredili. 
Prav je, da se Slovenija naslanja na vladavino prava in zagovarja spoštovanje pravnih načel tudi v mednarodnih odnosih ter 
da pri svojem delovanju v EU aktivno uporablja pravna sredstva, saj imamo omejen dostop do nekaterih drugih 
zunanjepolitičnih sredstev (na primer finančnih in gospodarskih). A to niti najmanj ne pomeni, da naivno verjamemo, da so 
pravni argumenti »vgrajeni« v vsako odločanje evropske komisije in da pri tem aktivno ne razvijamo drugih, predvsem 
političnih in diplomatskih sredstev, ki so lahko v nekaterih kontekstih še veliko bolj učinkovita. 

• Strašljive razmere v libijskih migrantskih taboriščih. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 24. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/strasljive-razmere-v-libijskih-migrantskih-taboriscih-74430.html 
Po dogovoru EU in libijske obalne straže se je trpljenje v Libiji ujetih ljudi še zaostrilo.  
Španska nevladna organizacija Proactiva Open Arms, ki v Sredozemlju že dve leti rešuje utapljajoče se ljudi, je minuli vikend 
na španski policiji vložila pritožbo proti tovorni ladji in pripadnikom libijske obalne straže, ki namenoma niso pomagali 
ljudem, ki so umirali pred njihovimi očmi. 
Španska reševalna ekipa, ki se ji je za nekaj dni pridružil tudi košarkarski zvezdnik Marc Gasol, je iz morja v bližini libijske 
obale sredi prejšnjega tedna potegnila trupli štiriletnega dečka in odrasle ženske, v zadnjem trenutku pa jim je uspelo rešiti 
življenje Kamerunke, ki se je oprijela ostankov razpadlega gumijastega čolna.  
»Vložili smo pritožbo zoper kapitana tovorne ladje Triades (pluje pod panamsko zastavo in je trenutno zasidrana v libijskem 
pristanišču Misrata, op.p.), ker so zavrnili pomoč in sodelovali pri nenamenskem uboju. Enako bomo storili tudi v primeru 
kapitana libijske patrulje,« je včeraj sporočil Òscar Camps, ustanovitelj španske reševalne ekipe in kapitan ene izmed 
reševalnih ladij. 
Razmere v Sredozemlju, množičnemu grobišču, kjer je letos na poti iz Severne Afrike proti Evropski uniji umrlo že okoli 1500 
ljudi, od leta 2000 naprej pa okoli 35.000, se stopnjujejo. Italijansko zaprtje pristanišč za reševalne ladje in evropski dogovor 
z libijskimi oblastmi za zaustavljanje beguncev in migrantov v libijskih vodah, ki ga je Bruselj »ozaljšal« z dvesto milijoni 
evrov, je trpljenje beguncev in migrantov še dodatno zaostril. V prvih dveh tednih julija je na poti proti Evropi utonilo 200 
ljudi. 
Camps za številne smrti neposredno krivi dogovor italijanskih (in evropskih) oblasti z libijsko obalno stražo. »To je 
neposredna posledica najemanja oboroženih milic z namenom preostalo Evropo prepričati, da je Libija varna država, z 
delujočo vlado,« je preko video objave na tviterju sporočil španski humanitarec.  
Grozljive razmere v libijskih taboriščih 
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je ena izmed posledic evropskega »prenosa odgovornosti« na 
libijsko obalno stražo, ki jo tvorijo pripadniki taistih milic, ki vodijo sužnjelastniška taborišča in upravljajo s tihotapskimi poti, 
močno povečanje števila ljudi v migrantskih taboriščih, kjer so že prej vladale grozljive razmere. Število ljudi v »uradnih« 
taboriščih, ki so dejansko zapori, se je v zadnjih treh mesecih s 5000 povečalo na 9300. V neuradnih taboriščih je število 
ujetih ljudi brez kakršnih koli perspektiv, ki so jim tihotapci zasegli vse premoženje, dnevno pa so izpostavljeni tako mučenju 
kot spolnemu nasilju, še bistveno večje. Tihotapske združbe ljudi dobesedno lovijo po mestih in jih silijo v suženjsko delo – 
tiste, ki jim do mest uspe priti. Tisoči izginejo v plitvih grobovih Sahela, na tako imenovani saharski begunsko-migrantski 
poti, ki jo v celoti obvladujejo različne kriminalne združbe. 
Trenutno je v Libiji – po podatkih IOM – okoli 662.000 beguncev in migrantov. Njihovo število se v prvi polovici letošnjega 
leta ni bistveno povečalo. Močno pa se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo število ljudi, ki so iz obal Severne 
Afrike do sredine julija prispeli v Italijo – 17.827. To je celo manj, kot število ljudi, ki so do 15. julija letos prispeli v Španijo 
(18.016). Več kot 40 odstotkov ljudi, ki so se letos iz Libije odpravili proti Evropi, je bilo zajetih in poslanih nazaj. 
»Še nikoli ni bilo huje. Ker libijska obalna straža prestrega vse več ljudi, so se taborišča napolnila, hkrati pa so tihotapske 
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mreže postale bolj organizirane in močne. Ljudje so ujeti,« pravi Ozham Belbeisi, vodja misije IOM v Libiji. »Vse bolj 
opažamo, da si tihotapci medsebojno prodajajo migrante. Najamejo jih za delo, a jih potem ne plačajo,« je zgrožen Belbeisi. 
Podobno opažajo tudi v Amnesty Interantional. »Slepo podpisati takšen dogovor in zapreti oči pred človeškimi posledicami 
je zastrašujoče. Italijanski dogovor je v času, ko svet potrebuje voditeljstvo in sočutje, brezvesten,« je za britanski Guardian 
povedala direktorica AI za evropske institucije Iverna McGowan.  

• Evropski laboratorij. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 24. julij 2018  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/evropski-laboratorij-73353.html  
Stara in Nova Gorica sta še vedno mesti na slovensko-italijanski meji, ki se, če ne več toliko v fizičnem, uveljavlja 
predvsem v psihološkem smislu.  
Maja 2004 je na trgu Evrope, ki ga deli mejna črta med Slovenijo in Italijo, potekala osrednja prireditev ob največji širitvi 
Evropske unije v njeni zgodovini. Uniji se je poleg Slovenije takrat pridružilo še devet, večinoma vzhodnoevropskih držav. 
Zaradi svojega geografskega položaja sta Gorica in Nova Gorica za kratek čas postali simbol evropskega povezovanja, nove 
Evrope, ki je obetala mnogo več, kot obeta danes. 
Desetletje po vstopu Slovenije v schengensko območje sta Gorica in Nova Gorica še vedno mesti na slovensko-italijanski 
meji, ki se, če ne več toliko v fizičnem, uveljavlja predvsem v psihološkem smislu. Prehajanje meje je danes nekaj 
samoumevnega za večino prebivalcev širšega območja in vse, ki na obisk pridejo od drugod; njegovo glavno gonilo je 
potrošniška kultura, ki jo za razliko od preteklih obdobij spodbuja trgovinska dejavnost na slovenski in ne na italijanski strani 
meje. 
Toda mešanje ljudi iz eni in druge strani prinaša presenetljivo malo skupnih zgodb, takšnih, ki bi govorile o nastajanju 
povezanega, medkulturnega prostora, za katerega so si ljudje z obeh strani meje na načelni ravni vedno prizadevali. Morda 
jih bo prihodnost prinesla več: Gorica in Nova Gorica v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja izvajata skupne 
projekte na področjih mobilnosti in zdravstva, sodelujeta tudi pri pripravi kandidature Nove Gorice za evropsko prestolnico 
kulture leta 2025. 
Težave, ki jih prinaša ohranjanje odprtih notranjih meja v Evropski uniji, morda nikoli ne bodo minile. Toda za Gorico in 
Novo Gorico še ni prepozno, da izpolnita velika pričakovanja iz preteklosti in preostali Evropi dokažeta, da so premostljive 
vse meje, tudi tiste v glavah ljudi. 

• Gorici sta lahko uspešni le kot celota. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 24. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/gorici-sta-lahko-uspesni-le-kot-celota-73352.html  
Sodelovanje med mestoma na slovensko-italijanski meji je velikokrat ostalo samo na ravni besed, toda to ne pomeni, da 
v prihodnosti ne more biti drugače.  
Nova Gorica in Gorica sta od leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, oziroma od leta 2007, ko je postala del 
schengenskega območja, laboratorij evropskega čezmejnega povezovanja. Meja med Italijo in Slovenija je padla, toda koliko 
je to pripomoglo k večji povezanosti širšega prostora? 
Tako kot je meja pred 71 leti privedla do ustanovitve Nove Gorice, utegne čezmejno sodelovanje v prihodnosti določati 
razvoj obeh mest, toda le v primeru, če bodo postopno premagane tudi meje v glavah, ki so v primerjavi s fizičnimi precej 
bolj trdožive. V zadnjih štirinajstih letih so bili narejeni majhni, za številne premajhni koraki v to smer. Sodelovanje je 
velikokrat ostalo samo na ravni besed, toda to ne pomeni, da v prihodnosti ne more biti drugače.   
Kolektivno prizadevanje 
Naloga zahteva kolektivno prizadevanje ljudi z obeh strani meje, predvsem pa pripravljenost lokalne politike, da nadaljuje 
odkrivanje točk skupnega interesa in se pri tem na vsak način poskuša vzdržati ponavljanja slabih vzorcev iz preteklosti 
oziroma imitiranja neprimernih zgledov sedanjosti. Direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenija Kaja Širok poudarja, da 
živimo v času, ko se nacionalne politike vse bolj zrcalijo v lokalnih, to pa bi za ljudi ob meji v prihodnosti lahko pomenilo 
resno težavo.  
Kljub odsotnosti skupne vizije razvoja obe mesti danes, tako kot nekoč, še vedno potrebujeta druga drugo. Nova Gorica s 
13.000 in Gorica z nekaj več kot 30.000 prebivalci sta po svoji velikosti morda res nepomembna igralca. Medtem ko deseto 
največje slovensko mesto nima opazne vloge v slovenskem gospodarstvu, je Gorica v konkurenci s Trstom, Vidmom in 
drugimi urbanimi središči v Furlaniji - Julijski krajini obsojena na skorajšnjo pozabo. Toda to nikakor ne zmanjšuje 
pomembnosti obeh mest v širšem, evropskem okviru. 

• Malo prostora za skupne zgodbe. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 25. julij 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/malo-prostora-za-skupne-zgodbe-74393.html 
Nova Gorica in Gorica, želeni simbol evropskega povezovanja, v marsičem še vedno živita ločeno življenje.  
Skoraj poldrugo desetletje po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je potencial povezovanja obeh Goric še vedno velik, tudi če 
se sanje o enem, združenem mestu, za zdaj niso uresničile. Stiki med ljudmi na eni in drugi strani meje se povečujejo, toda 
redko tako, da bi krepili kolektivno zavest prostora in presegali stare delitve. 
»Meja je ostala v glavah zlasti starejše in srednje generacije,« je povedal zgodovinar Renato Podbersič. Mlade generacije, ki 
so odraščale neobremenjeno, s tem nimajo težav, a to ne pomeni, da se tudi identificirajo s širšim prostorom in aktivno 
mešajo z ljudmi z druge strani meje. »Če hočeš sodelovati z nekom, ga moraš poznati,« je poudaril Podbersič. »Ko se 
pogovarjam s študenti, je noro, kako ne poznajo Gorice ter kako Italijani in Furlani ne poznajo našega konca.« 
Ključna, a še zdaleč ne edina, ovira pri poznavanju drug drugega je še vedno jezik. Včasih so določene želje ustvarjale 
potrebe, ki so avtomatično zahtevale znanje italijanskega jezika, je pojasnila Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše 
zgodovine, po rodu Solkanka. Veliko mlajših danes ne čuti več teh potreb, s čimer se verjetnost mešanja z ljudmi na 
nasprotni strani meje zmanjšuje. »Delamo korake nazaj. Če gledamo globalno, ne samo na štirinajst, ampak na sto let 
goriške medkulturnosti, ne samo da je ta izginila, ampak se politika še zdaj drži teze, da je treba ohranjati nacionalne 
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identitete v okviru nacionalnih meja. V tem primeru ni prostora za zgodbe drugega in ni prostora, da bi se ta prostor začel 
razvijati v medkulturno prizorišče,« je pojasnila.  
Lokalne realnosti 
Politika je v zadnjem desetletju z nekaj izjemami odigrala relativno majhno vlogo pri povezovanju, ugotavljajo naši 
sogovorniki. V zadnjem času pa se zdi, da z nekaterimi odločitvami, bolj kot poglablja medsebojno zaupanje in krepi občutek 
skupnega prostora, postavlja pod vprašaj napredek. 
Goriški župan Rodolfo Ziberna je prejšnji teden v pismu italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju predlagal 
postavitev vojske na mejo med Slovenijo in Italijo za učinkovitejši nadzor nezakonitih migracij na tako imenovani balkanski 
migracijski poti. Ideja ni nova: Ziberna, ki je bil izvoljen za župana kot kandidat desnosredinskega zavezništva, jo je prvič 
predlagal leta 2015, še kot občinski svetnik. Nihče ga pri tem ne jemlje resno. Ljudje na slovenski strani meje si njegov poziv 
razlagajo predvsem v italijanskem notranjepolitičnem kontekstu in v okviru lokalnih realnosti, s katerimi se italijanska 
desnica sooča v Gorici. 
V primerjavi z 71 let starim mestom na drugi strani meje Gorica vidno nazaduje. »Infrastruktura je v Novi Gorici, trgovine so 
prepolne italijanskih kupcev, ker jih v Gorici enostavno ni, ker jo je povozil čas,« je čezmejno realnost opisal Renato 
Podbersič, ki v Zibernovem pismu vidi predvsem obupan poskus iskanja dežurnega krivca in odvračanja pozornosti od 
resničnih težav. »Gorica je drugo najstarejše italijansko mesto in fizično umira. Če ne bi bilo priseljencev z vseh koncev in 
krajev, bi bila obsojena na izginotje.«   
Ohranjanje etnične meje 
Tej razlagi pritrjujejo tudi predstavniki slovenske manjšine v Italiji. »V stari Gorici ni življenja, edino življenje so prinesli 
migranti,« je poudaril Jurij Paljk, odgovorni urednik goriškega Novega glasu, ki nastali položaj pripisuje predvsem 
italijanskim prizadevanjem za ohranitev etnične meje tudi po tem, ko je fizična z vstopom Slovenije v schengensko območje 
izginila, in njihovi mestni kulturi. »Italijani zelo pazijo na svoja mesta, ta so njihove utrdbe, o mestnih državicah govori tudi 
njihova zgodovina. Zato nikjer, niti v Gorici, niti v Trstu, niti v Čedadu, ne dovolijo vidne dvojezičnosti.« Z ohranjanjem 
etnične meje Gorici niso naredili usluge, je povedal Paljk, ki je prepričan, da bi ta lahko preživela le v sobivanju in tesnem 
sodelovanju z Novo Gorico. »Preprosto niso razumeli, da se je svet okoli njih spremenil: zgodila se jim je Evropa, 
globalizacija, ki je prizadela tudi našo manjšino.« 
Ravno manjšina si je v zadnjih desetletjih najbolj prizadevala za enoten kulturni prostor. Na današnje stanje, ko se o meji 
znova govori kot o nečem, kar je treba zaščititi, marsikateri predstavnik manjšine gleda kritično. Direktor kulturnega doma v 
Gorici Igor Komel je prepričan, da za povečan nadzor meje ni mogoče kriviti goriške občinske uprave, ampak krivdo za to 
nosi predvsem Rim. »Ljudje niso več navajeni tega, da te na meji ustavijo,« je povedal Komel, ki vztraja, da bi morala biti 
skupna naloga vseh težiti k večjemu sodelovanju. »Ne smemo tudi pozabiti, kaj so za odprtost meja napravile prejšnje 
generacije. Gorica in Nova Gorica sta bili namreč že v prejšnjem režimu simbol odprte meje. »Zadnje čase bi lahko bilo 
storjenega veliko več.«   
Kje smo, kam gremo 
Koraki v smeri povezovanja čezmejnega prostora nikoli niso veliki, priznavajo v novogoriški mestni hiši, a hkrati vztrajajo, da 
se institucionalno sodelovanje med mestoma ves čas krepi. Čezmejna projekta na področju zdravstva in mobilnosti, ki 
nastajata v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, po več letih priprav dobivata obliko. Prvi projekt je 
namenjen vzpostavljanju mreže čezmejnih zdravstvenih storitev in s tem izboljšanju njihove dostopnosti in kakovosti. V 
projekt so vključili bolnišnico v Šempetru pri Gorici, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrično bolnišnico Idrija in italijansko 
bolnišnico Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana - Isontina. Cilj drugega projekta je zgraditi čezmejni mestni 
park Soča – Isonzo na bregovih Soče, hkrati pa povezati kolesarske in sprehajalne poti ter s tem povečati možnosti za 
trajnostno mobilnost prebivalstva pa tudi turistični potencial obeh mest. 
V Bruslju, so poudarili občinski uradniki, jemljejo mesti kot zgled dobre prakse. »Ni mogoče reči, da ni sodelovanja, sicer 
danes ne bi bili, kjer smo,« je pojasnila direktorica občinske uprave v Novi Gorici Vesna Mikuž. Največ ovir je pri 
usklajevanju pravnih redov. »Fizična meja je padla,« je dejal novogoriški podžupan Marko Tribušon, »ampak še vedno 
imamo dve državi, vsako s svojo zakonodajo, usklajevanje vsega tega je velika muka, zato da je na koncu vse transparentno 
in zdrži na vseh ravneh.« 
Veliko si obetajo tudi od načrtovane kandidature Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture leta 2025, pri čemer so 
povabili k sodelovanju sosednje mesto. Vodja kandidature Neda Rusjan Bric je poudarila, da je najmanj prehajanja meja 
ravno na področju kulture, sploh ko je nujno znanje jezika. »Tu je še veliko rezerve, ki pa si jo danes, v primerjavi s pred 
nekaj leti, želijo premostiti tudi Italijani,« je prepričana. Kandidatura za EPK 2025 bo po njenih besedah sestavljena »kot 
skupni projekt obeh mest, ki želita živeti kot eno mesto z (najmanj) dvema kulturama, ki se med seboj spoštujeta, si dajeta 
prostor, se dopolnjujeta in, kjer je le mogoče, povezujeta«.  
Zgodbe, ki ne gredo skupaj 
Prav kandidatura in pozitivne zgodbe, verjamejo v Novi Gorici, so lahko odgovor na pozive k ponovnemu uveljavljanju 
fizičnih meja. »S tem se ne obremenjujemo, 90 odstotkov ljudi takšnih izjav niti ne opazi,« je povedal Tribušon, ki dvomi, da 
je župan sosednjega mesta mislil resno, ko je pozival k postavitvi vojske na mejo. 
Zibernov poziv bi leta 2018 težko opisali kot nekaj neobičajnega. »Na žalost se nacionalne politike čedalje bolj zrcalijo v 
lokalnih,« je poudarila Kaja Širok. To se je pokazalo na zadnjih volitvah v Gorici, morda bodo to pokazale tudi prihajajoče 
jesenske lokalne volitve v Sloveniji. »Po eni strani se mi zdi absurdno, da govorimo, kako bomo skupaj pisali zgodbe o 
kulturi, hkrati pa o tem, kako bomo postavljali vojske na mejo. Ti dve zgodbi ne sodita skupaj in tega se bodo morali župana 
in politika, ki deluje na tem območju, krepko zavedati. Resnično stojim za tem, da moramo izrecno reči ne vrnitvi na fizične 
meje. Tu mora nastopiti lokalno prebivalstvo. To smo že občutili, to smo že imeli in tega nočemo več.« 



Toda koliko interesa in zagona je še ostalo tistim, ki so v zgodovini storili največ za povezovanje obeh mest? »V narodni 
manjšini opažamo, da smo včasih veliko več sodelovali, pred dvajsetimi, tridesetimi leti. Zdaj se je to naenkrat končalo, 
nihče tudi noče pretirano brskati po tem, kaj se je zgodilo,« je dejal Jurij Paljk. Še en kritičen glas, Rudi Pavšič, predsednik 
Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ene izmed dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, verjame, da v 
čezmejnem življenju danes prevladuje občutek komoditete. »Nihče več ne čuti potrebe po povezovanju. Kot da nismo več 
Evropejci.« Kaj bo, če te Evrope enkrat ne bo več, se je vprašal, in ponudil edini smiseln odgovor: »Vsem nam bo žal.« 

• Zaev bo razpisal referendum o spremembi imena Makedonije. Ju. K., STA. Delo, Ljubljana, 26. julij 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/zaev-bo-razpisal-referendum-o-spremembi-imena-makedonije-75649.html  
Volivci bodo odločitev o dogovoru med Skopjem in Atenami najverjetneje podali do konca septembra.  
Makedonski premier Zoran Zaev je sporočil, da bo do ponedeljka razpisal referendum o dogovoru med Skopjem in Atenami 
o imenu Makedonije, kar pomeni, da bodo morali glasovanje izvesti do 30. septembra, poroča Slovenska tiskovna agencija. 
Že pred tem je zatrdil, da bodo referendum organizirali, tudi če ne bo dogovora z opozicijsko stranko VMRO-DPMNE. 
Po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA bo referendum najverjetneje razpisan v soboto. Zaev je že pred tem 
povedal, da bi lahko referendumsko vprašanje o imenu države, ki bi se po novem imenovala Severna Makedonija, povezal z 
vprašanjem članstva v EU in Nato, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Referendumsko vprašanje bi se glasilo tako: Ali ste za članstvo v EU in zvezi Nato ob sprejetju dogovora med republiko 
Makedonijo in republiko Grčijo?    
Stališče opozicije 
Po mnenju vodje VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega je takšno vprašane neresno in ponižujoče.  
Zaev je v sredo izrazil mnenje, da imajo predstavniki opozicije pravico, da predstavijo svoje stališče glede referenduma in da 
državljane na referendum povabijo ali pozovejo k bojkotu. Hkrati je poudaril, da po njegovem mnenju nova srečanja s 
predstavniki opozicije, ki so bila doslej brezplodna, niso potrebna. Lahko pa se Mickoski obrne nanj, je dejal, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. 
Makedonskemu parlamentu je v sredo zvečer uspelo oblikovati začasno volilno komisijo, ki naj bi pripravila referendum. 
Zanjo je soglasno glasovalo vseh 100 poslancev. Komisijo naj bi vodil član VMRO-DPMNE. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Nemško sodišče preklicalo izročitev Puigdemonta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042833614/Svet/nemsko-sodisce-preklicalo-izrocitev-puigdemonta-  
Pravosodni postopek proti nekdanjemu katalonskemu predsedniku Carlesu Puigdemontu v Nemčiji je zaključen. Sodišče 
v Schleswig-Holsteinu je danes preklicalo odločitev o izročitvi Španiji. Madrid je pred tem v četrtek umaknil nalog za 
izročitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Španija je v četrtek umaknila evropske priporne naloge za Puigdemonta in druge katalonske borce za neodvisnost, ki so 
pobegnili v tujino. To pomeni, da lahko prosto potujejo iz države v državo, a zanje še vedno velja španski priporni nalog, kar 
pomeni, da jih bodo v Španiji pridržali, če se vrnejo tja. 
Nemško sodišče pa je danes na prošnjo tožilstva preklicalo že ugodeno izročitev Puigdemonta, ki so ga spomladi aretirali v 
Nemčiji. 
Španija je izročitev Puigdemonta zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti 
Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev, zaradi česar mu grozi 
do 30 let zapora. Nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu je prejšnji teden ugodilo zahtevi Španije za izročitev 
Puigdemonta zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa zaradi upora. 

• Marina Lukšič - Hacin, ZRC SAZU: Migracije – trije ljudje plavajo čez Kolpo. Intervju: Dr. Marina Lukšič – Hacin. 
Pogovarjal se je: Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 21. julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042833619/slovenija/marina-luksic-hacin-zrc-sazu-migracije-trije-ljudje-plavajo-cez-kolpo  
Dr. Marina Lukšič - Hacin se je z migracijami začela ukvarjati dvajset let pred tem, ko je to postalo moderno. Kot 
predstojnica vodi Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. S temo 
izseljenskih situacij je magistrirala leta 1994. Pet let kasneje je izdala temeljno delo Multikulturalizem in migracije, v 
katerem je podrobno analizirala švedski pristop do priseljencev.  
Na priseljence je pogledala tudi z druge strani in napisala knjigo Ko tujina postane dom, v kateri je opisala, kako so slovenski 
izseljenci našli novo domovino drugje. Pred enim mesecem pa je pri britanski založbi Cambridge Scholars Publishing izšla 
knjiga The Disaster of European Refugee Policy (Katastrofa evropskih begunskih politik), ki jo je napisala skupaj z Igorjem Ž. 
Žagarjem in Nežo Kogovšek - Šalamon. Migracije so njen poklic.  
Zakaj se v sedanjih političnih kampanjah na plakatih pojavljajo slike beguncev iz leta 2015 kot slike današnjega stanja?  
Če bi trenutna politika potrebovala podobo resničnega stanja na mejah, bi lahko objavljala slike sedanjosti, ki je močno 
drugačna. Slikati bi morali Kolpo in tri ljudi, ki plavajo čez njo. Če se v Sloveniji danes uporablja slike kolon iz leta 2015, lahko 
pomislim, da pri tem ne gre več za migracije in za begunce. Podobno je v mnogih drugih evropskih državah. 
Ker povsod uporabljajo iste slike?  
Da, povsod so iste slike iz zelo kratkega trenutka migracij, ko so bile na nekaj mejah množične. Število migrantov pa se je 
danes znižalo na odstotek, ki je primerljiv z najbolj običajnimi leti. Na poligonu migracijskih vprašanj v ozadju potekajo čisto 
druge politične bitke. Gre za druga razmerja tako v notranji politiki kot v skupni evropski politiki. To je boj za politično moč 
in premoč, ki z resničnimi migracijami nima prave zveze.  
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Stare slike imajo moč prepričati volilce, ker ustvarjajo strah in paniko. Bile so narejene z najboljšimi nameni, vendar so 
prenesene v drug kontekst. V našem predvolilnem obdobju so s temi slikami manipulirali. Če bi zdaj šli v iste kraje, ne bi 
videli ničesar. Tukaj vidim boj med levico in desnico, v katerem levica ni odigrala svoje vloge. Tako se lahko vprašamo, ali 
leve stranke ob vprašanju migracij sploh še obstajajo. Izgubile so vse vsebine, ki jih je imela tradicionalna levica. 
Begunsko krizo, če se lahko tako izrazim, pa je kapitalizirala desnica?  
Tako je. Zato, ker je levica to dopustila. 
Ali drži, da levica vsaj v zadnjih desetih letih ni imela odgovora na vprašanje migracij?  
Levica ni imela odgovora. Mislim, da ga niti ni iskala in je migracije ignorirala, oziroma se postavlja vprašanje, ali smo sploh 
imeli levico. Ne vem, ali samooklicana evropska levica nima že oblikovanih stereotipnih stališč glede migracij. Če se samo 
delaš, da si levica, novih odgovorov ne znaš oblikovati. Vprašamo se lahko, kaj je od tradicionalne levice sploh še ostalo. Šla 
je v velike kompromise in s tem izgubila samo sebe. Zato o migracijah najdete zelo malo političnih odgovorov leve 
provenience.  
Število ilegalnih prehodov meja je od vrhunca leta 2015 dramatično upadlo v običajne tokove. Politična panika pa je 
vedno večja. Kaosa na mejah ni več, evropski politiki pa razglašajo izredno stanje. Kako to razumete?  
To razumem kot potrditev tega, kar sem trdila leta 2015. V preteklosti se niti v Sloveniji niti v preostali Evropi ni naredilo 
dovolj. V času, ko so imele na pozicijah moči upravljanje v rokah umirjene in človekovim pravicam naklonjene sile, so 
migracije potisnili med marginalne teme. Potem se je položaj zaostril, skupaj z gospodarsko krizo pa so na pozicije moči 
prišli drugi ljudje. 
V čem se razlikujejo?  
Na prikrit način so diskriminatorni in to dobro skrivajo, ali pa so nacionalisti, ki v odnosih do neevropskega sveta hitro 
pridejo do rasističnih stališč. Imajo hierarhičen koncept razumevanja kulture. Kulture delijo na zelo razvite civilizacije na eni 
strani in na necivilizirane barbare na drugi. To je antropološki koncept iz 19. stoletja, v katerem se na področju kulture, 
religije in vrednot govori samo o eni možni poti razvitosti ali nerazvitosti. Na oblasti so ljudje, ki so tudi znotraj evropske 
tradicije neizobraženi o razsvetljenstvu, o univerzalnem konceptu človekovih pravic in razumevanja kulture skozi 
diferencialnost ter relativnost.  
Kako bi jih natančneje opisali?  
Ne bom jih ideološko opredeljevala z levo ali desno usmeritvijo. Problem je splošen. Takšna pojmovanja najdete tudi na 
levici. Leta 2015 je prišlo do zaostrenega odgovora na migracije in do postopnega diskriminatornega diskurza o beguncih ter 
migrantih. Takrat smo opozarjali, da je pojem migrant nadpomenka, ki združuje vse selilce. Če se govori o beguncih, so na 
drugi strani delovni ekonomski migranti oziroma tuji delavci, kot se pogosto reče. Torej bi morali ne-begunce obravnavati 
kot populacijo delovnih migrantov, čeprav bi bil za konkretno situacijo ta pojem napačno uporabljen. 
Velja namreč, da o delovnih migracijah lahko govorimo v kontekstu mednarodnopolitično urejenih bilateralnih ali 
multilateralnih ekonomsko-političnih povezav med državami in njihovimi gospodarsko delujočimi sistemi. Tako je tudi v 
primeru, ko je eden od njih ali ko so nekateri med njimi šibkejši in revnejši.  
Za okoliščine, iz katerih prihajajo konkretne skupine ljudi, tega ne moremo trditi. Zanje je napačno uporabiti izraz delovni 
migranti, saj prihajajo iz uničenih gospodarstev, ki so posledica vojn. Gre za zapoznelo reakcijo ljudi, ki bi v preteklosti 
nesporno lahko bili begunci, danes pa se jim v povezavi z ozkim razumevanjem pojma begunec zanika pravica do 
mednarodne zaščite. 
Tlači se jih v pojem delovni migranti. Situacije, iz katerih prihajajo, pa nimajo nič skupnega s pogoji, ki so potrebni za 
mednarodne delovne migracije. Kaotični položaj, do katerega je prišlo, so ljudje na pozicijah moči izrabili za sekuratizacijo in 
militarizacijo diskurza za upravljanje migracij in področja regulative. 
Kaj razumete pod pojmom sekuratizacija?  
Razumevanje migracij kot izključno varnostnega problema in prepustitev tega vprašanja policiji in vojski. Sektorji, ki so bili v 
obdobjih prosperitete dolga leta proračunsko osiromašeni in so se morali umakniti kulturi ter preostalemu javnemu 
sektorju, so zaslutili priložnost za pridobitev sredstev. Mislim, da je treba med razlogi za sekuratizacijo in militarizacijo iskati 
tudi prerazporejanje denarja. Represivni aparati države so bili deležni zmanjšanja proračunskega deleža in so v migracijah 
našli možnost, da si finančno opomorejo. 
Leta 2015 je v Sloveniji prišlo do preurejanja prioritet znotraj evropskih finančnih platform. Že ko smo leta 2014 sporočali, 
kakšne prioritete bo imela Slovenija v prihodnjem obdobju, so bili na pozicijah moči ljudje, ki so migracijsko politiko izrazito 
preusmerili v varnostna vprašanja, ker se je zato potem lahko kupovalo policijsko opremo in avtomobile. Bila sem priča tem 
pogajanjem že pred množičnimi prihodi. Množični prihod pa je bil za varnostne strukture priložnost, da so utrdile svoje 
argumente še z realnostjo. Ko se je realnost umirila in ni več bilo množičnih prihodov, so govorico ohranili, da lahko še 
naprej krepijo svojo moč. Ne potrebujejo beguncev. Potrebujejo migrante in nevarnost, da bodo izpeljali finančne projekte, 
ki so si jih zadali, še preden se je začela dogajati množičnost.  
Ampak na severu Evrope so imeli že v šestdesetih letih urejeno migracijsko politiko, ki je z enega konca kontinenta 
milijone ljudi preselila na delo na drugem koncu kontinenta. Nemčija je imela migracijske pisarne v Zenici, južni Srbiji in 
Sloveniji. Je danes položaj tako drugačen ali se je pozabilo, kaj je migracijska politika?  
Naš ekonomski položaj je primerljiv z letom 1974, ko je po naftni krizi v Evropi prišlo do gospodarske krize. Sovpadanje 
gospodarske krize in velike populacije, ki je želela v Evropo, je posebnost. Ni bilo velike potrebe po delovni sili, ki je prej 
botrovala gastarbajterskemu sistemu in urejanju dotoka migracij z migrantskimi bilateralnimi sporazumi med zavodi za 
zaposlovanje. Evropa nekaj časa ni potrebovala nove delovne sile, ampak ji je bila še stara odveč. Sovpadli sta velika 
množica ljudi, ki so imeli potrebo po tem, da nekam gredo, in nizka stopnja potrebe po delovni sili. Ljudje pa so bežali v 



Evropo zato, ker zaradi vojne niso imeli kam drugam, ali pa so prihajali iz revščine in gospodarstev, uničenih zaradi preteklih 
vojn.  
V napačnem trenutku je prišlo do navzkrižja interesov, mehanizem, ki je bil vzpostavljen, pa ni mogel vsega sprocesirati. Ne 
glede na to, zakaj človek zapušča svoje okolje, je z vidika vključevanja v državi, ki ga sprejme, nepomembno, zakaj je prišel. 
Vsi naj bi šli skozi enake procese vključevanja. Vsi imajo podobne potrebe. Izjeme so ljudje, ki so šli skozi tako silovite 
stresne situacije, da potrebujejo posttravmatsko obravnavo. To potrebujejo vsi maltretirani ljudje, tudi tisti, ki pridejo k 
nam. Ko se država odloči, da bo nekoga sprejela, je prav, da mu odpre vse možnosti vključevanja. Tega ne narediš s 
humanitarno pomočjo, tako da mu kuhaš, ampak tako, da mu daš možnost, da si sam kuha. Treba je samo ustvariti 
možnost, da lahko s svojimi sposobnostmi preživlja samega sebe. 
Tako, da dobi delo?  
Da. Dostojanstvo ohrani tako, da dobi delo, možnosti za učenje jezika in podobno. 
Ampak saj Nemčija zdaj zaradi staranja prebivalstva in nizke rodnosti potrebuje novo delovno silo. Slovenija je v 
podobnem položaju. Delovna sila lahko pride samo z migracijami.  
Mislim, da je res tako. Tudi v Sloveniji se populacija stara. Slovenija je ena od družb, ki se najhitreje starajo. Gospodarska 
zbornica ugotavlja, da bo brez priliva delovne sile od drugod gospodarski razvoj Slovenije stagniral. Tako mislijo tudi v obrtni 
zbornici. Kvalificirani predstavniki gospodarstva opozarjajo, da je treba odpraviti birokratske ovire, ki so skregane s 
potrebami gospodarstva. Že zdaj potrebujemo delavce od drugod. Naši birokrati pa so razcepljeni med ideologijo ilegalnosti 
ljudi, ki prihajajo k nam, in potrebo po delovnih migrantih. 
So to zares ločene populacije?  
Zanimivo je, da jih oni ločujejo, češ, delavce potrebujemo in jim bomo uredili status, oni drugi pa so grdi in jih bomo izgnali. 
To je sekuratizacija, ali še boljše, kriminalizacija ljudi, ki morda prihajajo iz istih okolij, od koder bodo prišli bodoči delovni 
migranti. Ker pa je njihova pot nedokumentirana – zdaj pač drugačna sploh ne more biti – jih deportiramo, namesto da bi 
jih vključili v trg dela kot strokovnjake. Lahko bi pogledali, kakšne veščine prinašajo s seboj, jih čim prej uvedli v slovensko 
družbo in zaposlili, da bi plačevali davke. Namesto da bi sprejeli njihova znanja, jih kriminaliziramo. Odrivamo jih od trga 
dela in dodatno stigmatiziramo. 
Zakaj te reči niso jasne?  
Mislim, da imamo trenutno pri našem sistemu upravljanja države opraviti z ljudmi, ki zares ne razumejo. Ne gre samo za to, 
da nimamo sistema. Ljudje resnično verjamejo, da imamo turiste, delovne migrante in ilegalne migrante. Tudi če vsi pridejo 
iz Turčije, jih bodo različno obravnavali. Turškega turista bomo pustili, da gre, kamor hoče, ker nam prinese denar. 
Delovnega migranta bomo poslali skozi delovni postopek in ga sprejeli z delovno vizo. Če pa Turek pride kot 
nedokumentiran, ker morda ni vnaprej našel delodajalca, ga bomo kriminalizirali in izgnali. Morda kdo išče prav njegov 
profil, vendar tega ne bomo preverjali.  
Zanimivo je bilo gledati evropske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Kot zvezde se v zahodnoevropskih 
reprezentancah pojavljajo Lukaku, Mbappé, Umtiti, Xhaka. Evropske nacionalnosti reprezentirajo nogometaši s poreklom 
iz držav od Konga do Kosova. Evropa kaže podobo barvitega kontinenta z integriranimi migranti. Kaj so države naredile, 
da je to normalno?  
Bistvena razlika med Slovenijo in Švedsko je v decentralizaciji sistema. Skandinavija je obdržala princip soupravljanja, in to 
ne samo v podjetjih. Tudi področje migracij so tradicionalno urejali od lokalnega okolja navzgor. V sedemdesetih letih je 
parlament zmogel toliko moči, da je glede človekovih pravic in multikulturalizma postavil jasne okvirje regulative, po katerih 
so bili obvezani delovati vsi podsistemi. Na Švedskem občine niso nekaj drugega kot država. Občina je ena od ravni, skozi 
katero živi država. V Sloveniji rečna struga ni občinska, ampak državna. Problematičen je strukturni način financiranja in 
urejanja stvari. Rešitev je v decentralizaciji. 
Podobno je tudi Italija rešitev pri migracijah našla v decentralizaciji. In čeprav je Italija zelo drugačna od Švedske, so v 
primeru Lampeduse po letu 2000 v enem od pristopov, ki jih imajo, implementirali podobne načine delovanja, kar se vidi v 
delitvi migrantov po občinah, a le po tistih, ki so se same odločile, da bodo sodelovale. Te občine država tudi finančno 
podpre. To je zelo blizu švedskemu načinu. Tam je reševanje teh vprašanj ves čas povezano z logiko financiranja.  
Pristojnost za vključevanje migrantov imajo občine, lokalne skupnosti, izobraževalni sistem in nevladni sektor. Tako ravnajo 
ne glede na to, ali gre za čisto lokalno vprašanje, za izobraževanje ali za vključevanje migrantov v okolje, v katerega so se 
priselili.  
Zanimiva je tudi Norveška, ki je veliko bolj nacionalistična. Naš inštitut izvaja študij v Stavangerju, kjer smo na univerzi 
nosilci nekaterih predmetov. Neka slovenska nevladna organizacija nas je prosila, da bi jim tam v okviru evropskega 
projekta za begunce poiskali partnerja med nevladnimi organizacijami. Kolege na univerzi smo vprašali, ali nam lahko 
pomagajo, pa so nas samo čudno gledali. »Povežite se z občino,« so nam rekli in nam povedali ime človeka, ki nas bo 
usmeril. »Pri nas je občina tista, ki je v imenu javnega sektorja zadolžena za koordinacijo nevladnikov na področju migrantov 
in beguncev kot posebne podpopulacije.« Tam je v službi človek, ki je znal njihove nevladne organizacije povezati s 
slovensko organizacijo. Občina koordinira delo in pomaga nevladnikom, da delujejo na področjih, ki jih tam razumejo kot 
nevladna. Pri nas je položaj obrnjen. V nevladnih organizacijah je težišče dejavnosti na področju integracije, ki bi moralo 
temeljiti na drugih sistemskih strukturah.  
Za nas je Lampedusa že vsaj deset let metafora za beg čez Sredozemlje s tragičnim koncem. Velja, da migranti iz Afrike 
prihajajo v Italijo, ne pa v Evropo, in da je to izključno italijanski problem. Zadnji knjigi ste dali naslov Katastrofa 
evropskih migracijskih politik. Ali pri migracijah Evropa kot politični kontinent sploh obstaja? Zakaj nekdo, ki pristane na 
Siciliji, ni prišel v Evropo?  



Zato, ker je to osnovno načelo funkcioniranja schengenskega območja. Motimo se, če verjamemo, da je Evropska unija z 
dublinsko regulativo in schengenskim režimom iskreno nameravala oblikovati enakopravno zvezo različnih držav. Položaj 
držav s schengensko mejo ni enakovreden položaju držav, ki so zaradi te meje umaknjene proti jedru.  
Če bi sistem enakovrednosti resnično veljal in deloval, bi bilo razumljivo pričakovati, da je celotno ozemlje izpostavljeno 
enakim pogojem. Vse države bi morale biti s svojim ozemljem enako udeležene. Toda dejansko so po dublinskem sistemu za 
celotno obravnavo odgovorne samo prve države sprejema, na nadaljnji razmislek o porazdelitvi bremena zaradi razlik v 
teritorialni legi posameznih držav, ko so ene obmejne in druge ne, pa so pri dublinskem režimu pozabili. Ob takšnem 
razumevanju so obmejne države pri množičnih prihodih izpostavljene finančnemu in socialnemu tveganju.  
Tako se je tudi zgodilo. Milijon ljudi naenkrat ni mačji kašelj. To je velik izziv, s kakršnim se Evropska unija res še ni 
spopadala. Marš na Nemčijo čez ozemlje Balkana ni bil enostavna situacija. Pred tem so selektivno po majhnih kvotah 
uvažali ljudi v prostor Evrope. Če želiš, da schengenska unija deluje, kot je bila zamišljena, je predpogoj za to, da so vse 
države znotraj nje enako odgovorne za dogajanja.  
Soočiš se z vprašanjem suverenosti. Ozemlje države je izpostavljeno množičnosti prihodov in tveganju zmanjšanja 
suverenosti nacionalne države v obmejnem območju. Državam, ki so oddaljene od schengenske meje, se ne bi zgodilo nič. 
Tako bi se lahko znotraj Evropske unije začeli oblikovati neokolonialni odnosi do periferije. V gospodarstvu se to na prikrit 
način že dogaja. To bi se potem še politično okrepilo. 
Kje na tem zemljevidu je Slovenija?  
Slovenija je znotraj teh razmerij potiskana proti neokolonialni periferiji najožjega evrocentričnega jedra. Najrazvitejše 
države pridobivajo akumulirano znanje in zaželeno delovno silo. Beg možganov ni nič drugega. To, da Slovenci odhajajo 
delat v Avstrijo in Nemčijo, dokazuje, da smo znotraj tržnih razmerij postali prvi periferni neokolonialni gospodarski krog. 
Izobražujemo in vlagamo v kadre, ki ga razvitejši deli zaposlujejo kot cenejšo delovno silo, ne da bi vlagali v naš izobraževalni 
sistem. Vse to se skriva za takšnim obravnavanjem migracij. Razmerja družbene in politične moči se začnejo vzpostavljati na 
način, ki za vse schengenske države ne bi bil dober. 
V čem je polomija evropskih migracijskih politik, kot pravi naslov vaše zadnje knjige?  
Prva katastrofalnost se je pojavila, ko politik ni bilo. Morda je bilo bolje brez njih kot s takšnimi, kot so zdaj. Zdaj niso polje 
skupnega urejanja in vključevanja migrantov, ampak so polje boja nacionalnih interesov znotraj Evropske unije. Ravno v 
trenutku, ko bi morala Unija svoje visokoleteče normativne programe na področju upravljanja migracij udejanjiti v praksi, se 
je sistem sesul. Zato temu pravim polomija.  
Ali ni že zelo dolgo časa tako?  
V preteklosti je evropska zakonodaja vzbujala vtis korektnosti, urejenosti in povezanosti s človekovimi pravicami tako na 
področju prisilnih migracij kot na področju delovnih migracij. Vse je bilo videti v redu. Vendar je Evropa ni implementirala, 
ko je bil še čas. Ko še ni bilo krize. Zaradi pozabe in zamika pri udejanjanju načel v regulativni praksi na ravni nacionalnih 
držav, kjer se je še vedno dopuščalo različne nacionalne politike, je prišlo do zloma. Katastrofa bi bila veliko manjša, če 
visokoleteče regulative sploh ne bi bilo. V tem primeru bi morale nacionalne države poskrbeti za uravnavanje migracijskih 
tokov, rešitve pa bi bile zelo različne. Imeli bi vsaj nekaj. Zdaj pa je na ravni prakse umanjkala celotna regulativa. Ostali so 
samo nevladni sektorji, ki so že prej delovali na področju civilne družbe. Govorimo lahko o paralelnih svetovih.  
Resničen položaj niti ni tako katastrofalen. Katastrofalna je politika. Zašla je v slepo ulico in popolnoma razpadla. V Evropi 
zdaj nimamo begunske krize, ampak krizo politik. Ne samo glede beguncev, ampak tudi glede delovnih migracij. Razsulo je 
popolno. 
Je splošno vzdušje sovražno do migrantov?  
Mislim, da ne. V praksi sočutje deluje. To velja tako za Slovenijo kot za druge države. Solidarnost poteka. Mimo nevladnega 
sektorja, ki nosi breme namesto države, ljudje ob meji ravnajo po svoje. »Ma ste smešni,« pravijo ob Kolpi. »Naredili ste 
ograje. Prav. Ampak če bo človek preplaval Kolpo, ga bom preoblekel in mu dal jesti. To sem že naredil.« Človeškost ne 
ugasne. Na ravni običajnega življenja in civilne družbe stvari delujejo drugače. Tudi če zamenjamo migracijske politike, lahko 
gredo stvari še vedno v pravo smer. Ljudje so sočutni.  
O migracijah pa odločajo na ministrstvu za notranje zadeve. Tam so na svojem področju odlični profesionalci. Vendar so 
usposobljeni za to, da se ukvarjajo z varnostjo, ne pa z vprašanji integracije v širšem družbenem smislu. Niso usposobljeni za 
delo z migracijami v širšem pomenu besede. Niso družboslovno razgledani, za njihove trenutne pristojnosti in delo pa bi bilo 
to nujno. Ali pa bi morali glavne pristojnosti kreiranja migracijske politike prenesti drugam, na primer na socialo, kot je to 
urejeno v večini zahodnoevropskih držav. Za to delo so primernejše druge, mehkejše institucije, kjer delajo strokovnjaki za 
integracijo. V resnici je treba samo prerazporediti pristojnosti in organom za notranje zadeve prepustiti zgolj varnostni vidik, 
ki ga strokovno najbolje obvladajo, glavnino drugih migracijskih izzivov pa prenesti na strokovnjake, ki so zanje bolj 
usposobljeni in jih pri nas že imamo.  
Pa vendar se skupna evropska politika pri vprašanjih migracij zdaj zgleduje po odgovorih, ki so jih dale Madžarska in 
druge vzhodnoevropske države. Kakšna evropska politika se zdaj oblikuje?  
Nič novega se ne dogaja. Na zadnjem sestanku v Bruslju so se dogovorili za nekaj, kar je bilo ponujeno že takoj, ko je 
dublinski režim razpadel in so se mejne schengenske države uprle. Dogovorili so se, da bodo položaje premaknili onkraj 
schengenske meje. Skozi Orbanov diskurz so se mejne države uprle temu, da bi bile periferija Evrope. Orbanova politika je 
povezana še z marsičem drugim, vendar so jo druge države privzele v tej točki. 
Treba je razumeti Italijo, to, da se je uprla. Breme je bilo predolgo razumljeno samo kot italijansko, preostale evropske 
države pa ga niso hotele sprejeti kot svojega. Radikalnega upora sta bila sposobna samo trenutni notranji minister in 
njegova vlada. Razlogi za upor pa koreninijo v obdobju leta in leta nazaj. Ne smemo spregledati, da je bila Evropa krivična do 
Italije, da je bila ta pozabljena od Evrope in marginalizirana, da je sama nosila breme. Brez tega se to ne bi moglo zgoditi. 



V katero smer se razvijajo odnosi?  
Med centrom in periferijo je v veljavi neokolonialen odnos, problem pa so zdaj samo porinili onkraj schengenskih meja v 
severno Afriko, Turčijo in druge države. Ne vem, kakšna je v tem vzorcu usoda Hrvaške, skrbi pa me Bosna. Bosna, ki je 
največ plačala za jugoslovansko vojno in ji Evropa ni pomagala pri gospodarski obnovi, je v položaju mejne države. Grčiji je 
Evropa gospodarsko lomila hrbtenico in ji ob tem prepustila še množice beguncev. Bila je sredi gospodarske krize, silili pa so 
jo v še hujšo. Siriza je takrat pravilno ugotovila, da je ob vseh notranjih problemih Grčiji krivično prepustiti še celotno 
odgovornost za migracijsko in begunsko situacijo. Podobno kot Italija je odprla meje, ker druge možnosti ni imela.  
Pohod v Evropo se je zgodil iz zelo kompleksnih razlogov. Globalni razlogi so države, vključno s Turčijo, prisilili, da so se meje 
odločile odpirati v verigi. Zdaj isti evropski politiki, ki so želeli Grčiji, Italiji in tudi Sloveniji prepustiti urejanje migracij, 
potiskajo nadzor nad migracijami na območja, ki so že uničena. Uničila pa so jih globalna razmerja moči. Vojne so jih 
potisnile v brezupno gospodarsko situacijo, zdaj pa jih bomo dodatno obremenili z begunci, delovnimi in podnebnimi 
migranti. V ista taborišča dajemo ljudi, ki prihajajo z različnih front. To je neznosno stanje. Zdaj so taborišča v Turčiji. Si 
predstavljate Kurda iz Sirije v turškem taborišču? Težko bo živel človeka dostojno življenje.  
Ampak zdi se, da militarizirane meje in bodeča žica učinkovito ustavijo migracije. Ali represivne metode lahko zaustavijo 
tokove?  
Absolutno. Represivne metode lahko ustavijo migracije. Človeka najbolj radikalno zaustaviš tako, da ga ustreliš. Ali da pustiš, 
da se utopi. Od ograje je streljanje le korak naprej. Migranta ustavite tudi tako, da ga zaprete v taborišče. V sodobni 
zgodovini Evrope so taborišča že zelo učinkovito zaustavila ljudi. Ko so med drugo vojno Zasavce zaprli v taborišča, so jih za 
štiri leta nevtralizirali. Učinkovito. Če so jih preselili v Srbijo, so jih na slovenskem ozemlju nevtralizirali. Je to edini pravi 
način? Alternativni sistemi niso tako učinkoviti kot represija, pa vendar so zame edina prava in za človeštvo dolgoročna pot. 
Vprašanje je, kaj dolgoročno naredimo s svojo družbo in človeštvom, ko zgradimo ograje. Odnose je treba regulirati, a to ne 
more biti opravičilo za uvedbo sistema, ki ljudi razčloveči. Preživetje človečnosti je osnovni kriterij za presojo, katera 
regulativa je še sprejemljiva in kaj je onkraj sprejemljivosti. 
Kaj naj torej naredimo?  
Totalno spremenimo način razmišljanja o človeških odnosih. Če dostojanstvo in človekove pravice pustim ob strani, je bilo 
dejstvo, da človeka ubiti ni v redu, vendarle globalno v temeljih sprejeto. Tudi ni prav, da človeka pustimo umreti. Velja, da 
je vojna dopustna ekstremna politika urejanja globalnih razmer v izjemnih situacijah. Meni se to zdi problematično, ker je 
nevarno, če v teh rečeh pride do paradigmatskega preloma. V naslednjem koraku je lahko genocid sprejemljiv, ker rešuje 
nekatere probleme. To je problem, ki ga tako postavljena meja prinese s sabo. V čem se zid, ki ga dela na mehiški meji 
Donald Trump, razlikuje od berlinskega zidu? V čem se železna zavesa na madžarski meji razlikuje od železne zavese v hladni 
vojni? Rusija ljudi ni pustila ven, ti jih pa zdaj ne spustiš noter.  
Noter ali ven je relativno in je odvisno samo od tega, na kateri strani stojiš. Nedopustnost teh meja je enaka nedopustnosti 
berlinskega zidu. Razen če se vam je berlinski zid zdel nekaj dobrega. Kdor brani Trumpa, bi moral braniti tudi Stalina. Gre za 
podoben način razmišljanja o medčloveških odnosih, o meddružbenih globalnih odnosih. Prva nedopustnost je, če med ljudi 
postavimo zidove. Če obsojamo en zid, moramo tudi drugega. Če kakšen zid odobravamo, potem tudi Stalin ni naredil nič 
narobe.  

• Migrantko, ki so jo našli po štirih dneh na morju, prepeljali na Mallorco. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042833745/svet/migrantko-ki-so-jo-nasli-po-stirih-dneh-na-morju-prepeljali-na-mallorco  
Migrantko, ki so jo pred dnevi našli v Sredozemskem morju poleg dveh trupel in potopljenega čolna, so prepeljali na 
varno na Mallorco, so sporočili iz španske človekoljubne organizacije Proactiva Open Arms. Z reševalnim čolnom, ki je 
danes prispel v Palmo, so ji rešili življenje po štirih dneh na morju, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Čoln ni smel pristati v Italiji, saj je ta privolila v sprejem preživele ženske, ne pa tudi trupel druge ženske in fanta. 
Preživela ženska prihaja iz Kameruna. Kot so sporočile regionalne oblasti na Balearih, jo bodo še na čolnu zdravstveno in 
psihološko pregledali. 
Migranti naj bi v Evropo odpluli iz Libije. Organizacija Proactiva Open Arms za smrt druge ženske in fanta obtožuje libijsko 
obalno stražo. Ta naj bi jih namreč pustila v morju po reševalni akciji s plovila, ki mu je sredi morja zmanjkalo goriva. Na 
njem naj bi bilo skupno 158 migrantov. 
Libijske oblasti to zanikajo. Poudarile so, da njihova obalna straža rešuje življenja. »V zadnjih letih je rešila več kot 80.000 
migrantov,« je na družbenem omrežju Facebook zapisal predstavnik libijske mornarice Ajub Kasim. 

• EU ponuja članicam denar za sprejetje izkrcanih prebežnikov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042834069/Svet/eu-ponuja-clanicam-denar-za-sprejetje-izkrcanih-prebeznikov  
Evropska komisija ponuja članicam EU denar za sprejetje prebežnikov, rešenih na morju. Ponudba 6000 evrov za sprejetje 
izkrcanega prebežnika iz nadzorovanega centra v drugi članici je del predlogov o podrobnostih konceptov nadzorovanih 
centrov v uniji in centrov za izkrcanje migrantov zunaj unije, dogovorjenih junija na vrhu EU. 
Namen nadzorovanih centrov je izboljšati in pospešiti proces razlikovanja med prebežniki, ki potrebujejo mednarodno 
zaščito, in migranti, ki nimajo pravice ostati v EU, ter pospešiti postopke vračanja nezakonitih migrantov. 
Centre, ki bi bili glede na lokacijo lahko tudi začasni ali priložnostni, bi vodile članice gostiteljice ob podpori EU, na primer 
evropske mejne straže, strokovnjakov za azil, uradnikov za varnostno preverjanje in postopke vračanja. 
Članice prostovoljke bi za kritje stroškov infrastrukture in operativnih stroškov prejele polno finančno podporo, po 6000 
evrov na osebo pa bi prejele tudi članice, ki bi privolile v transfer izkrcanih prebežnikov. Za zdaj takšne prostovoljke niso 
znane. 

https://www.dnevnik.si/1042833745/svet/migrantko-ki-so-jo-nasli-po-stirih-dneh-na-morju-prepeljali-na-mallorco
https://www.dnevnik.si/1042834069/Svet/eu-ponuja-clanicam-denar-za-sprejetje-izkrcanih-prebeznikov


Drugi koncept so centri za izkrcanje v tretjih državah, ki naj bi zagotovili hitro in varno izkrcanje rešenih ljudi na obeh 
straneh Sredozemskega morja v skladu z mednarodnim pravom, vključno z načelom nevračanja, in odgovorno obravnavo po 
izkrcanju. 
Za zmanjšanje števila žrtev bi morale vse obalne straže vzpostaviti območja iskanja in reševanja ter centre za usklajevanje 
reševanja na morju. Pri zaščiti izkrcanih in postopkih vračanja bi sodelovala tudi urad ZN za begunce (UNHCR) in 
Mednarodna organizacija za migracije (IOM). 
Severnoafriške države še niso izrazile pripravljenosti za sodelovanje 
Ta ureditev predvideva tudi podporo zainteresiranim tretjim državam v skladu z njihovimi političnimi, varnostnimi in 
socialno-ekonomskimi razmerami. EU naj bi zagotovila finančno in operativno podporo za izkrcanje in povezane ukrepe, 
tudi glede upravljanja meja. 
Med državami, ki bi lahko gostile centre za izkrcanje, se omenjajo Tunizija, Libija, Egipt in Alžirija, a za zdaj še nobena 
severnoafriška država ni izrazila pripravljenosti za sodelovanje. 
Migracije so trenutno vroče politično vprašanje, čeprav se število nezakonitih prehodov meje čez Sredozemlje zmanjšuje. Še 
zlasti zaostruje položaj migracijska politika nove, evroskeptične italijanske vlade, ki ne dovoli vkrcanja ladjam z rešenimi 
migranti. 
O predlogih komisije bodo v sredo razpravljali veleposlaniki EU, in to v senci groženj, da lahko migracijska trenja ogrozijo ves 
evropski projekt in usodno vplivajo na izid evropskih volitev maja prihodnje leto. 

• Operacija Sophia: Evropske vojaške ladje spet smejo dvigniti sidra. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 24. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042833952/svet/operacija-sophia-evropske-vojaske-ladje-spet-smejo-dvigniti-sidra  
Evropske vojaške ladje v okviru operacije Sophia spet patruljirajo med Apeninskim polotokom in Libijo. Italija si je z 
začasno ustavitvijo misije izposlovala hitrejšo revizijo mandata pomorske operacije. 
»Operacija Sophia se v celoti nadaljuje,« je včeraj sporočila tiskovna predstavnica evropske službe za zunanje delovanje 
(EEAS) Maja Kocjančič. Po treh dneh ugibanj, ali so vsa italijanska pristanišča zdaj zaprta tako za ladje nevladnih organizacij 
z rešenimi migranti, kot tudi za vojaške ladje evropske misije Sophia, ki jo vodi Italija, se je včeraj izkazalo, da evropske 
vojaške ladje na misiji Sophia smejo nadaljevati s svojim delom med Apeninskim polotokom in libijskimi teritorialnimi 
vodami. 
Ponovno delovanje operacije Sophia je predstavljalo še en preobrat v italijanskem iskanju solidarnosti pri porazdelitvi 
rešenih migrantov v druge države članice, katere se je sicer aktualna populistična vlada lotila s precej bolj radikalnim 
zaostrovanjem svojih stališč do Evropske unije. Potem ko je italijanski notranji minister Matteo Salvini italijanska pristanišča 
de facto zaprl za ladje nevladnih organizacij z rešenimi migranti, je italijanska vlada začela zahtevati ustanovitev evropskega 
kriznega mehanizma, s pomočjo katerega bi določili porazdelitveni ključ rešenih migrantov med druge države članice. 
Credendinov ukaz trajal en dan 
Potem ko je iz Rima prišla uradna grožnja, da bodo zaprli italijanska pristanišča za ladje pomorske misije Sophia, je 
poveljujoči italijanski admiral Enrico Credendino v četrtek vse evropske ladje do nadaljnjega vpoklical nazaj v italijanska 
pristanišča. V pristanišču je ostala tudi slovenska ladja Triglav, ki se je letos že drugič k zahodni sosedi odpravila izkazovat 
slovensko solidarnost pri nadzoru akvatorija in reševanju migrantov. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, je 
posadka opravljala redna vzdrževalna dela, ostali pa so v 12-urni pripravljenosti, če bi iz poveljstva operacije vendarle 
prispel ukaz, da se ponovno podajo v operativno cono delovanja. 
Z operacijo Sophia že tri leta poskuša Italiji pomagati pri uničevanju tihotapskega modela migrantov čez Sredozemlje, a je 
bila operacija v glavnem namenjena reševanju migrantov. S Credendinovim ukazom je bila tako dejansko zaustavljena. Za 
rešitev migrantov v Sredozemskem morju so od takrat skrbeli zgolj čolni libijske obalne straže in druge tovorne ali vojaške 
ladje, ki bi jih rešile na odprem morju. Ladje pomorske misije Sophia (poleg Triglava v misiji sodeluje še pet ladij iz Španije, 
Irske, Nemčije, Italije in Francije) niso v pristaniščih ostale dolgo časa. V petek se je namreč nadaljevala že cel teden žgoča 
razprava med političnimi predstavniki v Bruslju, kjer je vseh ostalih 27 držav Italiji jasno dalo vedeti, da ne more enostransko 
prekiniti pomorske misije. Sklenjen je bil kompromis, da bo zunanja služba EU pod vodstvom podpredsednice Federice 
Mogherini pohitela z načrtovano revizijo mandata operacije Sophia, sama pomorska operacija, vključno z izkrcavanjem 
rešenih migrantov, pa se bo medtem nemoteno nadaljevala. Od petka Credendinov ukaz tako ne velja več. 
Hitra revizija mandata operacije 
Predlog zunanje službe glede sprememb mandata misije Sophia naj bi tako v evropski zunanji službi predstavili že ta teden. 
Čeprav obrisi tega predloga državam članicam še niso bili predstavljeni, bi se utegnili po naših informacijah dotikati vsaj 
dveh za Italijo ključnih vprašanj. Evropska komisija naj bi v skladu z junijskimi zaključki evropskega sveta predstavila 
podrobnosti platform za izkrcavanje v Sredozemskem morju rešenih migrantov. Te so sicer medtem zavrnili tako v Libiji kot 
tudi v drugih severnoafriških državah. 
Drugi element predloga komisije naj bi načel vprašanje razdeljevanja rešenih migrantov. Zagotovo bo Mogherinijeva v 
reviziji mandata operacije Sophia predlagala njeno razširitev z aktivnostmi preprečevanja tihotapljenja nafte iz Libije, za kar 
bi morale evropske ladje dobiti avtorizacijo libijskih oblasti za vplutje v njihove teritorialne vode. Delovanje evropskih ladij v 
libijskih teritorialnih vodah je bila sicer želja evropske komisije že od vsega začetka delovanja operacije Sophia. Tihotapske 
čolne so hoteli že leta 2015 prestreči tik pred libijsko obalo, vendar za to tretjo fazo operacije Sophia Evropska unija ni 
dobila ne avtorizacije libijskih oblasti ne avtorizacije varnostnega sveta ZN. 
Po oblikovanem predlogu EEAS bodo države članice nov mandat misije Sophia (ta se izteče konec leta) poskušale dogovoriti 
do konca avgusta. Čeprav se operacija Sophia zdaj nadaljuje, je malo verjetno, da bo ladja Triglav pred koncem tedna, ko se 
konča njeno sodelovanje v evropski misiji, še izplula na operativne naloge.  

https://www.dnevnik.si/1042833952/svet/operacija-sophia-evropske-vojaske-ladje-spet-smejo-dvigniti-sidra


• Italija skeptična glede financiranja članic EU, ki bodo sprejele izkrcane migrante. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. 
julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042834178/Svet/italija-skepticna-glede-financiranja-clanic-eu-ki-bodo-sprejele-izkrcane-
migrante  
Italija je skeptična glede načrtov Evropske komisije, ki članicam EU ponuja denar za sprejetje migrantov, rešenih na 
morju. Italijanski premier Giuseppe Conte je v torek zvečer ocenil, da oskrbe migrantov ne morejo rešiti z denarjem iz 
Bruslja, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa. 
Kot je pojasnil, se Italija nikoli ni obremenjevala s finančnim vidikom migrantov. »Evropska solidarnost nima svoje cene,« je 
dejal. 
Izjave je podal v odzivu na načrte Evropske komisije v boju proti migrantski krizi. V okviru teh bi med drugim članicam 
ponudili 6000 evrov za sprejetje izkrcanega prebežnika iz nadzorovanega centra v drugi članici. To je del predlogov o 
konceptih nadzorovanih centrov v uniji in centrov za izkrcanje migrantov zunaj unije, dogovorjenih junija na vrhu EU. 
Conte je sicer ocenil predloge iz Bruslja kot zanimive, ki pa so deloma v nasprotju s tem, kar je sam zahteval, kot na primer 
oblikovanje kriznega odbora EU, ki bi skrbel za porazdelitev migrantov, ki v Evropo pridejo po morju, med članicami 
povezave. 
Conte: Vsega se ne da rešiti z denarjem 
Pojasnil je še, da italijanski predlog nikoli ni izpostavljal problematike denarja. Po njegovi oceni se namreč ne more vsega 
rešiti z denarjem. 
Že italijanski notranji minister Matteo Salvini je v torek dejal, da Italija noče denarja, temveč ustaviti pritok migrantov. 
Pojasnil je tudi, da prosilec za azil italijanskega davkoplačevalca stane od 40.000 do 50.000 evrov. »Bruselj naj kar obdrži 
svojo miloščino,« je dejal. 
V Italiji sicer trenutno beležijo porast števila migrantov, ki jih rešijo jahte ali druge manjše ladje. Tako so turisti danes med 
drugim pred obalo v Kalabriji rešili 56 sirskih, kurdskih in iraških beguncev, med njimi 11 otrok, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) pa je danes kritizirala predloge 
Evropske komisije glede vzpostavitve nadzorovanih centrov. Po njihovi oceni se tako le še nadaljuje zgrešena migrantska 
politika. 
Namen nadzorovanih centrov v uniji in centrov za izkrcanje migrantov zunaj unije je po predlogu Evropske komisije izboljšati 
in pospešiti proces razlikovanja med prebežniki, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in migranti, ki nimajo pravice ostati v 
EU, ter pospešiti postopke vračanja nezakonitih migrantov. 
AI pa opozarja, da lahko ti načrti vodijo v nepredstavljivo trpljenje in kršenje človekovih pravic migrantov na območju 
Sredozemlja. Po njihovi oceni centri ne bodo pripomogli k bolj urejenim prihodom beguncev. 

• Dolga pot do dogovora EU o vzpostavitvi nadzorovanih centrov za migrante. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 25. 
julij 2018  

https://www.dnevnik.si/1042834230/svet/dolga-pot-do-dogovora-eu-o-vzpostavitvi-nadzorovanih-centrov-za-migrante 
Veleposlaniki držav članic EU v Bruslju so se seznanili s predlogom evropske komisije o vzpostavljanju novih centrov za 
obravnavo rešenih migrantov, ki bi jih postavili na evropskih in afriških tleh. Nobena evropska niti afriška država se za 
zdaj ni javila, da jih je pripravljena gostiti. 
Evropski veleposlaniki v Bruslju so na srečanju Coreper dobili na mizo predlog evropske komisije o vzpostavitvi centrov za 
izkrcavanje v Sredozemskem morju rešenih migrantov. Komisija je v zadnjih tednih ideji dodala nekaj več vsebine. Centre za 
izkrcavanje bi želeli ustanoviti tako v državah članicah, ki bi se zanje prostovoljno odločile, kot tudi v afriških sredozemskih 
državah, če bi EU s tamkajšnjimi oblastmi uspelo doseči dvostranske sporazume. Po naših informacijah iz diplomatskih vrst 
so države članice opozarjale, da je treba pri vzpostavljanju teh centrov spoštovati mednarodno pravo, strinjale pa so se tudi, 
da je cilj predlaganih ukrepov preprečiti tako imenovani »vlečni faktor«, da se na pot proti Evropi zaradi uspeha nekaterih 
migrantov ne bi odpravljali še novi. 
EU bi v centre poslala svoje osebje 
V centrih bi v hitrih, šest do osem tednov trajajočih postopkih preverjali, ali so migranti upravičeni do mednarodne zaščite. 
Če bi se ugotovilo, da do nje niso upravičeni, bi jih vrnili v domovino. Tiste, ki bi jim bila mednarodna zaščita odobrena, pa bi 
preselili v države EU, ki bi jih bile pripravljene sprejeti. Po kakšnem ključu bi ta preselitve potekale, za zdaj ostaja nejasno. 
Prav to je bil zadnja tri leta največji kamen spotike med državami članicami.  
Evropska komisija bi želela pilotni projekt vzpostavitve takšnega centra čim prej izvesti v nekje v osemindvajseterici. Toda 
zanj se ni javila še nobena članica EU.  
Komisija vsem državam članicam – ne zgolj priobalnim državam – ponuja finančne spodbude za pristanek na vzpostavitev 
nadzorovanih centrov na njihovih tleh. Za vsakega sprejetega migranta v takšnem centru bi država dobila 500 evrov, hkrati 
bi Bruselj finančno podprl gradnjo in delovanje teh centrov ter tja poslal tudi svoje osebje. Do 315 pripadnikov evropskih 
varnostnih in azilnih agencij ter drugih strokovnjakov bi v takšnih centrih lahko obravnavalo do 500 migrantov hkrati. EU bi 
imela v centrih svoje mejne policiste, strokovnjake Europola, prevajalce, oficirje za spremstvo zavrnjenih migrantov, 
strokovnjake za preverjanje upravičenosti do azila in druge uradnike. Posamezna država gostiteljica bi morala priskrbeti le 
medicinsko osebje.  
Čakajoč na predloge IOM in UNHCR 
»Tako kot 'hot spoti' v Grčiji in Italiji tudi nadzorovani centri ne bodo pripomogli k bolj urejenemu upravljanju prihodov, 
temveč bodo ženske, moške in otroke izpostavili kršitvam človekovih pravic. Evropski voditelji morajo zagotoviti, da bodo 
tisti, ki jim grozi utopitev, izkrcani v državah, kjer ne bodo ogrožene njihove človekove pravice,« je prepričan Fotis Filippou, 
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predstavnik Amnesty International. Prej kot uvajanju novih politik in izvažanju nadzora zunanjih meja bi se evropski voditelji 
po njegovem morali posvetiti možnostim, kako bi lahko begunci na zakonit način prestopali meje. 
Dvomi pa ne vztrajajo zgolj pri nevladnih organizacijah. Tudi države članice želijo biti res prepričane, da bodo dogovorjene 
rešitve v skladu z mednarodnim pravom. Še več nejasnosti kot pri nadzorovanih centrih v EU se poraja v zvezi z njim 
sorodnimi centri na afriških tleh, tako imenovanimi »platformami za izkrcavanje«. EU si jih želi vzpostaviti v sodelovanju z 
Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) in visokim komisariatom ZN za begunce (UNHCR), a so jih vse severnoafriške 
države za zdaj zavrnile. IOM in UNHCR bosta na konferenci z vsemi sredozemskimi državami prihodnji teden v Švici 
predstavila svoje poglede, kako bi takšni centri lahko delovali. Po zagotovilih naših virov bo na konferenci izrečen tudi poziv 
vsem državam, tako evropskim kot afriškim, da so pri obravnavi migrantov in rešenih oseb zavezane k izpolnjevanju 
dolžnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.  
Na slovenski meji na delu organizirani in posamični tihotapci  
Policija ugotavlja, da tihotapci v želji po večjem zaslužku migrante pogosto prevažajo v zaprtih kombijih (v enem kombiju so 
odkrili tudi že po 30 migrantov), s čimer ogrožajo njihova življenja. Vedno znova posegajo po istem načinu delovanja: pred 
kombijem vozi en ali več avtomobilov, iz katerih voznik kombija dobiva opozorila glede gibanja policijskih patrulj. Na 
območju policijske uprave Koper pa so tamkajšnji policisti preprečili nezakonit vstop v Slovenijo pri prevozu z osebnim 
avtomobilom. Policisti so ugotovili, da je 49-letna Slovenka proti Italiji prevažala štiri Sirce, ki so prej tihotapcem za pot do 
Slovenije plačali po 5000 evrov. 

• Hrvaška zavrača načrt Evropske komisije o denarnem nadomestilu za sprejem pribežnikov. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 26.7.2018 

https://www.dnevnik.si/kartica/1042834259  
Hrvaška ne podpira načrta Evropske komisije za spopad z migrantsko krizo, ki članicam unije ponuja denarno nadomestilo za 
sprejem migrantov, ki jih rešijo na morju, danes poroča hrvaški Večernji list. Dodaja, da Hrvaška na svojemu ozemlju ne bo 
dovolila odpiranja tranzitnih ali sidrnih centrov niti ne žariščnih točk.  

• Več sto migrantov vdrlo v špansko eksklavo v Maroku. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042834281/Svet/video-vec-sto-migrantov-vdrlo-v-spansko-eksklavo-v-maroku-  
Več sto migrantov iz afriških držav je danes v zgodnjih jutranjih urah uspelo preplezati dvojno ograjo na meji med 
Marokom in špansko eksklavo Ceuto ter vdreti na špansko ozemlje. Migranti so se čez mejo prebili tudi z nasiljem, 
nekateri so namreč varnostne sile na meji napadli z živim apnom. Več deset ljudi je ranjenih. 
Tiskovni predstavnik civilne garde v Španiji je povedal, da je v zgodnjih jutranjih urah okoli 400 migrantov uspelo vdreti v 
Španijo. Po njegovih navedbah so ti »kar naenkrat« začeli plezati čez ograjo, prekrito z majhnimi rezili. Nekateri izmed njih 
so policiste napadli še z živim apnom, ki so ga s seboj nosili v vedrih in steklenicah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Več policistov naj bi bilo poškodovanih 
Kot poročajo španski mediji, naj bi na špansko ozemlje vdrlo med 450 in 600 migranti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
V incidentu je bilo po navedbah AFP poškodovanih »več kot deset« policistov, štirje izmed njih so morali zaradi opeklin na 
obrazu in rokah poiskati pomoč v bolnišnici. 
Tiskovna predstavnica Rdečega križa Isabel Brasero je medtem povedala, da je humanitarna organizacija oskrbela 30 
migrantov, 11 izmed njih pa so na šivanje in zaradi morebitnih zlomov odpeljali v bolnišnico. Noben izmed naj sicer ne bi bil 
huje poškodovan. 
Edina kopenska meja EU in Afrike 
Po navedbah Braserove so se migranti, potem ko so se uspeli prebiti na špansko ozemlje, zatekli v tamkajšnji center za 
migrante. 
Španski eksklavi Ceuta in Melilla v Maroku predstavljata edino kopensko mejo EU z Afriko. Posledično sta ozemlji tarča 
migrantov, ki si želijo vstopa v EU ter redno plezajo čez visoko ograjo ob meji, plavajo ob obali ali se skrivajo v vozilih, ki 
prečkajo mejo. 
Španija je po najnovejših podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) med migranti, ki poskušajo doseči Evropo s 
prečkanjem Sredozemskega morja, najbolj priljubljena evropska država. Državo je letos do 15. julija prek morja doseglo 
18.016 migrantov. S tem je presegla Italijo, kamor je v enakem obdobju letošnjega leta prek morja vstopilo 17.827 ljudi. 

• Trump kot rešitev spora med Srbijo in Kosovom vidi menjavo ozemlja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042834271/Svet/trump-naj-bi-v-resitvi-spora-med-srbijo-in-kosovom-podpiral-menjavo-
ozemlja  
Po poročanju prištinskega časnika Gazeta ekspres, naj bi administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa v 
rešitvi spora med Srbijo in Kosovom podpirala menjavo ozemlja. O tem naj bi Trump po navedbah časnika v Helsinkih 
govoril tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. 
V zameno za ozemlje bi Srbija priznala suverenost svoje nekdanje avtonomne pokrajine, povzema pisanje časnika, ki navaja 
neimenovane diplomatske vire, srbska tiskovna agencija Tanjug. 
To je bistvena sprememba stališča na vrhu ameriške politike, saj so prejšnji ameriški predsedniki branili suverenost Kosova 
in meje, ki jih poznamo danes. Časnik je sicer še pisal, da bi po takšni menjavi ozemlje Kosova oz. »kar bi ostalo od njega« 
bilo zgolj le provinca Albanije. 
Srbija je že predlagala, da bi lahko desetletni spor s Kosovom rešili z menjavo delov ozemlja. Če se ne bodo dogovorili o 
»razmejitvi« obeh ljudstev, bi se lahko Albanci zaradi visoke stopnje rodnosti v prihodnjih letih razširili globoko na srbsko 
ozemlje, navajajo danes srbski mediji predsednika Aleksandra Vučića. 
V okviru take rešitve bi sever Kosova, kjer živijo večinsko Srbi, ponovno priključili Srbiji. V zameno bi lahko regijo okoli 
južnosrbskega mesta Preševo priključili Kosovu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
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Ne morejo živeti skupaj 
Za Kosovo pristojen srbski pravoslavni škof Teodozij je sicer posvaril pred takšno delitvijo, saj bi se potem Srbi, ki trenutno 
živijo v osrednjem Kosovu, izselili. 
Srbski časnik Kurir je danes navedel analitika, ki je blizu vladi, Dejana Vuka Stankovića, da je »zgodovina pokazala, da Srbi in 
Albanci ne morejo živeti skupaj. Bolje je, da vsak ustvari svojo državo«. 
Evropska unija že več let posreduje med državama in skuša najti rešitev. Zadnje srečanje na visoki ravni pred več kot 
tednom dni v Bruslju se je izkazalo kot neuspešno. 
Na Kosovo živijo večinoma le še Albanci, njegovo suverenost pa je priznalo že več kot 110 držav. 

• Zaev bo do ponedeljka razpisal referendum o imenu Makedonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. julij 2018  
https://www.dnevnik.si/1042834257/svet/zaev-bo-do-ponedeljka-razpisal-referendum-o-imenu-makedonije  
Makedonski premier Zoran Zaev je v sredo zvečer sporočil, da bo do ponedeljka razpisal referendum o dogovoru med 
Skopjem in Atenami o imenu Makedonije, kar pomeni, da bodo morali glasovanje izvesti do 30. septembra. Že pred tem 
je zatrdil, da bodo referendum organizirali, tudi če ne bo dogovora z opozicijsko VMRO-DPMNE. 
Po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA, bo referendum najverjetneje razpisan v soboto. Zaev je že pred tem 
povedal, da bi lahko referendumsko vprašanje o imenu države, ki bi se po novem imenovala Severna Makedonija, povezal z 
vprašanjem članstva v EU in Nato, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Referendumsko vprašanje bi se tako glasilo: Ali ste za članstvo v EU in zvezi Nato, ob sprejetju dogovora med republiko 
Makedonijo in republiko Grčijo? Po mnenju vodje opozicijske VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega je takšno vprašane 
neresno in ponižujoče. 
Nova srečanja z opozicijo niso potrebna 
Zaev je v sredo izrazil mnenje, da imajo predstavniki opozicije pravico, da predstavijo svoje stališče glede referenduma in da 
državljane, na referendum povabijo ali pozovejo k bojkotu. Hkrati je poudaril, da po njegovem mnenju nova srečanja s 
predstavniki opozicije, ki so bila doslej brezplodna, niso potrebna. Lahko pa se Mickoski obrne nanj, je dejal, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. 
Makedonskemu parlamentu je v sredo zvečer uspelo oblikovati začasno volilno komisijo, ki naj bi pripravila referendum. 
Zanjo je soglasno glasovalo vseh 100 poslancev. Komisijo naj bi vodil član VMRO-DPMNE. Poslanci so v sredo na zadnji seji 
pred počitnicami hkrati spremenili tri zakone - o vladi, o financiranju strank in o volitvah. Zavrnili so predlog VMRO-DPMNE 
za spremembo kazenskega zakonika, po katerem bi zagotovili amnestijo obtoženim strankarskim funkcionarjem. 
 

Večer, Maribor 

• Manjšinska politika: očitki novinarjem RTV glede znanja slovenščine. Timotej Milanov. Večer, Maribor, 
23.7.2018 

https://www.vecer.com/manjsinska-politika-ocitki-novinarjem-rtv-glede-znanja-slovenscine-6527643 
Manjšinski politik Attila Kovacs opozarja na domnevno podrejenost manjšinskih medijev vodstvu krovne madžarske 
manjšinske organizacije v Sloveniji - Njen predsednik Ferenc Horvath in novinarji lendavskega studia RTV menijo, da so v 
ozadju stare zamere. 
 V prekmurski madžarski manjšinski skupnosti se spet kregajo. Tokrat javnost na domnevne nepravilnosti opozarja član 
madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik Attila Kovacs, sicer zaposlen na Inštitutu za narodnostna 
vprašanja. Pri tem se navezuje na izjavo, ki jo je dal predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
(PMSNS) Ferenc Horvath za naš medij, potem ko je bil na letošnjih državnozborskih volitvah izvoljen za manjšinskega 
poslanca. Takrat je napovedal, da si bo prizadeval za spremembo na področju dvojezičnih dodatkov. »Veliko ljudi črpa iz 
tega vira, premalo pa vračajo v smislu znanja madžarskega jezika,« je povedal. Dobrovniški Madžari so na zadnji seji sveta 
občinske manjšinske organizacije razpravljali o sklepu, s katerim bi Horvatha pozvali, da naj najprej tovrstno problematiko 
uredi v zavodih madžarske narodne skupnosti. Pri tem Kovacs opozarja na dogajanje znotraj lendavskega studia RTV 
Slovenija. »Studio madžarskih programov v Lendavi je namreč za nedoločen čas zaposlil pet sodelavcev, ki niti na osnovni 
ravni ne obvladajo uradnega slovenskega jezika. Ena novinarka med njimi dobiva celo 12-odstotni dvojezični dodatek k 
plači, kljub temu, da govori le en uradni jezik – madžarskega, slovenskega pa ne,« piše Kovacs, ki ga je zmotilo, da novinarka 
RTV Ilona Feher v oddaji Pomurskega madžarskega radia ni poročala o omenjeni razpravi. Na RTV Kovacsu odgovarjajo, da 
omenjeni sklep sploh ni bil sprejet in da novinarji niso zapisnikarji dogodkov, temveč se na podlagi lastne presoje odločijo, 
čemu bodo namenili pozornost v prispevku. 
Pomočnica direktorja: »Vsi se trudijo.«   
Pomočnica generalnega direktorja RTV Slovenija za madžarski program Helena Zver pravi, da Kovacs nima realnega 
vpogleda v to, v kolikšni meri zaposleni v lendavskem studiu obvladajo slovenski jezik. Pri tem poudarja, da imajo vsi 
opravljen tečaj slovenščine. »Resda ne obvladajo vsi slovenščine stoodstotno, se pa zelo trudijo,« pravi Zverova, ki dodaja, 
da gre v primeru lendavskega studia za specifično delo, saj je celoten program v madžarskem jeziku. Kot še pove, so 
omenjene sodelavce zaposlili, potem ko so se v okviru celotne RTV odločili, da bodo odpravili vse prekarne oblike 
zaposlitev. V lendavskem studiu je sicer skupno 48 zaposlenih. Pri očitkih Kovacsa naj bi igrale vlogo tudi stare zamere. Kot 
smo neuradno izvedeli od zaposlenih na RTV tudi glede zaposlitve Kovacseve soproge Agnes Tatrai, ki je bila štiri leta 
zaposlena na RTV, nakar naj bi se sporekli glede načina prekinitve delovnega razmerja in posledičnega izplačila odpravnine. 
»Tudi njegova žena ni vedela niti besede slovenskega jezika, pa ga to takrat ni motilo,« nam je povedala novinarka, ki želi 
ostati neimenovana. Omenjeno zaposlitev so nam potrdili tudi na RTV, kjer so še zapisali, da tudi Tatraieva ni nikoli 
predložila dokumentov o znanju slovenskega jezika. Kovacs očitek zavarača: »Ne vem, kaj ima to opraviti z dogodki izpred 
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devetih let. Moja žena je takrat dala odpoved in s tem je bila zadeva rešena.« Pri tem še pojasnjuje, da je njegova žena 
opravila izpit iz slovenščine na Centru za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, preden je 
podpisala pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Dokazilo pa da je predala odgovornemu uredniku v Lendavi. 
Toži tudi Nepujsag 
Kovacs opozarja, da novinarji lendavskega studia RTV nikoli niso poročali kritično o delu Horvatha ali prejšnjega 
narodnostnega poslanca Laszla Göncza. Kot smo še izvedeli, je hčerka omenjene novinarke Feherjeve Bea Feher zaposlena v 
PMSNS, zaposlil pa jo je ravno Horvath. Zverova odločno zavrača namigovanje, da naj bi to vplivalo na objektivnost 
poročanja novinarke. »Horvath in njegovi somišljeniki so si popolnoma podjarmili manjšinske medije, saj nikoli ni prišlo v 
javnost, ko smo na sejah govorili kaj kritičnega,« vztraja Kovacs, ki toži tudi manjšinski časopis Nepujsag, ker, kot pravi, mu 
niso želeli objaviti odgovora v skladu z zakonom o medijih. Horvath pojasnjuje, da je glede dvojezičnih dodatkov na RTV v 
preteklosti že imel pripombe. »Vendar so mi na RTV zagotovili, da imajo zadeve urejene v skladu s svojimi notranjimi 
pravilniki.« 
Razpravo oziroma poziv Madžarov v Dobrovniku bo po lastnih besedah komentiral takrat, ko bo formalno prejel sklep. 
»Nikoli nisem nikomur povedal, kako naj poroča o meni,« pravi Horvath, ki meni, da vzrok Kovacsevega pisanja tiči drugje. 
»Gre za osebno zamero, saj me skuša diskreditirati, odkar mu nisem zaupal vodenja enega od projektov.« Gre za šolski 
projekt, ki ga prekmurski Madžari izvajajo skupaj s porabskimi Slovenci, Kovacs pa ga je vodil v prvih dveh fazah. »Ko je vodil 
projekt, je bil negativno nastrojen do marsikoga znotraj narodnostne skupnosti,« pravi Horvath. Kovacs odgovarja, da gre 
samo za izgovore. »Ne vem, kakšno zvezo ima moje strokovno delo s politiko.« Pri tem še izpostavi, da je namesto njega 
Horvath za vodjo projekta imenoval samega sebe. Glede zaposlitve treh oseb je Kovacs tudi ovadil RTV in takratnega vršilca 
dolžnosti generalnega direktorja Marka Fillija zaradi domnevne zlorabe položaja, a je okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
zadevo zavrglo. 

• Varovanje meje: Žalitve namesto nadzora?. Kristina Božič. Večer, Maribor, 24.7.2018  
https://www.vecer.com/varovanje-meje-zalitve-namesto-nadzora-6527638 
Opozorila mednarodnih organizacij o nasilju nad begunci na Hrvaškem in o slabih pogojih v BiH se vrstijo. Pravni 
strokovnjaki opozarjajo na veliko odgovornost oblasti v EU pri presoji prošenj za mednarodno zaščito.  
"Bojimo se za varnost ljudi, tudi družin, ki so ujete. Poskušajo iti naprej, a se vsak dan vračajo s poškodbami,“ je prejšnji 
četrtek dejala Nicole Robicheau, predstavnica mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca v Bihaču. 
Dnevno oskrbijo v povprečju 70 ljudi zaradi poškodb, s katerimi se ti vrnejo iz Evropske unije. Na protipravna vračanja, 
nasilje in kršitve pravic beguncev in prosilcev za azil na Hrvaškem je februaja, marca, junija in julija letos opozarjala že 
Agencija EU za temeljne pravice. Prejšnji teden sta vlogo slovenske policije pri protipravnih praksah vračanja ljudi, ki se jim 
ne dovoli, da bi v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito, potrdili poročili Pravno-informacijskega centra in Amnesty 
International. Samo Bardutzky z ljubljanske pravne fakultete pravi, da so opisane razmere v "Veliki Kladuši in Bihaću takšne, 
da teh oseb hrvaška policija ne bi smela vračati v BiH. Posledično pa slovenska policija oseb ne sme izročati Hrvaški, če ve, 
da bodo poslani v situacijo, kjer ne bo spoštovano njihovo človeško dostojanstvo," koordinator pravne svetovalnice za 
begunce in tujce opozarja, da mora policija pokazati še dodatno previdnost, ko pridejo na mejo otroci in pripadniki drugih 
ranljivih skupin. 
Želja nadzirati mejo ne opravičuje nasilja 
Regionalni direktor Rdečega križa in Rdečega polmeseca za Evropo Simon Missiri je prejšnji teden države EU opozoril, da 
imajo morda res pravico sprejeti in uveljaviti migracijske politike, a imajo tudi dolžnost, da ljudi, ne glede na njihov status, 
obravnavajo z dostojanstvom in s spoštovanjem. O tem govori tudi njihovo julijsko poročilo Novi zagrajeni red. Sedanje 
politike in prakse držav povzročajo in stopnjujejo trpljenje ljudi, opozarjajo. 
Frontex: mejna straža v Makedoniji in Albaniji, dogovarjanja s Srbijo in BiH 
Prejšnji teden je komisar EU za migracije Dimitris Avramopoulos z makedonskim notranjim ministrom Oliverjem 
Spasovskim podpisal sporazum, ki bo omogočal, da bo evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) lahko 
kadarkoli izvedla akcije na teritoriju Makedonije. Makedoniji je "čestital za pomemben operativni korak", ki bo omogočil, 
da bo Frontex tam v "celoti uresničeval svoj potencial". EU je podoben sporazum februarja podpisala z Albanijo, pogaja 
se še z BiH in s Srbijo. Slovensko notranje ministrstvo pa je jasno, da bo pogoj za pristopanje k EU za države v regiji 
njihovo učinkovito branjenje mej. 
Na poročila o protipravnih ravnanjih slovenske policije na meji s Hrvaško se je prejšnji četrtek odzvalo notranje ministrstvo 
Vesne Györkös Žnidar in zavrnilo, da bi prihajalo do nepravilnosti. V petek so jim odgovorili v Amnesty International, kjer so 
med drugim spomnili "da tudi EU pri ravnanju z iskalci azila krši številne obveznosti in ne prevzema svojega poštenega dela 
skrbi za begunce". Vztrajajo, da je sporazum o vračanju med Hrvaško in Slovenijo neskladen z obveznostmi Slovenije po 
pravu človekovih pravic, saj ne nudi zadostnih varovalk, da se ljudi, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, ne bi vračalo, 
četudi se s tem ogrozi njihove človekove pravice. 
Na to opozori tudi Samo Bardutzky. Koordinator študijskega programa migracije in begunsko pravo v Evropi pravi, da 
sporazum "naše države v ničemer ne odvezuje obveznosti, ki jih ima po mednarodnem in evropskem pravu človekovih 
pravic ter po pravu EU." Sporazum sam določa, da se ga ne sme uporabljati, če so osebe prosilci za mednarodno zaščito. 
"Zanje mora veljati mednarodno begunsko pravo," poudari Samo Bardutzky, da sporazum v sedanji obliki odvzema tudi 
pravico do pravnega sredstva zoper oblastno ravnanje, četudi to pravico zagotavlja slovenska ustava. 
Žalitve in poskusi diskreditacij 
Notranje ministrstvo s sporazumom prelaga še dodatno odgovornost na posamezne policiste na terenu, ki morajo presoditi, 
ali želi posameznik pred njimi izraziti namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. "Povsem možno je, da je nekomu, 
ki si mednarodno zaščito zasluži, to težko izraziti, ko pride v stik z državnim organom – morda slabo govori angleško ali ga je 

https://www.vecer.com/varovanje-meje-zalitve-namesto-nadzora-6527638
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/2018
http://pic.si/porocilo-o-ugotovitvah-in-opazanjih-o-izvajanju-postopkov-vracanja-in-spostovanju-nacela-nevracanja-non-refoulement/
http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Amnesty-International-Porocilo-prisilna-vracanja-19_7_2018.pdf
http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Amnesty-International-Porocilo-prisilna-vracanja-19_7_2018.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/180628-Migration-policy-report-A4-EN.pdf
http://www.amnesty.si/prisilna-vracanja-odziv


strah," pojasni Samo Bardutzky. "Na državnih organih je zato velika odgovornost, da resnično omogočijo dostop do 
postopka, ki vodi do ugotovitve, ali je nekdo upravičen do mednarodne zaščite. To pomeni, da se morajo proaktivno truditi, 
da oseba dobi relevantne informacije in ima priložnost povedati svojo zgodbo." O njihovi upravičenosti do mednarodne 
zaščite pa nato v ločenem postopku odločajo uradniki notranjega ministrstva. "Izjemno pomembno je, da se državni organi 
v fazah prej resnično potrudijo, da bodo osebe, ki pridejo v Slovenijo, seznanjene z možnostmi, ki jih imajo. Nevarnost, da 
nekoga vrnemo nekam, kjer mu grozi smrt, mučenje, nečloveško ravnanje ali nasilje, je namreč tako velikega pomena, da 
moramo v dvomu vedno poskrbeti, da bo izveden postopek, s katerim se bo taka vrnitev preprečila," opisuje Samo 
Bardutzky temeljna načela dostojnosti in človečnosti. 
V Amnesty International pa so se odzvali tudi na žaljive izjave državnega sekretarja Boštjana Šefica. "Izraz azilni šoping je 
žaljiv do ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito," opozarjajo na dejansko različno obravnavo beguncev znotraj EU. 
Statistična verjetnost, da prosilec za azil iz Afganistana dobi mednarodno zaščito na Hrvaškem je denimo 6,3-odstotna, v 
Nemčiji več kot 50-odstotna, v Italiji pa 91,6-odstotna. Protestirajo tudi zaradi namigovanj državnega sekretarja, da bi lahko 
bili begunci in migranti "inštruirani", da pripovedujejo, kako jim slovenski policisti niso omogočili, da bi zaprosili za azil. 
Pravijo, da so raziskave, ki so temelj njihovih poročil, narejene po najvišjih raziskovalnih standardih. In v 51 pričevanjih, ki so 
jih zbrali konec junija v Veliki Kladuši, se niso ponavljale ne iste fraze ne enaki opisi dogodkov. Pokazala pa se je 
sistematičnost ravnanja slovenske policije. 
 

Vestnik, Murska Sobota 
 

• Očitki glede znanja slovenščine. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 30, 26. julija 2018, str. 4 
Manjšinska politika 
Manjšinski politik Attila Kovacs opozarja na domnevno podrejenost manjšinskih medijev vodstvu krovne madžarske 
manjšinske organizacije v Sloveniji – Njen predsednik Ferenc Horvath in novinarji lendavskega studia RTV menijo, da so v 
ozadju stare zamere 
V prekmurski madžarski manjšinski skupnosti se spet prepirajo. Tokrat javnost na domnevne nepravilnosti opozarja član 
madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik Attila Kovacs, sicer zaposlen na Inštitutu za narodnostna 
vprašanja. Pri tem se navezuje na izjavo, ki jo je dal predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
(PMSNS) Ferenc Horvath za naš medij, potem ko je bil na letošnjih državnozborskih volitvah izvoljen za manjšinskega 
poslanca. Takrat je napovedal, da si bo prizadeval za spremembo na področju dvojezičnih dodatkov. »Veliko ljudi črpa iz 
tega vira, premalo pa vračajo v smislu znanja madžarskega jezika,« je povedal. 
Dobrovniški Madžari so na zadnji seji sveta občinske manjšinske organizacije razpravljali o sklepu, s katerim bi Horvatha 
pozvali, naj najprej to problematiko uredi v zavodih madžarske narodne skupnosti. Pri tem Kovacs opozarja na dogajanje v 
lendavskem studiu RTV Slovenija. »Studio madžarskih programov v Lendavi je namreč za nedoločen čas zaposlil pet 
sodelavcev, ki niti na osnovni ravni ne obvladajo uradnega slovenskega jezika. Ena novinarka med njimi dobiva celo 12-
odstotni dvojezični dodatek k plači, kljub temu da govori le en uradni jezik – madžarskega, slovenskega pa ne,« piše Kovacs, 
ki ga je zmotilo, da novinarka RTV Ilona Feher v oddaji Pomurskega madžarskega radia ni poročala o omenjeni razpravi. 
Na RTV Kovacsu odgovarjajo, da omenjeni sklep sploh ni bil sprejet in da novinarji niso zapisnikarji dogodkov, temveč se na 
podlagi lastne presoje odločijo, čemu bodo namenili pozornost v prispevku. 
 
Pomočnica direktorja: »Vsi se trudijo« 
 

 
Slika: Helena Zver: »Resda ne obvladajo vsi slovenščine stoodstotno, se pa zelo trudijo.« Fotografija:  Silva Eöry 
 
Pomočnica generalnega direktorja RTV Slovenija za madžarski program Helena Zver pravi, da Kovacs nima realnega 
vpogleda v to, koliko zaposleni v lendavskem studiu obvladajo slovenski jezik. Pri tem poudarja, da imajo vsi opravljen tečaj 
slovenščine. »Resda ne obvladajo vsi slovenščine stoodstotno, se pa zelo trudijo, « pravi Zverova, ki dodaja, da gre 
v primeru lendavskega studia za specifično delo, saj je celoten program v madžarskem jeziku. Kot še pove, so omenjene 
sodelavce zaposlili, potem ko so se v okviru celotne RTV odločili, da bodo odpravili vse prekarne oblike zaposlitev. 
V lendavskem studiu je sicer skupno 48 zaposlenih. Pri očitkih Kovacsa naj bi igrale vlogo tudi stare zamere. Kot smo 
neuradno izvedeli od zaposlenih na RTV, tudi zaradi Kovacseve soproge Agnes Tatrai, ki je bila štiri leta zaposlena na RTV, 
nakar naj bi se sporekli glede načina prekinitve delovnega razmerja in posledičnega izplačila odpravnine. »Tudi njegova 



žena ni vedela niti besede slovensko, pa ga to takrat ni motilo,« nam je povedala novinarka, ki želi ostati neimenovana. 
Omenjeno zaposlitev so nam potrdili tudi na RTV, kjer so še zapisali, da tudi Tatraieva ni nikoli predložila dokumentov o 
znanju slovenskega jezika. Kovacs očitek zavrača: »Ne vem, kaj ima to opraviti z dogodki izpred devet let. Moja žena je 
takrat dala odpoved in s tem je bila zadeva rešena.« 
 
Toži tudi Nepujsag 
 

 
Slika: Attila Kovacs opozarja na dogajanje znotraj lendavskega studia RTV Slovenija. Fotografija:  Silva Eöry 
 
Kovacs opozarja, da novinarji lendavskega studia RTV nikoli niso poročali kritično o delu Horvatha ali prejšnjega 
narodnostnega poslanca Laszla Göncza. Kot smo še izvedeli, je hčerka omenjene novinarke Ilone Feher Bea Feher zaposlena 
v PMSNS, zaposlil pa jo je ravno Horvath. Zverova odločno zavrača namigovanje, da naj bi to vplivalo na objektivnost 
poročanja novinarke. 
»Horvath in njegovi somišljeniki so si popolnoma podjarmili manjšinske medije, saj nikoli ni prišlo v javnost, ko smo na sejah 
govorili kaj kritičnega,« vztraja Kovacs, ki toži tudi manjšinski časopis Nepujsag, ker, kot pravi, niso želeli objaviti 
njegovega odgovora v skladu z zakonom 
o medijih. 
 

 
Slika: Ferenc Horvath: »Nikoli nisem nikomur povedal, kako naj poroča o meni.« Fotografija: Majda Horvat 
 
Horvath pojasnjuje, da je imel glede dvojezičnih dodatkov na RTV pripombe že v preteklosti. »Vendar so mi na RTV 
zagotovili, da imajo zadeve urejene v skladu s svojimi notranjimi pravilniki.« Razpravo oziroma poziv Madžarov v 
Dobrovniku bo po lastnih besedah komentiral takrat, ko bo formalno prejel sklep. »Nikoli nisem nikomur povedal, kako naj 
poroča o meni,« pravi Horvath, ki meni, da vzrok Kovacsevega pisanja tiči drugod. »Gre za osebno zamero, saj me skuša 
diskreditirati, odkar mu nisem zaupal vodenja enega od projektov.« Gre za šolski projekt, ki ga prekmurski Madžari izvajajo 
skupaj s porabskimi Slovenci, Kovacs pa ga je vodil v prvih dveh fazah. »Ko je vodil projekt, je bil negativno naravnan 
do marsikoga znotraj narodnostne skupnosti,« pravi Horvath.  
Kovacs odgovarja, da gre samo za izgovore. »Ne vem, kakšno zvezo ima moje strokovno delo s politiko.« Pri tem še omeni, 
da je namesto njega Horvath za vodjo projekta imenoval samega sebe. Glede zaposlitve treh oseb je Kovacs tudi ovadil RTV 
in takratnega vršilca dolžnosti generalnega direktorja Marka Fillija zaradi domnevne zlorabe položaja, a je okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani zadevo zavrglo. 

• Odkrili doprsni kip Marie Pozsonec. Silva Eöry. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 30, 26. julija 2018, str. 4 
V okviru praznovanja 19. Občinskega praznika so pred občinsko zgradbo na Hodošu odkrili doprsni kip dolgoletne poslanke 
madžarske narodne skupnosti Marie Pozsonec. Kip je delo akademskega kiparja Marjana Dreva. 
 



 
Slika: Kip so odkrili (z leve): Robert Pozsonec, Milan Kučan in Ludvik Orban. Fotografija: Silva Eöry 
 
Kot je v govoru pojasnil župan Ludvik Orban, je imela Pozsončeva, ki so jo leta 2002 imenovali tudi za častno občanko, veliko 
zaslug za to, da je državni zbor leta 1998 sprejel sklep o odcepitvi Hodoša od Občine Hodoš - Šalovci. »Stara modrost pravi, 
da človek živi, dokler živi spomin nanj. Spomin na spoštovano Mario Pozsonec, katere spomenik odkrivamo, bo med nami 
živ še dolgo. Spomenik nas bo spominjal na človeka, ki nas je s svojim delom in prizadevanjem za tvorno sožitje, 
razumevanje in sodelovanje Madžarov in Slovencev na tem lepem, a občutljivem svetu med Rabo in Muro, močno 
zadolžil,« je v slavnostnem govoru poudaril prvi predsednik Slovenije Milan Kučan in dodal, da se »Marika nikdar ni izogibala 
ne človeški ne politični odgovornosti«, poleg tega ni bila le poslanka svoje narodne skupnosti, ampak se je v vseh svojih 
štirih mandatih zavzemala za reševanje problemov nerazvite prekmurske regije. 
Potem ko so Milan Kučan, Ludvik Orban in Robert Pozsonec, sin lani umrle učiteljice in narodnostne poslanke, odkrili 
doprsni kip Marie Pozsonec, je bila na prireditvenem prostoru pri nogometnem igrišču še slavnostna seja občinskega sveta s 
podelitvijo priznanj. Za častnega občana so imenovali Zoltana Öra, župana Öriszentpetra, občine, s katero Hodošani že vrsto 
let dobro sodelujejo, še posebej na področjih kulture in gasilstva. Listine občine so prejeli: Štefan Benčec (predsednik 
društva samopomoči Solidarnost Hodoš), Leopold Könye (aktiven v kulturnem in gasilskem društvu, kjer je tudi poveljnik), 
Katalin Bunderla (pomaga pri organizaciji različnih prireditev) in Nina Orban (aktivna v kulturnem in gasilskem društvu). 
Priznanje župana pa so prejeli Andrej Toth, Matej Molnar, Melisa Tamaško in Jože Nemet. 

• Temelji države v »slovenski Sibiriji«. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 30, 26. julija 2018, 
str. 5 

Pred 150. obletnico prvega slovenskega tabora 
Ljerka Zemljič je sodelovala pri izvedbi praznovanja 100. obletnice tabora, je bil 9. septembra 1868 v Ljutomeru 
Medtem ko se v Ljutomeru pripravljajo na praznovanje 150. obletnice prvega slovenskega tabora oziroma prvega 
slovenskega množičnega narodnopolitičnega zborovanja, smo se pogovarjali s 85-letno Ljerko Zemljič, ki je pred pol stoletja 
intenzivno sodelovala pri pripravi takratne stote obletnice. 
Zemljičevi so lani v Ljutomeru ob kulturnem prazniku podelili Miklošičevo nagrado za dolgoletno aktivno sodelovanje v 
kulturi. Vrsto let je vodila folklorno skupino na ljutomerski osnovni šoli, urejala šolsko literarno glasilo Mladi Prlek ter 
skrbela za literarni krožek. Bila je tudi lektorica knjige Glas srca, ki jo je izdala takratna Zveza kulturnih društev. Sama pa 
se posebej rada spominja časov, ko je za praznovanje 100. obletnice prvega slovenskega tabora v Ljutomeru poskrbela za 
uspešen nastop deklic. 
V Prlekijo jo je pripeljala ljubezen 
Ljerka Zemljič po rodu ni Prlekinja, saj se je v prleško prestolnico priselila iz glavnega mesta Slovenije leta 1953 – zaradi 
ljubezni. Še zmeraj ji nasmeh na obraz privabi spomin na besede moža Mirana, da je prleščina »jezik ljubezni «. Prijateljice s 
fakultete, kjer je študirala slavistiko, so jo takrat dražile, da gre v slovensko Sibirijo, sama pa se je nad Prlekijo navdušila, 
tako nad okoljem kot nad ljudmi, ki so jo srčno sprejeli. 
S telesno dejavnostjo se je aktivno ukvarjala že od leta 1945. Ko je živela v Ljubljani, je bila v tamkajšnjem Narodnem domu 
vodnica pionirk, telovadne nastope je imela tudi v Beogradu in Pragi. Na takratnih večjih prireditvah so na odrih velikokrat 
predstavljali t. i. akademske sestave, čemur bi danes rekli ritmični nastopi.  
V Ljutomeru je spoznala Tončka Žnidariča, ki je takrat deloval kot uslužbenec Partizana Slovenije. Na njegovo povabilo je v 
Ljutomeru prevzela telovadbo deklic oziroma postala vodja telovadbe za deklice. Leta 1963 je postala načelnica Partizana, 
nato pa predsednica Občinske zveze za telesno kulturo (OZTK) kot takrat edina tovrstna funkcionarka v državi. Bila je tudi 
predsednica izvršnega odbora Zveze Partizan Slovenije ter članica izvršnega odbora takrat najvišjega športnega organa v 
Jugoslaviji – SOFK (Savez organizacija za fizičku kulturu - zveza organizacij za telesno kulturo). Za svoje udejstvovanje in 
promocijo telesne kulture je leta 1968 prejela tudi Bloudkovo priznanje. 
Zaposlila se je na Osnovni šoli Ivana Cankarja in 31 let poučevala slovenščino, srbohrvaščino in telesno vzgojo. Bila je  
predsednica OZTK ter vodila šolsko folklorno skupino. Več kot 20 let je urejala tudi šolsko literarno glasilo Mladi Prlek ter z 
veliko volje in zagona skrbela za literarni krožek. Leta 1992 se je upokojila in postala članica upravnega odbora Zveze 
kulturnih društev Občine Ljutomer, kjer je delovala kot mentorica literarnih ustvarjalcev. Še vedno pa se, kolikor ji zdravje 
dopušča, rada udeleži kulturnih prireditev. 
Kako so proslavili 100. obletnico tabora 
Kot predsednica OZTK je pripravljala telovadne akademije in telovadne nastope, tudi za veliko proslavo ob 100. obletnici 
prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. V tistem času so v Ljutomeru prirejali številne razstave s posebnim poudarkom na 
taborski dobi, pripravili so tudi simpozij zgodovinarjev Slovenije o taborskem gibanju na Slovenskem in o splošni zgodovini 



Ljutomera. Šestega oktobra 1968 je na slovesnem zborovanju v Parku I. slovenskega tabora zbrane nagovoril pokrovitelj 
proslave Edvard Kardelj. Po zborovanju pa je bil množični telovadni nastop šolarjev ter članov in članic društev Partizan, za 
katerega je med drugim zaslužna tudi Zemljičeva. 
Verjetno je usoda želela, da so jo kot članico republiškega odbora Partizana Slovenije ravno v začetku tistega leta poslali v 
Beograd, kjer se je naučila vaje za nastop ob Titovem rojstnem dnevu. Enake vaje je potem naučila vaditelje križevske in 
ljutomerske šole ter ljutomerske gimnazije in društva za telesno vzgojo Partizan v Ljutomeru. Za nastop deklic so se 
pripravljali več mesecev, sama pa je hodila na oglede in nadzorovala priprave. Za nastop fantov je poskrbel Žnidarič. Nastop 
posamezne skupine je trajal dvajset minut, Zemljičeva pa se spominja, da so jim v Ljubljani posodili rumene telovadne 
obleke za deklice, fantje pa so nosili enotne hlače. Seveda ni šlo brez zabavnih prigod, ki se jih rada spominja, verjetno pa 
tudi številni, ki so se udeležili zborovanja pred petdesetimi leti. 
Praznovanje bo 5. avgusta 
V nedeljo, 5. avgusta, bo v Ljutomeru praznovanje 150. obletnice prvega slovenskega tabora. Devetega septembra 1868 se 
je več tisoč ljudi odpravilo v Ljutomer ter podprlo glasno izrečene zahteve po zedinjenju Slovencev, lastnem jeziku in 
boljšem odnosu do Slovencev v uradih, šolah in družbi. S tem so postavili temelje za razvoj slovenskega naroda na poti do 
samostojne, mednarodno priznane države. Največ zaslug za uspešno izveden dogodek so imeli narodnopolitični delavci 
Božidar Raič ter domačini Anton Klemenčič, Jakob Ploj in Ivan Kukovec. O taborih so takrat obširno poročali vsi domači in 
tudi številni tuji mediji, danes pa se temu prazniku posveča bore malo pozornosti. Letos bodo v okviru praznovanja 
predstavili tudi sodobne predloge in pobude za večji uspeh obrtnikov, podjetij, kmetov, občin, šolstva, mladih in starejših.  

• Popravek in opravičilo. M. V. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 31, 2. avgusta 2018, str. 5 
V članku z naslovom Temelji države v »slovenski Sibiriji«, ki je bil objavljen v Vestniku 26. julija 2018 na 5. strani, sem 
navedla napačen datum izvedbe prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. Ta ni bil 9. septembra 1868, temveč 9. avgusta 
1868. Za napako se bralcem iskreno opravičujem. 

• Za prodajo ni vedel nihče v vrhu države? Adriana Gašpar, Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 30, 
26. julija 2018, str. 6 

Terme Lendava 
Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da prodaje lendavskih term ne podpirajo 
Potem ko smo v začetku julija poročali, da je Sava Turizem potrdila, da so Terme Lendava prodane, smo gospodarskega 
ministra Zdravka Počivalška vprašali, zakaj terme niso več strateška naložba države, kot je veljalo doslej. Odgovor 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je bil presenetljiv: »Termalni turizem je ena izmed strateških 
usmeritev naše turistične ponudbe, zato prodaje omenjenih term nikakor ne podpiramo.« Trdijo, da se Slovenski državni 
holding (SDH), ki upravlja državno premoženje, o prodaji z MGRT ni posvetoval. 
Ko smo SDH vprašali, kako daleč je postopek prodaje, ali je pogodba že podpisana in posel izpeljan ter kdo je kupec, so nam 
odgovorili, da »SDH ne vodi prodajnega postopka in ni član prodajnega postopka, kar pomeni, da ne izvršuje dejanj, ki 
spadajo v izvedbo prodajnega postopka«. Na ponovno vprašanje, kakšna je torej vloga družbe, ki upravlja državne naložbe, 
pri prodaji dela teh naložb, so nam odgovorili, da SDH pri upravljanju spoštuje meje korporativnega upravljanja in 
pristojnosti organov vodenja in nadzora družb v upravljanju. »SDH kot aktiven in skrben upravljavec kapitalskih naložb 
države v družbe, kamor spada tudi Sava, d. d., v skladu s svojimi pravicami in upoštevaje pravnoorganizacijsko obliko družbe 
spremlja dogajanje v samih družbah in njenih hčerah. SDH je eden izmed delničarjev in upnikov družbe Sava, d. d. 
Posamezne hčerinske družbe, v konkretnem primeru Sava Turizem, d. d., same določajo strateškost posameznih objektov in 
poslovnih sklopov znotraj svojih turističnih portfeljev glede na lastne poslovne smernice in druge dokumente in za to nosijo 
polno odgovornost. SDH spremlja izvrševanje Načrta finančnega prestrukturiranja družbe Sava, d. d., ki posameznih 
objektov v hčerinski družbi ne opredeljuje,« so zapisali v SDH. 
S temi informacijami smo se ponovno obrnili na MGRT, kjer so bili začudeni, da SDH ni soglašal s prodajo Term Lendava ali 
bil vsaj obveščen o tem. A tega sodelovanja očitno ni, je pa prav tako težko verjeti, da ne gospodarski minister ne vodilni v 
SDH niso vedeli, da želi Sava Turizem Terme Lendava prodati. Na MGRT so nam še pojasnili: »Zagovarjamo strokoven 
in transparenten model prestrukturiranja državnega hotelskega portfelja, in sicer z namenom maksimizacije potenciala za 
rast porftelja. Da se to zgodi, se mora pod okriljem SDH nujno oblikovati turistična divizija, ki bo poskrbela za konsolidacijo 
lastništva in strukturiranje novega portfelja, kar pa je mogoče izključno na osnovi podrobne analize finančnih in poslovnih 
načrtov podjetij, ki ji morajo slediti koncept vizije razvoja, model za prestrukturiranje in tudi akcijski načrt. Za vse navedeno 
je potrebno tesno sodelovanje SDH, MGRT in MF (ministrstva za finance, op. p.).«  
Že zgodaj spomladi so nas poznavalci razmer v pomurskih termah opozorili na spremembo pri vpisu zastavnih pravic 
oziroma hipotek na premoženju posameznih term znotraj Save Turizma. Zanesljivi viri so nam potrdili, da je sicer s 
hipotekami obremenjeno premoženje Term Lendava prosto vseh bremen in da so bile zastavne pravice prenesene na 
premoženje Term 3000. Kar je znak, da želijo lendavske terme prodati, in to brez dolgov.  
Kot so potrdili v Savi Turizmu, se je za Terme Lendava zanimalo več ponudnikov, izbrali so tistega, ki je ponudil največ. Po 
naših informacijah naj bi Terme Lendava kupilo madžarsko podjetje v stoodstotni lasti madžarske države. Izvedeli smo še, 
da naj bi se gospodarski minister zdaj trudil prodajo lendavskih term ustaviti. 
Prodaja v sklepni fazi 
»Postopek prodaje Term Lendava je v sklepni fazi, Term Banovci pa v začetni fazi. O konkretnih poslih se z ministrstvi ne 
posvetujemo,« so nam včeraj sporočili iz Save Turizma. »Predlagana prodaja je del strateških usmeritev družbe in je 
bila vključena v načrt družbe Sava Turizem za leto 2018, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe Sava Turizem. Nadzorni svet 
družbe poleg predstavnikov zaposlenih sestavljajo še predstavniki kapitala, imenovani na predlog glavnih lastnikov Save, d. 
d., to so Kad, SDH, York,« so še zapisali. 
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• Makedonske stranke na različnih bregovih glede referenduma. Boštjan Anžin, Radio Slovenija. Skopje - MMC 
RTV SLO, 24. julij 2018  

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonske-stranke-na-razlicnih-bregovih-glede-referenduma/461439  
Stranke našle skupen jezik glede financiranja političnih strank 
Političnim strankam v Makedoniji v ponedeljek ni uspelo doseči dogovora o referendumu, na katerem naj bi državljani 
odločali o imenu Severna Makedonija, o katerem sta se dogovorila grški in makedonski premier.  
Po devetih urah pogovorov je premier Zoran Zaev predstavnike opozicijske stranke VMRO-DPMNE obtožil, da niso 
prepoznali pomembnega zgodovinskega trenutka in so ostali na mračni strani zgodovine.  
Kazalo je že, da bodo politični nasprotniki v Makedoniji našli skupen jezik glede referenduma, ki naj bi potekal konec 
septembra ali na začetku oktobra, saj so vladajoče stranke sprejele pogoje opozicije - med drugim naj bi v državi pred 
vsakimi parlamentarnimi volitvami sestavili tehnično vlado, spremenili naj bi tudi zakon o financiranju strank. A preboja na 
koncu ni bilo, premier Zaev pa je po še tretjih neuspešnih pogajanjih dejal, da voditelj stranke VMRO-DPMNE laže, ko 
govori, da želi državo videti v Uniji in Natu in da se poteguje za časten referendum. Namesto tega naj bi si ves čas prizadeval 
predvsem za amnestijo vseh članov in privržencev stranke VMRO-DPMNE, ki so v sodnih postopkih, vključno z nekdanjim 
predsednikom Nikolo Gruevskim. 
Makedonska vlada je kljub temu odločena, da referendum bo, čeprav ga opozicija ne podpira - dogovor o imenu namreč 
označuje za izdajo in kapitulacijo. Napoveduje oblikovanje volilne komisije, ki jo opozicija zdaj blokira, za to namerava 
spremeniti zakonodajo, zaobiti parlamentarne odbore in potrebno podporo znižati z dveh tretjin na polovico poslancev. 
Vodja VMRO-DPMNE Hristjan Mickoski trdi, da je njegova stranka zastopala interese državljanov in poskušala preprečiti 
nasilno razpisovanje referenduma in da ni prišlo do dogovora o obliki referenduma in referendumskem vprašanju, ki ga je 
premier želel vezati na podporo Evropski uniji in Natu. 
Spreminjanje imena brez široke politične podpore ne bo lahko, še posebej, ker bi ob uspelem referendumu sledilo 
spreminjanje ustave, pozneje pa bi morala dogovor potrditi še Grčija. 
Kot smo poročali, sta Grčija in Makedonija 17. junija podpisali dogovor o imenu, po katerem bi se Makedonija imenovala 
Severna Makedonija, na kar so se v obeh državah številni odzvali negativno.  
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• Amnesty International lahko Slovenijo spremeni v migrantski žep. Aleš Žužek. Reporter, Ljubljana, 26. jul. 2018  
https://reporter.si/clanek/slovenija/amnesty-international-lahko-slovenijo-spremeni-v-migrantski-zep-651134  
Zagovorniki politike odprtih vrat, kot je Amnesty International, lahko Slovenijo spremenijo v migrantski žep. 
Nevladna organizacija Amnesty International Slovenija (AIS) je pred dnevi v svojem poročilu našo državo obtožila, da 
omejuje pravico do dostopa do azila in izvaja prisilna vračanja iskalcev za azil brez ustrezne presoje. Ta obtožba temelji na 
domnevnih pričevanjih nezakonitih migrantov, ki naj bi jih AIS zbrala junija letos v Veliki Kladuši in Bihaću. Te obtožbe AIS je 
državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic že zavrnil. 
Dejstvo je, da število prosilcev za azil (ki so v resnici večinoma zgolj nezakoniti ekonomski migranti oziroma tako imenovani 
socialni turisti) v Sloveniji v zadnjem času narašča. Po podatkih slovenske policije je bilo tako lani v celotnem letu 1933 
nezakonitih prehodov meje, letos pa samo do junija že 3304. Narašča tudi število prošenj za azil – letos jih je bilo do konca 
maja že 1163. 
Slovenija bi bolj kot politiko odprtih vrat potrebovala strožjo azilno politiko. 
Glede na to, da evropske države vse bolj zaostrujejo svojo azilno politiko, nemški notranji minister Horst Seehofer pa celo 
grozi, da bo Nemčija začela na mejah zavračati prosilce za azil, ki so se že registrirali v drugi članici EU, lahko zagovorniki na 
stežaj odprtih vrat, kot je slovenska Amnesty International, Slovenijo spremenijo v migrantski žep. Prosilci za azil, ki so v 
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glavnem že prej imenovani socialni turisti, bi se nabirali v Sloveniji, naprej proti severu in zahodu pa – tako kot nekoč – 
zaradi strožje politike naših sosed ne bi mogli več. 
Slovenija bi zato bolj kot politiko odprtih vrat potrebovala strožjo azilno politiko. Glede na to, da Slovenijo obkrožajo samo 
varne države, tudi na naši južni meji (drugače Slovenci ne bi kot turisti odhajali na hrvaško morje), ni razlogov, da Slovenija 
sprejema prosilce za azil, ki nezakonito prehajajo našo državno mejo. 
Poleg tega se Slovenija glede azila ne bi smela preveč ozirati na Amnesty International. Ta organizacija, ki je bila 
ustanovljena leta 1961 v Londonu za zagotavljanje pravic političnih zapornikov, je trenutno v svetovnem merilu precej 
nepomembna. 

• Makedonci bodo o imenu svoje države odločali na referendumu. STA. Reporter, Ljubljana, 26. jul. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/makedonci-bodo-o-imenu-svoje-drzave-odlocali-na-referendumu-651201  
Makedonski premier Zoran Zaev je v sredo zvečer sporočil, da bo do ponedeljka razpisal referendum o dogovoru med 
Skopjem in Atenami o imenu Makedonije, kar pomeni, da bodo morali glasovanje izvesti do 30. septembra. Že pred tem 
je zatrdil, da bodo referendum organizirali, tudi če ne bo dogovora z opozicijsko VMRO-DPMNE. 
Po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA, bo referendum najverjetneje razpisan v soboto. Zaev je že pred tem 
povedal, da bi lahko referendumsko vprašanje o imenu države, ki bi se po novem imenovala Severna Makedonija, povezal z 
vprašanjem članstva v EU in Nato, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Referendumsko vprašanje bi se tako glasilo: Ali ste za članstvo v EU in zvezi Nato, ob sprejetju dogovora med republiko 
Makedonijo in republiko Grčijo? Po mnenju vodje opozicijske VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega je takšno vprašane 
neresno in ponižujoče. 
Zaev je v sredo izrazil mnenje, da imajo predstavniki opozicije pravico, da predstavijo svoje stališče glede referenduma in da 
državljane, na referendum povabijo alui pozovejo k bojkotu. Hkrati je poudaril, da po njegovem mnenju nova srečanja s 
predstavniki opozicije, ki so bila doslej brezplodna, niso potrebna. Lahko pa se Mickoski obrne nanj, je dejal, poroča srbska 
tiskovna agencija Tanjug. 
Makedonskemu parlamentu je v sredo zvečer uspelo oblikovati začasno volilno komisijo, ki naj bi pripravila referendum. 
Zanjo je soglasno glasovalo vseh 100 poslancev. Komisijo naj bi vodil član VMRO-DPMNE. Poslanci so v sredo na zadnji seji 
pred počitnicami hkrati spremenili tri zakone - o vladi, o financiranju strank in o volitvah. Zavrnili so predlog VMRO-DPMNE 
za spremembo kazenskega zakonika, po katerem bi zagotovili amnestijo obtoženim strankarskim funkcionarjem. 
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