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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• 70 let Zveza koroških partizanov: Proslava evropskih razsežnosti. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 2-3 

http://www.novice.at/kultura/proslava-evropskih-razseznosti/ 
Nad tisoč ljudi iz Koroške odnosno Avstrije, Slovenije, Italije, Hrvaške in BiH se je v soboto, 10. novembra, udeležilo 
slavnostne akademije ob 70-letnici Zveze koroških partizanov. Hala 2 celovškega sejmišča je bila do zadnjega kotička 
zasedena. To je bila antifašistična proslava evropskih razsežnosti in manifestativno potrdilo, da je zamisel zavzemanja za 
humanost in proti nasilju, proti kolaboraciji in slehernemu spodjedanju demokratskih in antifašističnih temeljev sodobne 
Evrope, proti rasizmu in antisemiti-zmu še kako živa in zasidrana med ljudmi. Soglasno je bila sprejeta tudi Celovška 
izjava. 
 

 
Slika: 70 let - Zveza koroških partizanov. Foto. Novice 
 
Celovška izjava 
Prireditveni niz se je pričel dopoldne z delovnim srečanjem borčevskih organizacij, spominskih pobud in združenj žrtev 
nacionalnega socializma iz Koroške oziroma Avstrije, Slovenije, Italije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Milan Wutte, 
predsednik Zveze koroških partizanov Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije, Franjo Habulin, predsednik zveze 
antifašističnih borcev in antifašistov republike Hrvaške, Fillipo Giuffrida iz Furlanije-Julijske krajine, Peter Gstettner, 
dolgoletni predsednik Komiteja Mauthausen Kärnten Koroška, Mirko Messner, Barbara Steiner in predstavniki društva TIGR 
so ugotovili porast in krepitev neonacističnih in revizionističnih pojavov ter potvarjanja zgodovinske resnice, pozvali so k 
evropskemu povezovanju antifašistov in k čuječnosti. Potrebno da je delo z mladino in odločno zavračanje revizionizma, to 
je potvarjanje zgodovine partizanskega upora ter solidarnost vseh demokratičnih sil in močna nadstrankarska 
organizatorična platforma proti vsem pojavom in oblikam desnega ekstremizma. Naslednja preizkušnja bojo evropske 
volitve leta 2019 z verjetnim naraščanjem števila mandatov za desnopopulistične stranke. Na osnovi teh izhodišč je plenum 
delovnega srečanja sprejel Celovško izjavo.V njej podpisniki uvodoma ugotavljajo svojo zaskrbljenost nad širjenjem desnega 
ekstremizma, nacionalizma, antisemitizma in rasizma v Evropi. Ponekod, na primer v Avstriji in Italiji, so te politične struje že 
del vlade in na evropski ravni, kjer grozi močan prirastek mandatov, že spreminjajo politično klimo. Tako ogrožajo doslej 
nesporen in splošno evropski antifašistični konsenz. Izjava svari pred neoliberalno preusmeritvijo kontinenta in s tem pred 
nevarnostjo socialne negotovosti, populizma, rasizma in protimigrantskega vzdušja, kar populistom odpira nova politična 
polja in nove možnosti. Udeleženci v izjavi poudarjajo, da se kot govornice in govorniki organizacij civilne družbe in kot 
predstavnice in predstavniki antifašističnih združenj Koroške oz. Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Furlanije-Julijske krajine oz. 
Italije hočejo aktivno zoperstaviti vsem pojavom razočaranja nad političnim sistemom in na izročilu antifašistične dediščine 
Evrope graditi mostove solidarnosti in humanosti. Razviti želijo čezmejno sodelovanje. Generacija ljudi, ki je še osebno 
nosila evropski antifašistični upor, je zapustila dediščino, ki nas obvezuje, da smo budni, aktivni in da sodelujemo, je 
zapisano v izjavi. Ta kontinent nikoli ne sme več postati kontinent rasističnega in človeku sovražnega izločevanja. 
 

http://www.novice.at/author/franc-wakounig/
http://www.novice.at/kultura/proslava-evropskih-razseznosti/


 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik na proslavi 70- letnice Zveza koroških partizanov. Foto: 
Novice 
 
Slavnostna akademija  
Združeni moški Slovenske prosvetne zveze, vodil jih je Božo Hartman, na harmoniki pa spremljal Roman Verdel (na veliki 
demonstraciji v sedemdesetih letih v Celovcu je tedaj na Starem trgu združene moške zbore vodil Foltej Hartman, Roman 
Verdel pa jih je kot mladenič spremljal na harmoniki) so z zimzeleno partizansko pesmijo pričeli popoldansko slavnostno 
akademijo. Moderatorka Danica Urschitz-Thaler pa je dejala, da je to proslava organizacije, ki je združila vse, ki so se borili 
za zlom nacizma, za socialno pravičnost in za preživetje slovenskega jezika in kulture. Zveza koroških partizanov je nastala iz 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF), ki kot del zavezniških sil ni le bistveno pripomogla k zlomu nacističnega 
režima, ampak je odločilno prispevala tudi k osvoboditvi Avstrije izpod nacizma. V okrilju OF so se za svobodno in 
demokratično Avstrijo borili tudi trije avstrijski bataljoni. 
 

 
Slika: Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov. Foto: Novice 
 
Preden je spregovoril predsednik ZKP Milan Wutte, so na videoplatnu bili predvajani posnetki govorov prvih treh 
predsednikov ZKP, Karla Prušnika-Gašperja, Janeza Wutteja-Luca in Petra Kucharja. Milan Wutte je uvodoma dejal, da se 
Zveza koroških partizanov ne bo odrekla svoji zgodovini, ki je tudi zgodovina zmage nad nacizmom. Povod za iskro upora, ki 
se je leta 1941, po vdoru Nemčije v Jugoslavijo, vnela v Sloveniji, je bil masovni pregon koroških Slovencev leta 1942. 
Koroški Slovenci so se skupaj z zavezniškimi silami in jugoslovanskimi partizani kot edina organizirana sila na tleh takratnega 
nemškega rajha (in tudi avstrijskih tleh) borili proti nacistični Nemčiji. Sad partizanskega upora sta Avstrijska državna 
pogodba in člen 7, ki še ni izpolnjen. Kljub poraznim poraznim posledicam povojne nemškonacionalne politike je dialog 
znotraj koroških Slovencev in navzven neobhoden. Biti mora odkrit in enakopraven, temeljiti mora na antifašistični tradiciji s 
skupno voljo za dokončno izpolnitev vseh pravic iz člena 7 brez potvarjanja zgodovine in opravičevanja storilcev in odločen 
proti vsem pojmov neonacizma in fašizma. Wutte se je zahvalil vsem, ki so delovali v prid koroških Slovencev. Brez njih 
partizanski upor ne bi bil uspel, brez njih pa bi v zadnjih letih bili zapravili še zadnji narodnostni ugled v avstrijski družbi. 
Pester spored slavnostne akademije so oblikovali: Združeni moški zbori SPZ, recitatorji, med njimi člani SPD Trta iz Žitare 
vasi, Primož T. RAM Siter, Marjetka Popovski, Darko Nikolovski in Tržaški pevski zbor »Pinko Tomažič«. Nad vsem pa je 
bedel Andrej Mohar, tajnik ZKP. Za pogostitev je poskrbela ekipa Pohoda na Komelj in dijaki Višje šola za gospodarske 
poklice Šentpeter. 
Zvezi koroških partizanov sta za jubilej čestitala Tit Turnšek, predsednik Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, 
ki prav tako letos slavi svojo sedemdesetletnico ter Oleg Kalinin, tajnik Zveze veteranov Ruske federacije. On je Milanu 
Wutteju podelil tudi odlikovanje federacije. Z aklamacijo je občinstvo potrdilo Celovško izjavo, ki jo je podpisalo 25 društev 
in zvez, zavezanih antifašizmu, demokraciji in spoštljivem spominjanju na žrtve nacifašizma. 
 
 
 



O nastanku ZKP 
Ustanovni občni zbor je bil 23. septembra 1947, zaradi političnih ovir pa je izid občnega zbora bil varnostni direkciji 
javljen šele novembra 1948 in 3. decembra 1948 je bila formalno vnesena v društveni seznam. Med ustanovitelji ZKO so 
bili Karel Prušnik Gašper, ki je bil tudi njen prvi predsednik, dr. Franc Petek, dr. Joško Tischler, dr. Luka Sienčnik, Janez 
Galob, Andrej Haderlap in Janko Gröblacher. 

• Wolfgang Petritsch o »Menjavi dob«: Naša družba se fundamentalno spreminja. Janko Ferk. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 4 

Nova knjiga: Wolfgang Petritsch 
http://www.novice.at/kultura/literatura/nova-knjiga-wolfgang-petritsch/ 
 

 
Slika: Wolfgang Petritsch. Foto: Novice 
 

 
Slika: Wolfgang Petritsch: Epochenwechsel. Foto: Novice 
 
Sinonim za avstrijskega diplomata je tako rekoč ambasador Wolfgang Petritsch, ki je rojen v Glinjah pri Borovljah in ki 
svojega koroškega slovenskega porekla nikoli ni pozabil ali celo zatajil. Že prvo zaposlitev po študiju zgodovine, germanistike 
in politologije na dunajski univerzi je dosegel zaradi znanja slovenščine, postal je tajnik za tisk zveznega kanclerja Bruna 
Kreiskega in je bil nazadnje namestni kabinetni šef. Ob številnih poklicnih postajah kot ambasador je treba posebej omeniti 
visokega predstavnika Združenih narodov v Bosni in Hercegovini. Danes pa je v pokoju, toda ne miruje. 
Na vse njegove izkušnje in vse poklicne stike naletimo v njegovih številnih knjigah, tako tudi v aktualni z naslovom 
»Epochenwechsel«, v kateri ugotavlja, da je danes svetovni red v resni krizi. V zahodnem svetu se ponovno gremo 
renacionalizacijo in populizem ter hrepenimo po avtoritarnih silah. Eksemplarično izpostavlja Donalda Trumpa in Brexit 
(izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije). Ponazoruje vpliv Kitajske in svari pred marsikatero katastrofo, bodisi 
gospodarsko ali klimatično. Zelo kritično se bavi s tako imenovanimi socialnimi mediji, pred katerimi prav tako svari. 
Wolfgang Petritsch pa nikakor ni črnogled. Prepričan je, da se vse lahko dobro konča ali nadaljuje, če človeštvo vprašanj 
klime, resurs in energije ne ignorira ter v trenutku spremeni ravnanje z našim omejenim planetom. 
Wolfgang Petritsch:  Epochenwechsel. Unser digital-autoritäres Jahrhundert.  Založba Brandstätter, Dunaj 2018, Vezana 
knjiga,  287 strani, 25 evrov. 

• Koroški deželni arhiv: Trinacionalna pobuda in alpsko-jadranski manifest za mir. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 4-5 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/koroski-dezelni-arhiv-trinacionalna-pobuda-in-alpsko-jadranski-manifest-za-mir/ 
 

http://www.novice.at/kultura/literatura/nova-knjiga-wolfgang-petritsch/
http://www.novice.at/novice/po-svetu/koroski-dezelni-arhiv-trinacionalna-pobuda-in-alpsko-jadranski-manifest-za-mir/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/11/WP-FOTO-2016-Kopie_2048px.jpg


 
Slika: Z uresničevanjem idej, ki naj bi jih zamisel pobudila, in manifestom za mir si iniciatorji želijo prizadevati za 
pozitivno prihodnost v alpsko-jadranski regiji in se upreti veliki regresiji v evropski politiki. Foto: Novice 
 
Z uresničevanjem idej, ki naj bi jih zamisel pobudila, in manifestom za mir si iniciatorji želijo prizadevati za pozitivno 
prihodnost v alpsko-jadranski regiji in se upreti veliki regresiji v evropski politiki. 
Celovec.  Nad 200 udeležencev je obiskalo nedeljsko srečanje v deželnem arhivu ter prisluhnilo prispevkom, govorom in 
izjavam v treh jezikih, nemškem, italijanskem in slovenskem. Informativno in premišljeno zasnovano prireditev so strnili s 
podijsko diskusijo ter sklepnimi mislimi in predlogi. Glasbeno je popoldan polepšala skupina instrumentalistov EXTRA3 
TRILATERAL, pokroviteljstvo nad prireditvijo pa sta prevzela predsednika Avstrije in Slovenije Alexander Van der Bellen in 
Borut Pahor. 
 

 
Slika: Povod za »trinacionalno« srečanje v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu in manifest je bila 100. obletnica konca 
prve svetovne vojne. Foto: Novice 
 
Povod za »trinacionalno« srečanje v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu in manifest je bila 100. obletnica konca prve 
svetovne vojne. Cilj za sedanjost pa je, da bi iz svetovnih vojn potegnili zaključke, namreč, da rasizem in kultura nasilja 
vedno znova vodita v vojno, osiromašenje in sovraštvo. Ta spoznanja naj se razvijejo v poziv za demokratično, ekološko ter 
mirno in združeno Evropo, ki upošteva mednarodnopravne norme o azilu, vodi humano politiko do azilantov in spodobno 
priseljevalno politiko, Evropo, ki se bori zoper vzroke bega, ki čuva socialne pravice vseh ljudi na tej celini in s socialno-
ekološkim preobratom ustvarja tla za dolgotrajno prihodnost – in v poziv za mirovno regijo Alpe-Jadran kot regionalno 
konkretizacijo vodilne ideje »War is over! If you want it.« 
 

 
Slika: Poziv za mirovno regijo Alpe-Jadran kot regionalno konkretizacijo vodilne ideje »War is over! If you want it.«. Foto: 
Novice 

http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/11/WarIsOver11-Kopie_2048px.jpg


 

 
Slika: Organizator srečanja dr. Marjan Sturm. Foto: Novice 
 
Alpsko-jadranski manifest za mirovno regijo je na nedeljski prireditvi predstavil Werner Wintersteiner. Glavni govorniki so 
bili pisateljica Anna Baar, predstavnica Slovenske matice ter Slovenskega centra PEN Ignacija Fridl Jarc in zgodovinarka Anna 
Di Gianantonio. Krajše komentarje so prispevali predsednica iniciative Vobis Cristina Beretta s celovške univerze, ki je skupaj 
z organizatorjem Marjanom Sturmom moderirala srečanje, Sandro Cargnelutti od Legambiente, predsednik zbornice 
kmečkih delavcev Rudolf Dörflinger, Mira Miladinoviç Zalaznik z Inštituta Nove revije, Dino Spanghero in Giorgio Zanin. Na 
koncu so sodelovali pri okrogli mizi ter svoja razmišljanja podali Horst Peter Gross (Avstrija), Franco Uda (ARCI, Italija ter 
bivši diplomat in predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič (Slovenija). Zanimivi in atraktivni so raznoliki pristopi, 
razmišljanja in ideje za mirovno regijo Alpe Jadran, med njimi predlog o Alpe Adria Card, s katero naj bi si vsakdo v tej regiji 
lahko ogledal vse kulturne zanimivosti. Izvrsten je tudi predlog o obveznem učenju jezikov sosedov, nadalje, da se vsakdo 
priznava h kulturni raznolikosti, ki je v tem prostoru bila in je prisotna, pa še vrsta dobrih idej od gospodarskega sodelovanja 
do nacionalnega parka po zamisli naravovarstvenikov. 
 

 
Slika: Glasbeno je popoldan polepšala skupina instrumentalistov EXTRA3 TRILATERAL. Foto: Novice 

• »Dobra regionalna politika je najboljša manjšinska politika«. Intervju: Vladimir Smrtnik. Pogovarjal se je: Emanuel 
Polanšek.  Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 6-7 

Vladimir Smrtnik 
http://www.novice.at/novice/intervju/dobra-regionalna-politika-je-najboljsa-manjsinska-politika/  
 

 
Slika: Vladimir Smrtnik. Foto: Novice 

http://www.novice.at/author/emanuel-polansek/
http://www.novice.at/author/emanuel-polansek/
http://www.novice.at/novice/intervju/dobra-regionalna-politika-je-najboljsa-manjsinska-politika/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2018/11/Smrtnik-Vladimir-portret-2018-Kopie-2_2048px.jpg


 
Vladimirja Smrtnika je življenje opremilo z marsičim lepim in posebnim. Verjetno pa tudi z izzivom, da bi darove znal 
deliti z ljudmi in svetom. Namig življenja je razumel. Kot izvrsten pevec s Smrtnikovimi brati dosega srca soljudi, kot 
regionalni politik ima odprto uho za želje in težnje občanov, skrben družinski oče je in ohranil si je modrost, da sta 
pokončna hrbtenica in odprtost duha zlata vredni. 
Če bi se sporazumela, da si prehodil približno pičlo polovico svoje poti, je tam nekje v sredini življenja tudi primerna 
priložnost za vmesno bilanco. Katere dogodke bi s pogledom nazaj uvrstil med svoje svetle trenutke in katere med manj 
vesele? 
Vladimir Smrtnik: Hvala za »vmesno bilanco na pičli polovici«. (se nasmeje!) Mislim, da bo že kar dvotretjinska bilanca, 
čeprav še ne čisto! – Če vprašuješ za svetlimi trenutki, lahko rečem, da se je res nabralo marsikaj zanimivega, o čemer se 
splača kaj reči. Začel bom pri zame najpomembnejšem – to je moja družina. Resnično sem ponosen na svoje tri čudovite 
otroke in na svojo ženo Betino, ki prav danes, ko je izšla ta številka Novic, praznuje tudi okrogli življenjski praznik: Zato ji s 
tega mesta iz vsega srca čestitam. 
Hvaležen sem svojim staršem, ki so mi omogočili dobro izobrazbo. Pomemben delež pri tem je imel tudi moj nepozabni prvi 
učitelj Valentin Polanšek, ki je spodbujal mlade Obirčane in Korčane, da se naj izobražujejo, da naj gredo na Slovensko 
gimnazijo. 
Po maturi  sem se odločil za študij prava. Leta 1995 mi je potem uspel skok v deželno službo. Ponosen sem, da sem takratni 
objektivizacijski postopek, ko je šlo za mesto v biroju za slovensko narodno skupnost, končal na prvem mestu – to brez 
vsakršne podpore kake politične stranke. Obratno! Že takrat sem bil aktiven v narodnih organizacijah in gotovo ne glavni 
favorit deželne politike za tisto službeno mesto. Zatem je sledilo še nekaj zanimivih in odmevnih službenih postaj v deželni 
upravi, leta 2006 pa sem pristal v oddelku za okoljevarstvo, kjer se tudi še danes ukvarjam z vodnim pravom, 
naravovarstvom in gorsko zaščito. 
Vesel sem, da mi je v obdobju predsednikovanja  EL (2003 do 2014) uspelo stranko modernizirati in jo preobraziti iz narodne 
v regionalno stranko. Svetel trenutek zame pa je bil brez dvoma tudi 12. 11. 2014, ko smo v gostinski koči pod Peco 
ustanovili Regionalno listo Bistrica (REgi). To je edina lista na Koroškem, kjer se nemško in slovenskogovoreči skupno-
gemeinsam trudijo za dobrobit neke regije. Model sprave, sodelovanja in skupnosti! 
In seveda je razveseljivo zame, da se v Smrtnikovi rodbini preliva slovenska pesem iz roda v rod. 
O manj svetlih trenutkih pa kdaj drugič, gotovo jih je tudi bilo nekaj, vendar, močno prednjačijo pozitivni in razveseljivi. 
 

 
Slika: V Smrtnikovi rodbini preliva slovenska pesem iz roda v rod. Foto: Novice 
 
Eden aktualnih povodov za najin pogovor je tudi nedavna predstavitev nove zgoščenke in koncert Smrtnikovih bratov v 
Škocjanu, ki nedvomno sodijo med kulturne ambasadorje ne le v domačih kapelških grapah in na dvojezičnem Koroškem, 
temveč tudi med oboževalci njihove pesmi drugod. Kako je bilo na predstavitvi zgoščenke? 
Za Škocjan smo se odločili, ker leži v centru dvojezičnega ozemlja. Pred prireditvijo smo se zmenili, da ne bomo delali bogve 
koliko reklame za koncert, ker sicer ne bo dovolj prostora v dvorani za naše neštete prijatelje. To smo govorili tudi malo za 
hec, bilo pa je res tako. V tednu je bilo 500 vstopnic razprodanih in večer je bil poln lepih emocij: na odru smo stali z 
legendarnimi Modrijani, virtuoznim harmonikarjem Tomažem Boškinom in, kar me še posebej veseli, z naslednjo generacijo 
pevskih skupin v naši rodbini – z Dekleti Smrtnik. Bilo je nepozabno! 
Kot pevec s svojimi brati že desetletja dosegaš srca ljudi doma na Koroškem in zunaj naših meja … saj vem, da nosim sove 
v Atene! Kako pa bi sam opisal vašo zvenečo zgodbo in kaj se ti je trajno vtisnilo v spomin? 
Pesem ne pozna meja, to je res in sem dokaz za to dobil neštetokrat v teh 33 letih odkar nastopamo v Kvartetu/Kvintetu. 
Neverjetno je bilo zame doživljati, kako pesem more premikati gore, kot se temu lepo reče. Dosegli smo res srca ljudi in to 
ne le doma, pač pa, kar nas še posebej veseli, tudi med nemškogovorečimi. Mislim, da smo s pesmijo ogromno premaknili 
na bolje v tej deželi in hvaležni smo za to, da nas ima naša publika rada in da smemo tako ponesti pesem »od srca do srca«, 
kar je tudi naslov naše zadnje zgoščenke, ki jo še lahko kupite – še ni razprodana! (smeh). 
Bilo je veliko izjemnih doživetji. Ko smo lani imeli koncert na Tirolskem – v Elmauu blizu Kitzbühla –, smo se na poti tja 
ustavili tudi v svetovnoznani gostilni Stanglwirt, kjer so že bili gostje domala vsi znani zvezdniki. Ko smo potem v gostilni pri 
mizi zapeli, je to slišal tudi šef hiše Balthasar Hauser. Za nastavljence povsem nenavadno, je prisedel k mizi in sedel pri nas 



dolgo časa ter samo poslušal. Jedli in pili smo nato vse na račun hiše, bil je navdušen nad posebnim zvokom naših pesmi. Po 
takih doživetjih si rečem, no, pa smo morali že narediti par zadev pravilno, sicer do takih doživetji in odmevov ne bi prišli. 
Drugo polovico srca si že v zgodnjih letih zapisal političnemu delovanju. Poleg vodenja biroja za slovensko narodno 
skupnost dežele Koroške si več let predsedoval deželni Enotni listi in jo prepoznavno sousmerjal. 
Kako gledaš retrospektivno na ta politična poglavja in kako ocenjuješ položaj deželne EL danes? 
Kot veš – saj sva marsikaj tudi skupno začrtala v mlajših letih že v Železni Kapli – je moje politično vodilo bilo vedno 
odpiranje in povezovanje. Mislim, da je model »narodne stranke«, kakršna je bila EL povsem utemeljeno v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, v spremenjenih okoliščinah okoli nas in v soseščini preživet. Nadomestiti ga mora načelo 
regionalnosti in trdno sem prepričan, da ima filozofija regionalne stranke veliko prihodnost. Kritikom tega pristopa, ki brez 
dvoma tudi so, sem vedno dejal, da je samo dobra regionalna politika najboljša manjšinska politika. Če ne bomo poskrbeli, 
da bodo ljudje imeli delo, infrastrukturo itd. v naših dvojezičnih občinah, če ne bo uspelo ustaviti odseljevanja, tudi narodna 
skupnost v teh krajih ne bo preživela. 
Zdaj si podžupan občine Bistrice pri Pliberku, kjer tudi živiš s svojo družino. Kateri so projekti in ideje, ki jih s sotrudniki in 
listo REgi skušaš pospeševati in uresničevati v svoji občini v pliberški regiji? 
Izredno pomembno je zame predvsem, da se uveljavi in zasidra »ideja REgi«! Torej koncept sodelovanja ljudi iz različnih 
svetovnonazorskih taborov in obeh narodnih skupnosti za dobrobit dvojezične regije. Pri sestavljanju liste nismo gledali, kdo 
je bolj iz slovenske in kdo bolj iz nemškogovoreče skupnosti, šlo je za to, da se skupno trudimo za to, da bo razvoj naše 
občine in regije pod Peco pozitiven, da se bo krepilo gospodarstvo in bomo ohranili delovna mesta, svojo  kulturno in 
jezikovno identiteto, običaje in tradicijo. Pri tem delu smo dosledni, pravijo vsi, ki zadeve opazujejo, pa tudi izredno uspešni. 
Ravno aktualno nam je uspel mali čudež: gradil se bo šolski center (investicija 4 milijone), kjer bo pod eno streho vse, kar 
potrebuje mladina. Pa tudi vadbeni prostor za našo Godbo na pihala, ki nanj čaka že 20 let. To je velik uspeh REgi, kajti ostali 
dve frakciji sta hoteli graditi zgolj zavetišče. Ta zgrešen načrt je bil že skoraj pod streho, a mi je uspelo prepričati uradnike v 
deželni vladi, da je bolje in dolgoročno tudi cenejše graditi veliko varianto, torej šolski center, kjer bo vse pod eno streho. 
Uradniki so mi potem pomagali o tem prepričati še župana in občinski odbor. 
Politična in psihološka situacija na Koroškem se je v zadnjih letih spremenila, v marsičem na boljše za slovensko 
manjšino. Katere impulze in okoliščine smatraš za pomembne in odločilne, da je ta razvoj bil mogoč? 
Tu je gotovo več elementov: prvi, da se je rešilo vprašanje dvojezične topografije. Tu gre velika zasluga bivšemu deželnemu 
glavarju Gerhardu Dörflerju, ki je tvegal svojo politično kariero za rešitev tega vprašanja. Seveda pa se je za to, da se je 
rešitev sprejela tudi na terenu, moralo med prebivalstvom veliko premakniti v pozitivno. Ogromno so prispevala naša 
društva, ki že desetletja pripravljajo teren za boljše sožitje, veliko storijo naši župniki in cerkvene ustanove, mnogo tudi 
lokalna politika in institucije, kot je Dom v Tinjah, izredno veliko pa tudi naši pisatelji kot Florjan Lipuš, ki mu čestitam za 
Avstrijsko nagrado za literaturo, ali Maja Haderlap, ki je imela izjemen govor ob 100 letnici Republike. 
Zasluge pa ima tudi veliko kritizirana »konsenzna skupina«. Marjanu Sturmu je uspelo »razorožiti« KHD in s tem domovinske 
organizacije. Izdrl jim je zobe, kar nam na terenu argumentativno in politično  koristi. 
Imamo slovenskogovoreče župane mdr. v Pliberku, Bilčovsu, Selah, prvič v zgodovini pa je uspelo, da so nekaj stolov 
županov in podžupanov osvojili kandidati samostojnega političnega gibanja. Prvi je bil kot župan uspešen v Železni Kapli 
Franc Jožef Smrtnik, tvoj brat in prav tako pevec bratov Smrtnik, drugi pa poleg podžupanov, med katerimi si tudi sam, v 
Globasnici Bernard Sadovnik. Kako težo prisojaš tem uspehom? 
Postati župan na večinski listi že ni enostavno, postati župan na samostojni listi pa je bilo do nedavnega skoraj nemogoče. 
Kot sem že dejal, skupaj smo vsi morali pripravljati teren za to. Gotovo je veliko pomagalo mdr. odpiranje EL, ki sem ga, in 
na to sem ponosen, začrtal in izvedel v obdobju svojega predsednikovanja deželni EL. Ti uspehi samostojne politike so 
izredno važni, saj so funkcije po občinah bistveno pomembnejše za našo skupnost kot kak deželni poslanec ali poslanec v 
Evropskem parlamentu. Na terenu lahko konkretno pomagamo ljudem. Kompetenca in moč županov je velika, mnogo lahko 
storijo tudi za vidno dvojezičnost. Vsa čast Francu Jožefu, ki dela v Kapli več kot zgledno. Moram pa priznati tudi, da 
občudujem npr. župana Maierhoferja v Bilčovsu, ki rad in pogosto tudi javno govori res lepo slovenščino. Prav tako se 
pozitivno razvijajo zadeve npr. v Pliberku, kjer občino vodi socialdemokratski župan. Škoda, da tem še razmeroma redkim 
dobrim zgledom ne sledijo še drugi. Mislim pa, da smo na dobri poti in bomo po občinah s političnimi uspehi neodvisnih 
regionalnih list prisili še ostale v bolj odprto politiko! 
Kako gledaš na narodnopolitično situacijo Slovencev pri nas na Koroškem danes? Katere pobude, koncepte in rezultate 
smatraš za po-srečene in kaj je nesodobno, preživeto ali brez perspektiv? 
Zdi se mi, da so organizacije take kot so danes relikt nekih povojnih ideoloških delitev in zaradi tega nezanimive predvsem 
za mlajšo generacijo. Če tu ne bodo prišli do novih prijemov, jih bo pozobala zgodovina. To je morda trdo povedano, a je 
odsev realnosti. Če koga vprašam na podeželju, ali rabimo še tri politične organizacije, bo kvečjemu začudeno pogledal. 
Včasih se mi skoraj do-zdeva, da bo Cerkev prej odpravila celibat, kot koroški Slovenci »trotirnost«. Veliko boljše je delo 
kulturnih central, ki se dopolnjujeta vsebinsko in kar solidno sodelujeta. Za važno smatram tudi podporo central terenu, 
odlično delajo kulturni domovi in treba bo poskrbeti za ustrezne finančne tokove v to smer. V redu se mi zdi dejavnost 
Slovenske gospodarske zveze, ki se trudi za čezmejno sodelovanje, pogrešam pa dobre koncepte za mladino: Ni političnega 
šolanja, dobrih akcij in konceptov, kako navdušiti mlade za delo v naših strukturah. 
Žalostna pa je tudi medijska slika. Če nismo več v stanju izdajati niti enega tednika, je to po mojem velik poraz politike 
osrednjih organizacij. Pri Novicah pa pogrešam, da ni več poročil iz dejavnosti po občinah. 
Kaj so tvoji osebni cilji in vizije za prihodnost? Kaj si želiš za oba naroda na Koroškem in za pripadnike drugih narodnosti, 
ki živijo med nami, in kaj naj bi bila naša skupna vizija za alpsko-jadransko regijo, ki je tudi domovina večine slovenskega 
naroda? 



Želim še naprej aktivno sooblikovati politiko v domači občini in doseči na naslednjih volitvah čim boljši rezultat! Trudil se 
bom za spravo med ljudmi in za pozitivno sožitje kot pevec in politik. Ne smemo dopuščati sovraštva do tujega, čeravno 
razumem določene bojazni. Vendar je nestrpnost vedno povzročila veliko gorja. Boril se bom proti odseljevanju iz naših 
dolin. Lepo je 2000 koroških Slovencev v Celovcu in morda 1000 na Dunaju ali v Ljubljani. Rabimo pa naše ljudi predvsem 
tudi doma. In ker zapiranje vase politično, gospodarsko in kulturno ni pravi pristop, mora biti naša vizija v še tesnejšem 
povezovanju, izmenjavi in sodelovanju v celotnem prostoru Alpe Jadran.                          

• Z vsega sveta. Intervju: Boris Resetarits, študent v Harvardu. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za 
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Slika: Boris Resetarits, študent v Harvardu. Foto: Novice 
 
»Dokler smo živi, stremimo za dirjanjem okrog sveta, da bi videli sonce, obrnjeno na glavo,« piše ameriška avtorica Eli-
zabeth Bishop. Avstrija, Jordanija, Amerika. Boris Resetarits, sin in nečak znanih gradiščanskohrvaških bratov Resetarits, 
že drugo leto študira na znameniti Harvard Business School. Študent gospodarstva je spregovoril o svoji povezanosti z 
manjšino, o tujih in manj tujih deželah in ameriški politiki. 
Imate gradiščansko-hrvaške in hrvaške korenine. Kaj vam pomeni to ozadje?  
V moji generaciji te korenine na žalost niso več tako močne. Moj oče je bil eden izmed treh sinov, ki pa je kot prvi odraščal 
samo na Dunaju. Tudi mi, torej njegovi sinovi, smo potem odraščali samo na Dunaju. Imeli smo le malo stika z našim 
gradiščansko-hrvaškim ozadjem. Je pa nekaj, na kar sem nekako ponosen. Vedno, ko srečam gradiščanske Hrvate, čutim 
nekako povezanost. Je pa manj realne izkušnje za tem, kot bi si to želel. Na drugi strani pa to zame pomeni, da hočem in 
moram čim bolj delati na tem, da teh korenin ne izgubim. To bi me zelo bolelo, če manjšinskega jezika in kulture nenadoma 
ne bi bilo več. Neverjetno rad bi znal govoriti po hrvaško. Rad bi se bil naučil hrvaško, ko sem bil še otrok, zdaj je to že 
težavnejeo nadoknaditi. Posebej povezujem s to dediščino zgodbe, ki sem jih vedno slišal od očeta ali stricev. Pripovedovali 
so o Stinatzu in o tem, kako so odraščali moji stari starši. 
Kako je zgledala vaša poklicna pot?  
Študiral sem štiri in pol leta pravo na Dunaju. V poletju pred zaključkom študija sem naredil preko gospodarske zbornice 
prakso na Filipinih. Tam sem spoznal Isabel Schmidbauer, ki je danes delegatka za gospodarstvo v Jordaniji. Praksa mi je zelo 
ugajala in bilo mi je žal, ko se je končala. Toda leto pozneje me nenadoma pokliče gospa Schmidbauer, da rabijo nekoga v 
Jordaniji in so pomislili name. Tako me je zaneslo v Jordanijo, kjer sem potem delal tri leta in pol. Odtod sem potem prišel 
sem na Harvard Business School. Zdaj sem že v drugem letniku in delam na svojem MBA (Master of Business 
Administration) v ekonomiji. 
Kako ste doživeli Jordanijo?  
Ko sem prišel prvič tja, mi je bila čisto neznana. Nikoli prej nisem bil v Jordaniji in tudi ne v nobeni deželi Bližnjega vzhoda. 
Začetka je bilo malo težavno spoznati ljudi, vsaj domačine. Sicer so ljudje zelo gostoljubni in zainteresirani, a težko prideš za 
to prvo plast, ki je fascinacija tujega. Potem, ko mi je to uspelo, sem začel zares uživati deželo. Obstaja pa tudi skupina 
inozemcev, ki so zaradi dela v Jordaniji, in tisti so si pogosto precej blizu. Hitro se znajdeš v nekakem mehurčku in se družiš 
le z ljudmi z Zahoda, v restavracijah, ki so narejene v evropskem stilu. Seveda na tem nič ni slabega, toda zame je bilo važno, 
da spoznam deželo. 
Kakšne razlike ste opazili med Avstrijo in Jordanijo?  
Prvotno sem mislil, da ne bom opazil skoraj nobenih razlik, saj dežele delujejo večinoma po istem sistemu. Toda ko sem 
prispel v Jordanijo, sem začel opažati nekaj diferenc. Na primer v štrukturi družine. V višjih slojih družine na primer svoje 
otroke pošiljajo čim več na Zahod, da bi prišli v večji meri v stik z zahodno kulturo. Nižji sloji pa imajo zelo tesno navezanost 
na družino, pri čemer tako sinovi kot hčere živijo pri družini. Šele, ko se poročijo, dobijo možnost se izseliti. Ideja, da bi se 
aktivno ločil od staršev, ko postaneš star 18 ali 19 let, kot je to pri nas ali v ZDA, tam ni tako prezentna. 
Zakaj ste se odločili za študij v Harvardu?  
Kot rečeno, sem prvotno študiral pravo. Preko praks pa me je tudi začelo zanimati gospodarstvo in ta študij je bil ravno na 
vmesniku. Prijavil sem se na številnih univerzah, ko pa sem dobil to ponudbo, sem se odločil kar po občutku. Zanimale so 
me ZDA in Harvard je ena najboljših univerz v svetu. Mislim, da sem se kar pravilno odločil. 
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Kako doživljate sistem univerze?  
Pozitivna plat je, da se univerza zelo potrudi za študente in študentke. Uspehi bivših študentov so tudi uspehi univerze in 
večajo njen ugled. Zato se tudi zelo trudijo, da ti pomagajo pri vstopu v svet dela in te spravijo v stik z ljudmi, ki ti lahko 
pomagajo. Na drugi strani pa je izobrazba v ZDA pogosto zelo draga, sploh na znamenitih univerzah. Zato so ljudje potem 
tudi visiko zadolženi. Starši včasih že od rojstva otroka naprej var-čujejo zanj za univerzo. Ali pa najamejo študentje kredite. 
To potem seveda zviša pritisk, da najdeš po študiju dobro plačano delo. Nekateri pravijo, da bo to eden naslednjih velikih 
gospodarskih mehurjev. 
V zadnjih letih raste število kritikov proti kapitalističnemu redu sveta. Kako vi ocenjujete ta sistem?  
Menim, da je v Avstriji situacija kar dobra. Zdi se mi prav, da se država precej močno postavi med turbo-kapitalizem in ljudi, 
ki jim ne gre tako dobro. V ZDA tega ni v takšni meri. V Avstriji družbeno koristne projekte bolj pospešujejo. Javni promet na 
primer. Vedno spet si mislim, kako je mogoče, da v mestu, kakršno je Boston, ni dobro delujoče podzemne železnice. Zdi se 
mi, da je to tehtnica, ki jo je težko uravnovesiti. Kajti če se država preveč odmika vstran, se hitro lahko zgodi, da se zadeva 
izmaliči v birokracijsko pošast. Odgovor je po mojem dobra balansa. Občutek mi pa pravi, da se obdobje kapitalizma še 
dolgo ne bo končalo. 
Pred kratkim se je zgodil atentat v Pittsburghu. Kako doživljate kot Avstrijec politično klimo ZDA?  
Zelo sem zaskrbljen nad načinom izražanja Donalda Trumpa. Npr. kako govori o medijih. Saj je hitro obsodil atentat in rekel, 
da antisemitizem v ZDA nima prostora, toda pri njem vedno opažam to več ali manj prikrito hujskanje. V sklopu z njim se 
toliko dogaja, da marsikaj enostavno pozabiš. Nenadoma pa ti spet pride na misel in si znova šokiran, kaj vse je danes 
»normalno«. Na splošno imam vtis, da je družba ZDA trenutno zelo razklana. Fronte med Republikanci in Demokrati so zelo 
trde. Tudi med zveznimi državami so razlike ogromne. Tu na severovzhodu so ljudje zelo liberalni, politični in odprti za svet. 
Politika tu me zelo spominja na evropsko. Na jugu pa je stvar popolnoma drugačna. Pretežno obstaja tudi močna razlika 
med mestom in podeželjem. Če si torej ogledaš celotno sliko ZDA, je le-ta seveda neverjetno zapletena in raznolika. 

• Želuško pivo – od Lipe do Smreke je vse zares posebno. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
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Slika: Domači pivovar Kristijan Mlečnik. Foto: Novice 
 
Prenekateri radi pravijo, da si bodo v penziji vzeli čas za svoje hobije. Tudi Kristijan Mlečnik iz Želuč je mislil tako. Po 
poklicni upokojitvi je hotel začeti sam variti pivo. Pa mu je njegova družina te lepe načrte prekrižala. In tako že dve leti 
svoje pivo pripravlja sam. Doma v Želučah. Pivo, ki se mu po svoji logiki zato reče – Želuško. 
Želuče Penzije še ni bilo, a za 60. rojstni dan je Kristi Mlečnik, kakor mu pravijo domačini, od svoje družine prejel aparat za 
varjenje piva. Čakati na konec poklicnih obveznosti, ki se uradno zaključijo šele januarja leta 2019, se zato seveda ni izkazalo 
za modro niti bistro in jubilant se je hitro lotil eksperimentiranja. Pivo je od nekdaj pil rad – ne, da bi se z njim napil, temveč, 
ker je ob njem užival pri kosilu ali pri mavžni, kakor se malici po domače reče. Kot lastnik mini pivovarne je začel obiskovati 
tečaje in še jih obiskuje, saj učenja nikdar ni konec. In postopoma je začelo pridobljeno znanje tudi praktično zoreti. 
Celoten postopek varjenja piva Kristijan Mlečnik opravi z avtomatizirano, računalniško vodeno varilno posodo. Vanjo je 
treba vnesti vse podatke iz recepta, kar pa ne pomeni, da se pivo vari potem samo od sebe. Veliko je namreč preizkušanja, 
eksperimentiranja, ugotavljanja, kakšne sestavine dajejo ob določeni temperaturi najboljši okus. Skratka, veliko je učenja, 
zato Kristijan Mlečnik vsako varjenje piva natanko protokolira, da bi ohranil dobro in izboljšal pomanjkljivo. 
»Še vedno se učim, še vedno preizkušam, za eno pivo pa lahko rečem, da mi je res že uspelo. To je sedaj moje hišno pivo, ki 
ga lahko pijem vsak dan in ki sem mu dal ime Lipa. Lipa je namreč slovensko drevo in v Želučah imamo kar nekaj lip,« pravi 
Mlečnik, ki je vsa svoja piva, osem različnih vrst jih vari, poimenoval po slovensko po drevesih. Že imenovan Lipa je ležak 
(lager), svetli ležak je Smreka, pils je Borovec, pale ale Jesen, svetlo pšenično pivo Breza, red ale Bukev, Dob je temni ležak, 
Bezeg pa seveda bezgovo pivo. Skupno ime vseh piv, zvarjenih v Želučah na vznožju Gur in na levem bregu reke Drave pa je 
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Želuško. Kakor je pivo iz Laškega pač Laško. Skupno vsem različnim pivom Kristijana Mlečnika je, da imajo zmerno vsebnost 
alkohola, ker mu močan okus po alkoholu ni všeč. Sicer pa ima vsako svoj značaj, svoj vonj, svoj okus. Kakšno je bolj grenko, 
kakšno bolj milo – pitna, res zelo, zelo pitna pa so vsa. 
Sestavine za varjenje piva, hmelj, slad in kvas, Kristijan Mlečnik dobi po svetovnem spletu, kjer je izbira raznolika in kot taka 
posledično omogoča oblikovanje zares individualnih okusov piv. Kajti karakter posameznega »hmeljevega napitka« je 
odvisen od razmerja med sestavinami – le malo preveč dodanega hmelja in že prevladuje grenčina. Odločilna pa je tudi 
voda, o čemer sicer vedo veliko povedati tudi svetovno priznani pivovarji. Voda je pač po količini največja sestavina vsakega 
piva. Kristijan Mlečnik pol vode posebej prekuha, da jo očisti apna in jo tako zmehča, pol vode pa filtrira. O dobrem okusu 
pač odločajo tudi detajli. 
Na prodaj pa pivo Kristijana Mlečnika ni, niti eno od njegovih osmis »dreves.« Da bi se mu prodaja finančno izplačala, bi 
moral variti bistveno več od tega, kar si sedaj privošči za hobi, pa še zakonodaja postavlja svoje ovire. Da pa lahko pogosti 
prijatelje in obiskovalce, temu pa tudi zakonodajalec ne nasprotuje. Pa tudi ne posebnemu užitku, ki ga pivec izkusi ob 
preizkušnji Mlečnikovih zares individualnih piv s krovnim imenom Želuško. 

• 80-letnica smrti Vinka Poljanca Žrtev nacizma, narodni buditelj, duhovnik. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 17 
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Slika: Izredna univerzitetna profesorica in zgodovinarka Marija Wakounig. Foto: Novice 
 
Pred osemdesetimi leti, 25. avgusta 1938, je v Škocjanu umrl Vinko Poljanec, prva žrtev nacizma med koroškimi Slovenci. 
O liku duhovnika, kulturnika, politika odnosno slovenskega deželnozborskega poslanca in narodnega buditelja je v 
soboto, 3. novembra 2018, v Škocjanu govorila izredna univerzitetna profesorica in zgodovinarka Marija Wakounig. 
Pred osemdesetimi leti, 25. avgusta 1938, je v Škocjanu umrl Vinko Poljanec, prva žrtev nacizma med koroškimi Slovenci. O 
liku duhovnika, kulturnika, politika odnosno slovenskega deželnozborskega poslanca in narodnega buditelja je v soboto, 3. 
novembra 2018 v Škocjanu govorila izredna univerzitetna profesorica in zgodovinarka Marija Wakounig. 
Da je med koroškimi Slovenci spomin na Vinka Poljanca slej ko prej živ, je potrdila velika udeležba občinstva, ki je do 
zadnjega sedeža napolnilo dvorano v centru K3. Prireditelja večera sta bila Krščanska kulturna zveza in pa krajevno 
Slovensko prosvetno društvo, ki ponosno nosi ime „Vinko Poljanec“. Njegov moški zbor, ki ga vodi Franc Starc, je na začetku 
navzoče pozdravil z ubranim petjem, predsednik KKZ Janko Krištof pa je poudaril, da je Vinko Poljanec tudi in prav danes lik 
pokončne osebnosti, ki se je razdajala za družbo in svoj narod. Predavateljica je uvodoma dejala, da je Vinko Poljanec 
izredna osebnost 20. stoletja in pomembna osebnost, oz. kraj spomina za koroške Slovence, kar potrjujeta njegov 
življenjepis in pa njegovo delovanje. O tem priča tudi spominska plošča na deželni hiši v Celovcu, kjer je med žrtvami 
nacističnega nasilja imensko omenjen tudi Vinko Poljanec. 
 

 
Slika: Volilni boj 1923. Foto: Novice 
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Rodil se je Vinko Poljanec 26. marca 1876 v župniji Sv. Urbana v občini Destrnik na Spodnjem Štajerskem. Bogoslovje je 
obiskoval v Celovcu, bil aktiven v akademiji slovenskih bogoslovcev in po posvečenju v duhovnika je ostal na Koroškem, tu 
kaplanoval med drugim v Kotrčah/Guttaring v dolini Goričice. Župnik v Škocijanu je bil od 24. septembra 1908 do svoje 
smrti. Globoko je zaoral na kulturnem, verskem in predvsem izobraževalnem polju, ustanovil je čitalnico z bogato knjižnico. 
Aktivno se je vključil v slovensko narodnopolitično delo in bil priznan govornik. Nemškonacionalni in potujčevalni nemčurski 
krogi so mu to hudo zamerili, predvsem tudi zato, ker je v času plebiscita zagovarjal glasovanje za Jugoslavijo. Leta 1919 so 
folksverovske tolpe napadle škocjansko župnišče in med drugim zažgale Poljančeve osebne dokumente. Po plebiscitu je 
Vinko Poljanc ostal na Koroškem in leta 1921 je namesto Borovljanca Mišica, ki mu je bil mandat odvzet, prišel kot slovenski 
poslanec v koroški deželni zbor, kjer je bil do leta 1927. V tem času so nemškutarji in škocjanski občinski svet zagnali gonjo 
proti njemu in grozili s tako imenovano »samopomočjo (Selbshilfe)«, kar ni bilo drugega kot odkrita grožnja s fizičnim 
obračunom. Poljanec je kot razgledan »homo politicus« bil pristaš slovenskega socialnega reformatorja Janeza Evangelista 
Kreka in je zagovarjal volilno pravico žensk. Škocijanski verniki so se v pismu na ordinariat zavzeli za Poljanca, peticijo je prvi 
podpisal Jožef Ročičjak, tudi on žrtev nacizma, obglavljen 12. januarja 1945 v Gradcu. Po letu 1927 Poljanec ni več smel 
kandidirati za deželni zbor, ker je ordinariat to preprečil z utemeljitvijo, da to škodi ugledu slovenskih duhovnikov, smel pa 
je kandidirati duhovnik Janez Starc iz Mokrij. Leta 1930 pa sploh sledi prepoved političnega udejstvovanja duhovnikov. 
Od leta 1927-1937 je Vinko Poljanec bil predsednik Slovenske krščansko-socialne zveze, pozneje preimenovane v Slovensko 
prosvetno zvezo, v letih 1932-1938 pa je bil slovenski svetnik v koroški kmetijski zbornici, saj je Poljanec užival ugled 
naprednega kmetovalca. Takoj po nacističnem prevzemu oblasti marca 1938 se je Poljanc hotel za nekaj časa umakniti v 
Jugoslavijo, a ga je na pliberškem kolodvoru že pričakoval gestapo in zaprl. Očitali so mu devizni prekršek. Po večmesečnem 
zaporu se Poljanc sprva ni smel vrniti v Škocjan, ampak se je moral umakniti v Šentvid ob Glini (ali Nemški Šentvid). Telesno 
shiran in predvsem duševno zlomljen je 25. avgusta 1938 umrl doma v Škocjanu. Njegov pogreb je bil velika manifestacija 
koroških Slovencev, ki so jo nacistični oblastniki budno spremljali. 
Marija Wakounig je zelo plastično in bogato dokumentirano predstavila delo in življenje te karizmatične osebnosti, kljub 
temu pa je še veliko belih lis, ki čakajo osvetlitve. 

• 110 let šole v Šentpetru. Za čim boljše izobraževanje mladine. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 18 
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Slika: Pred 110 leti so v Šentpeter v Rožu prišle prve šolske sestre. Višja šola za gospodarske poklice se je danes razvila v 
mednarodno izobraževalno središče. Foto: Novice 
 
Šentpeter. S slavnostno prireditvijo minuli četrtek se je višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu 
minuli četrtek, 8. novembra, spomnila začetkov izobraževalne ustanove skoraj natanko 110 let pred tem. 3. novembra 1908 
je odprla vrata Narodna šola, slovenska osnovna šola, ki jo je vodil Konvent šolskih sester. Te so v koroški Rož prišle iz 
štajerskega Maribora na povabilo domačega župnika Mateja Ražuna, ki je tedaj s svojo vizionarsko zamislijo postavil temelje 
medtem že 110-letni zgodovini ene izmed treh osrednjih izobraževalnih ustanov koroških Slovencev – ne zgolj ene izmed 
treh, temveč najstarejše med njimi. 
Štiri leta po ustanovitvi Narodne šole so se 1912 v »kloštru,« kakor šoli pravijo domačini, začeli prvi gospodinjski tečaji. Leta 
1941 so nacisti zaprli šolo in internat, a že takoj po osvoboditvi so se leta 1945 nadaljevali šivalni in gospodinjski tečaji, leta 
1946 je vrata odprla kmetijsko-gospodinjska šola za dekleta, istega leta pa tudi prvi slovenski otroški vrtec na Koroškem. 
Leta 1966 se je začela dvojezična enoletna gospodinjska šola, leta 1974 triletna strokovna šola za gospodarske poklice, leta 
1989 petletna višja šola za gospodarske poklice, ki je danes prava mednarodna izobraževalna ustanova, program pa je leta 
2000 dopolnila še enoletna strokovna gospodarska šola. 
Konvent šolskih sester danes vodi sestra Veronika Supan, šolo pa ravnatelj Stefan Schellander, ki poudarja visok nivo 
ustanove tako pri pedagoških kakor tudi pri dodatnih, zlasti tudi kulturnih dejavnostih. 
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Slika: Ravnatelj Stefan Schellander. Foto: Novice 
 
Matej Ražun je šolo ustanovil leta 1908 kot narodno šolo. Ime torej vsebuje tudi poslanstvo. Kako ga vam uspeva 
uresničevati tudi po 110 letih?  
Stefan Schellander: 
Dolga tradicija hiše je od vsega začetka povezana s šolskimi sestrami. Matej Ražun je prosil za pomoč šolske sestre v 
Mariboru in prve so se odpravile v Šentpeter 2. novembra 1908, dan navrh pa se je začela šola. Najprej je v prvi vrsti šlo za 
to, da tukaj izobražujejo mlada dekleta, najprej v narodni šoli, nato v enoletni kmetijsko-gospodinjski šoli, pozneje v triletni 
šoli, sedaj pa v petletni višji šoli za gospodarske poklice in v enoletni strokovni gospodarski šoli. V prvi polovici 20. stoletja je 
to bila edina ustanova, ki je izobraževala v slovenščini, saj še ni bilo Slovenske gimnazije. Sestre so bile pri svojem poslanstvu 
zelo uspešne. Na dvojezičnem ozemlju skoraj ni družine, v kateri se ne bi vsaj kdo v zadnjih generacijah šolal ali pa obiskoval 
tečaje v Šentpetru. 
Posebnost šole je, da je nositelj ustanove konvent šolskih sester, učiteljski zbor pa v glavnem sestavljajo laiki. Kakšno je 
usklajevanje teh dveh ravni? 
Šolske sestre so povsod udeležene, vodijo internat in dve tudi poučujeta. Vsak dan smo v stiku in se srečujemo v zbornici ali 
na konferencah. Pri medsebojnem razumevanju nimamo nikakršnih težav. Sestre imajo isti interes kot mi in pri tem ni 
razhajanj – gre za to, da čim bolj uspešno izobražujemo mladino. Sestre vodijo tudi otroški vrtec s 50 otroki. V celotni 
ustanovi je s tem skoraj dvesto mladincev, delo z njimi pa dobro uspeva. 
Koliko jih je v internatu?  
V šoli je ta čas 138 dijakov in dijakinj. Največ 75 jih lahko živi v obeh internatih. Že drugo leto pa lahko v internatu stanujejo 
tudi fantje. Če zmanjka prostora, lahko učenci stanujejo tudi pri družinah v okolici. 
Precej visok delež dijakov je iz Slovenije – zakaj je ravno pri njih tako močno zanimanje za šentpetrsko šolo?  
V prvem letu petletne šole, torej v šolskem letu 1989/90, še ni bilo dijakov iz Slovenije. Toda že v drugem letniku je bilo lepo 
število dijakov iz Slovenije. Moj predhodnik kot ravnatelj Janko Zerzer se je namreč obrnil na slovensko ministrstvo za 
šolstvo, naj nam pošljejo dijake, da bi pogovorni jezik tukaj bil bolj slovenski. Že v šolskem letu 1991/92 pa je bilo zanimanje 
iz Slovenije tako veliko, da bi celo lahko odprli paralelko. Trend je ostal do danes z nihanji navzgor in navzdol. Šolske oblasti 
šolo vidijo kot mednarodno šolo, kot povezovalno ustanovo, in se zavedajo tega kapitala. Slovenski absolventi prevzamejo 
pri avstrijskih podružnicah v Sloveniji pomembne položaje in so s tem pri avstrijskih firmah pomemben faktor pri 
povezovanju s Slovenijo. Absolventi iz Slovenije postanejo celo predsedniki naših študentskih klubov, kakor Aljaž Pestotnik v 
Gradcu. 
Matura šentpetrske šole omogoča študij na univerzah in visokih šolah, šolarji pa si pridobijo tudi še druge izobrazbe. 
Kakšna je zaposljivost absolventov?  
Naši dijaki pri tem nimajo nobenih težav, ker so vse te veščine, ki se jih pri nas naučijo, ta čas zelo iskane. Če si ogledamo 
razne študije, potem ugotovimo, da bo avtomatizacija na delovnih mestih najmanj ogrožala prav naš šolski tip. Po četrtem 
letniku imajo predhodni izpit iz kuharstva in strežbe, to se pravi, da pridobijo poklic kuharja in strežnika. Po maturi pa imajo 
vse kvalifikacije, ki jih pridobijo tudi drugi maturanti v Avstriji. S tem imajo pred seboj širok spekter študijskih priložnosti. 
Lahko pa vstopijo takoj na delovni trg, predvsem so kvalificirani za vsa delovna mesta v turizmu in gastronomiji, najdemo jih 
pa tudi v bančništvu in drugod v gospodarstvu. 
Poseben poudarek daje šola kulturi.  
Po tradiciji sodelujemo z domačim Slovenskim prosvetnim društvom Rož. Povezovalna oseba je režiser Marjan Štikar, ki v 
zadnjih dvajsetih letih, odkar sem ravnatelj, poskrbi tudi za uspešno prireditev ob koncu šolskega leta. Odrska dejavnost je 
pri nas zelo priljubljen prosti predmet, ker Marjan Štikar zna z mladimi, oni pa radi delajo z njim. Letos nam je avstrijsko 
minstrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje celo podelilo priznanje za predstavo Kralj Ubu, ki je bila na zares 
visokem nivoju. In prav tako kakovost so naši dijaki in absolventi pokazali tudi na slavnostni prireditvi ob naši 110-letnici. 

• Stanko Schest: »Z risanjem sem začel v rani mladosti, in to na skrivnem«. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 19 
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Slika: Poleg potretov riše Stanko Schest tudi zanimive akte. Foto: Milan Piko 
 
Stanko Schest, podjetnik v pokoju in velik ljubitelj domače pesmi, je znan kot strokovnjak za elektoinštalacije ter hladilne 
sisteme. Le malokdo pa ve, da ima tudi čudovito umetniško žilico. Razstava njegovih slik v KD Pliberk je še odprta do 6. 
decembra. 
Stanko Schest pravi, da je na skrivnem risal. Le malokdo je za to vedel. Poudarja: »Nisem hotel tega pokazati javnosti.« 
Sam sem ga prvič videl risati na poti v Brežice, kjer smo z matjaževci imeli koncert. 
Milan Piko 
 

 
Slika: Razstava Stanka Schesta v pliberškem Kulturnem domu. Foto: Milan Piko 
 
Pliberk.  S temi besedami je kulturni menedžer Milan Piko predstavil Stanka Schesta na nedavnem odprtju njegove razstave 
v pliberškem Kulturnem domu. Na krstni predstavi slik, pri katerih se je Stanko Schest (57), doma v Strpni vasi, odločil za 
zelo zanimivo tehniko in pristne domače motive: riše s svinčnikom potrete in akte. Pri portretih se koncentrira na domače 
ljudi, pevske prijatelje (mdr. matjaževce) ter znance iz svoje ožje domovine. Njegovi potreti so zelo realistični, »slikanje s 
svinčnikom pa ni,« kot je Milan Piko poudaril v lavdaciji, »enostavno. Je baza slikarstva, katero obvlada zelo malo 
umetnikov. Tudi mojstrov, ki obvladajo to tehniko, ni veliko. Ni važna v prvi vrsti roka, važna sta vid in zmožnost: 
predstavljati si sliko tako, da jo v vseh odtenkih lahko spraviš na papir.« 
Za potret potrebujem najmanj osem ur, pri aktih pa še več, tudi po dva dni. 
Stanko Schest 
 »Z risanjem sem začel že v rani mladosti,« pripoveduje Stanko Schest v pogovoru z Novicami. Za starše je bilo pomembno, 
da se posveti »poštenemu« poklicu. Postal je mojster za elektroinštalacije in hladilne sisteme in je pred več kot 25 leti 
ustanovil lastno podjetje. Medtem se je upokojil in predal podjetje svojemu sinu Danielu. Kljub zahtevnemu podjetniškemu 
delu je našel Stanko Schest vedno čas za risanje. Enako velja zanj za petje, saj mu je domača pesem zelo pri srcu. Vrsto let je 
pel pri moškemu zboru Franc Leder-Lesičjak iz Štebna pri Globasnici, medtem pa že več kot 15 let poje pri moškem zboru 
»Kralj Matjaž« iz Libuč pod vodstvom Hannesa Košutnika. Skupaj z libuškimi pevskimi tovariši je olepšal tudi odprtje svoje 
razstave v pliberškem Kulturnem domu. Poleg matjaževcev je razstavo popestril Samuel Piko s harmoniko. Sicer pa tudi 
Stanko Schest že nekaj let zelo rad igra na harmoniko, zlasti še Slakove melodije. »Igram, kadar se mi ljubi. Če se lotim, pa 
ne morem nehati.« 
V vsako stopnišče v hiši sliši akt. Bogati ljudje ga imajo. Zakaj ga naj ne bi imeli tudi revnejši ljudje? 
Stanko Schest 
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Slika: Stanko Schest skupaj s svojimi matjaževci. Foto: Milan Piko 
 
Če primerjaš njegove narisane potrete z ljudmi, ki jih je upodobil, se ne moreš načuditi, kako precizno jih ovekoveči na 
papirju. Na vprašanje, zakaj riše tudi akte, pa odgovarja: »Ko sem imel firmo, sem delal po celem Koroškem in videl v 
bogatih hišah viseti akte, narisane s tremi črtami in piko. Rekel sem si: takšen akt znam tudi sam narisati in to še bolje. Sicer 
pa menim: v vsako stopnišče v hiši sliši akt. Bogati ljudje ga imajo izobešenega. Zakaj ga naj ne bi imeli tudi revnejši ljudje?« 
In kaj ga pri aktu najbolj fascinira? »Vsak obraz in trup ima svoj čar. Ni nujno, da je model.« Razstava je še odprta do 6. 
decembra. Februarja prihodnje leto pa je na vrsti Schestova razstava na občinskem uradu v Šmihelu, kjer bodo upodobljeni 
samo Šmihelčani. 
 

 
Slika: Stanku Schestu (3. z leve) so čestitali tudi župan B. Sadovnik, kulturni referent M. Trampusch in podžupan V. 
Smrtnik. Foto: Foto: Milan Piko 

• Bleščeča premiera Hoffmanovih pripovedk v ljubljanski Operi. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 20 

Ljubljanska opera 
http://www.novice.at/kultura/ljubljanska-opera-blesceca-premiera-hoffmanovih-pripovedk-v-ljubljanski-operi/ 
 

 
Slika: Tenorist Branko Robinšak je proslavil 35-letnico pevskega udejstvovanja. Foto: Novice 
 
Hoffmanove pripovedke so eno od ključnih del francoskega skladatelja Jacquesa Offenbacha, s katero je imel do 
premiere izredno smolo. Opero je pripravil, toda 5. oktobra 1880 je z njenim rokopisom v roki, umrl. Njegovo delo je 
prevzel skladatelj Ernest Guiraud in opero dokončal, vendar je imela še naprej kot uročena smolo. Tako je na dunajski 
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premieri leta 1881 v Dvorni operi izbruhnil grozovit požar in bilo je veliko smrtnih žrtev. Šele berlinska premiera l. 1905 je 
v celoti uspela. 
Ljubljana Opera ima prolog, tri dejanja in epilog. 11. oktobra so jo v Ljubljani premierno izvedli solisti, operni zbor in 
orkester ljubljanske opere, dirigent je bil Simon Krečič, sicer umetniški vodja mariborskega simfoničnega orkestra, režiser 
Makedonec Aleksandar Popovski in koreografinja Romunka Georgeta Capraroiu. Glavno vlogo igra poet Hoffmann, večni 
ljubimec žensk, ki so ga polne vse gostilne, v prologu pripoveduje zgodbo o treh svojih ljubeznih, o Olimpiji, Giulietti in 
Antoniji. Na premieri je Hoffmanna pel tenorist Branko Robinšak, ki je s to vlogo proslavil tudi 35 let svojega opernega 
delovanja. To je zelo naporna vloga, ker je Hoffmann tako rekoč vsa tri dejanja ves čas na odru. Vse glavne vloge so dvojno 
zasedene. Poslušal sem eno od repriz, Hoffmanna je pel Robinšak. V prvem dejanju Hoffmanna zavede prebrisani Coppelius 
(igralsko dobro, toda pevsko manj prodoren Peter Martinčič), ki je s fizikom Spalanzanijem (Dejan Vrbančič) sestavil 
čudovito lutko Olimpijo. Odlična koreografija lutke Olimpije (koreografinja Georgeta Capraroiu). 
Coppelius Hoffmannu proda očala, skozi katera vidi lutko Olimpijo kot čudovito žensko. Poslušali smo znamenito 
Hoffmannovo arijo o Klenzbachu ob zelo živahnem moškem pevskem in pivskem zboru. Tudi znano koloraturno arijo 
Olimpije je sopranistka Nina Dominko kot gostja odlično odpela. Oder je poln nekih rekvizitov, tudi velik balon je na odru, 
prebrisani Coppelius skozi odprtino spusti lutko Olimpijo, sicer živo Nino Dominko (zanimiva scenska domislica režiserja), 
kar Hoffmann sploh ne opazi. Zave se šele takrat, ko mu Coppelius zaradi Spalanzanijeve prevare, sname očala in se lutka 
Olimpija zgrudi mrtva. 
Druga Hoffmanova ljubezen je bila beneška kurtizana Giulietta. Premeteni Dapertutto (Peter Martinčič) jo izrabi za svoj cilj, 
dobiti Hoffmanov odsev. Vsi akterji z zborom vred (odlična igra) ponovno veseljačijo, pijače je dovolj, tu je še podli Schlemil, 
Giulietta pa želi čudovit svetleč diamant. Znano arijo o diamantu odpoje Martinčič korektno, medtem ko je Branko Robinšak 
svojo nelahko vlogo, kljub 35-letnemu petju, kar je za tenorske višine naporno, še vedno odlično odpel. Giulietti uspe, da 
ukrade Haoffmannovo senco in jo da Dapertuttu. V dvoboju Hoffmann zabode pretkanega Schlemila. Zbor zaključi zgodbo z 
znanim cvetličnim valčkom. Naj pohvalim odlično koreografijo. 
Tretja Hoffmannova ljubezen je bila lepa Antonija, ki se je pa zaradi materine smrti, zaradi petja je umrla, odpovedala petju. 
Dejanje prične Antonija ( izvrstna sopranistka Martina Zadro) z izredno odpeto pesmijo »Grlica je vzletela«. V orkestru, ki ga 
je suvereno vodil Simon Krečič, smo med drugimi slišali tudi odlično solo igro flavte in oboe. Nad Antonijo bedi oče Krespel 
(Zoran Potočan) in naroči služabniku Franzu (zelo lep lirični tenor Klemena Torkarja kot gosta), da nikogar ne spušča v hišo. 
Franz seveda na to pozabi in v hišo pride Hoffmann. Z Antonijo doživita srečne trenutke in sanjarita o skupni prihodnosti, 
celo o poroki. Toda teh sanj je konec, ko se pojavi Mirakel (ponovno Peter Martin-čič), ki se izdaja za zdravnika. Ves čas 
zavaja Antonijo naj poje, česar se je počasi zavedel tudi Hoffmann, toda Antonija ga ne posluša. Mirakel jo še sili k petju in 
po kar nekaj visoko zapetih tonih umre. Oče za njeno smrt seveda krivi Hoffmanna. Režiser Popovski je dogajanje na odru 
popestril z ekstremnimi lučnimi efekti, ki so včasih segali celo med publiko. Skladatelj je omogočil opernemu zboru, da se je 
izkazal z mogočnim finalom ( zborovodkinja Željka Ulčnik Remic). 
V epilogu Hoffmanan ponovno veseljači s svojimi prijatelji , vendar po treh ljubeznih spozna, da je njegova največja ljubezen 
njegova Muza, to je njegov prijatelj Nikolaj (Norina Radovan). Publika je izvajalce, v Ljubljani redko izvajane opere, nagradila 
z dolgotrajnimi aplavzi. 

• 30 let SGZ: Če zmanjka sape, vedo, na koga naj se obrnejo. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 40, 16.11. 2018, str. 22 

http://www.novice.at/novice/gospodarstvo/30-let-sgz-ce-zmanjka-sape-vedo-na-koga-naj-se-obrnejo/ 
 

 
Slika: Odborniki SGZ z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Petrom Česnikom in predsednico odbora DZ za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmilo Novak. Foto: Novice 
 
Slovenska gospodarska zveza se je v 30 letih delovanja uveljavila kot pomemben povezovalni člen v alpsko jadranskem 
prostoru, o čemer je pričala tudi udeležba številnih uglednih osebnosti na jubilejnem slavju. 
Celovec Polna prireditvena dvorana tehnološkega parka Lakeside in dolg seznam slavnostnih govornikov, ki so prišli čestitat 
in podkrepit pomen organizacije, sta zaznamovala slavje ob 30-letnici Slovenske gospodarske zveze ta torek v Celovcu. 
Zanos in optimizem, ki so ga imeli ustanovitelji, sta bila temelja, na katerih se je organizacija razvila v pomembno 
povezovalno ustanovo v alpsko jadranskem prostoru, je v svojih pozdravnih besedah dejal predsednik SGZ Benjamin 
Wakounig. Še posebej v zadnjem desetletju pa je zveza dodatno razširila in utrdila delovanje s številnimi čezmejnimi 
srečanji, podpisi sporazumov o sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti ter zagonom delovanje podmladka v 
SGZmladini. Danes organizacija šteje 370 članov v celotnem alpsko jadranskem prostoru. »Delo SGZ temelji na spoštovanju 
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jezikovne in kulturne raznolikosti v naši skupni regiji,« je poudaril Wakounig in dodal da je uspelo »neštetim podjetnikom« 
pomagati pri vstopu na nove trge, kar velja tako za mala in srednje velika podjetja kakor za velike koncerne. SGZ pa je že 
deseto leto tudi Slovenski poslovni klub za Avstrijo in s tem dodatno utrjuje meddržavne gospodarske vezi. Pomembno 
vlogo leta 1988 ustanovljene SGZ je podčrtal tudi deželni glavar Peter Kaiser in jasno dejal, da so prednosti čezmejnega 
sodelovanja »povsod vidne.« Spomnil je, da »na srečo živimo v času, ko se znanje jezikov razume kot prednost,« in 
napovedal, da bo dal predlog za vključitev Slovenije v povezavo Euregio, v kateri sedaj sodelujejo dežele Koroška, Furlanija-
Julijska krajina in Veneto. 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik je opozoril, da je 30-letnica SGZ »častitljiv jubilej, na katerega 
mora narodna skupnost biti ponosna.« Ocenil je, da je sedanje čezmejno sodelovanje dobro, da bi ga pa lahko bilo še več. 
»Meja je le nebo,« je po angleško pripomnil minister, ki je svoje poklicno življenje preživel v Avstraliji. 
Za koroškega deželnega svetnika za gospodarstvo Ulricha Zafoschniga »mora organizacija, ki deluje že 30 let, jasno da biti 
uspešna.« Zagotovil je, da se bo zavzemal za krepitev vezi v alpsko jadranskem prostoru in se pri tem oprl na SGZ. 
V imenu SGZmladine je spregovoril njen vodja Matej Čertov in med dosežki med drugim omenil vsakoletno izvedbo 
mednarodno priznanih konferenc TedX, ki jih je usepelo pripeljati na Koroško. 
Na okrogli mizi o gospodarskih vrašanjih je predsednik Koroške gospodarske zbornice Jšrgen Mandl poudaril, da Koroška kot 
»klasična izvozna dežela« letno izvozi v Slovenijo za 350 milijonov evrov blaga in da je že zaradi tega odvisna od dobrih 
odnosov. Glede razveljavitve avstrijske protidampinške zakonodaje, ki jo je v torek razglasilo Sodišče Evropske unije, je 
podprednik SGZ Feliks Wieser menil, da je sodba »velik korak za Evropo, ker je sodelovanje ključnega pomena.« Generalna 
direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc je opozorila na velik pomen SGZ pri ureditve čezmejnih vprašanj. 
»Če nam zmanjka sape, vemo, na koga naj se obrnemo.« Poslovodkinja splošne bolnišnice v Špitalu ob Dravi Andrea 
Samonigg-Mahrer je spregovorila o izkušnjah s čezmejnim sodelovanjem v zdravstvu, v katerem med drugim pomemben del 
osebja prihaja iz Slovenije, predsednik Slovenskega gospodarskega združenja iz Trsta Robert Frandolič pa je naglasil, da brez 
znanja jezikov ni čezmejnega sodelovanja. »Na Koroškem ste to rešili s štirijezično šolo, na Tržaškem in Goriškem pa prav to 
manjka.« 
Na slavju ob 30-letnici delovanja je SGZ podelila tudi priznanja, imenovana Korotan award, svojim zaslužnim članom, in sicer 
bil-čovškemu tesarskemu podjetju Gasser za tesarstvo in predelavo lesa ter povezovanje kulture in gospodarstva, podjetju 
Rutar Group za mednarodno trgovino in razvoj regije Alpe Jadran, podjetju Urbas za razvoj ekološke tehnologije in elektrarn 
na biomaso in ustanovitelju tovarne filtrov v Šmihelu Franzu Mlinarju za življenjsko delo. 

• Šest ekip bo vigredi igralo za koroški naslov – SAK je zraven.  Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 40, 
16.11. 2018, str. 23 

http://www.novice.at/novice/sport/sest-ekip-bo-vigredi-igralo-za-koroski-naslov-sak-je-zraven/ 
 

 
Slika: Duo, ki je dela igro SAK: režiser Tomi Riedl in goleador Stephan Bürgler. Foto: Novice 
 
Ekipi iz Pliberka in Šmihela pa premišljujeta, kako bi se rešili izpada. 
Koroška liga gre v zimo in je čas za bilanco po prvih 16 tekmah. 
1. Ali je SAK s 5. mestom zadovoljen, ali je pričakoval več? 
Cilj SAK je bil letos mesto med prvimi šestimi, ker je poleti odšlo pet igralcev in je prišlo veliko mladih. 5. mesto pa nekoliko 
vara, ker je SAK komaj 3 točke za prvim in so čisto vse opcije vigredi še odprte. Tudi naslov prvaka. 
2. Koliko mladih je trener Eberhard vgradil v člansko ekipo?  
Mladi igralci so pod Eberhardom po vrsti debitirali. Marjan Koletnik (20) ima že fiksno mesto, njegov brat Zdravko (22) šteje 
že med rutinjeje. Zelo razvil se je Selan Sandro Oraže (20), najmlajša debitanta pa sta bila Milan Steiner (16) in Sebastian 
Visotschnig (16). Škoda, da se je 20-letni Jon Benkovič že zgodaj poškodoval, pravtako izpadel je Maksi Kumer (22). 
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Slika: Trener SAK Wolfgang Eberhard. Foto: Novice 
 
3. Branilec Patrick Lausegger je s 6 goli najboljši strelec SAK. Kaj so to poletje delali napadalci SAK?  
Patrick Lausegger je jeseni spet dokazal, da je trenutno najboljši igralec SAK in to celo v napadu. SAK je poleti znižal število 
kadra na komaj 15 igralcev. Ko se je poškodoval goleador Stephan Bürgler in izpadel za 14 tekem, je to bila mala katastrofa. 
Z njim bi bil SAK verjetno brez večjih te-žav na prvem mestu. 
4. Zakaj sta ekipi iz Šmihela in Pliberka tako daleč zadaj?   
V Šmihelu so od vsega začetka vedeli, da bo težko. Kljub temu niso bogve kaj investirali in šli z ekipo iz podlige v prvenstvo 
in dobili serviran račun – zadnje mesto. Tudi cilja, ostati pred Pliberkom, niso dosegli. Veliko bolj preseneča 14. mesto 
Pliberka, ki ima veliko več potenciala. Vodstvo kluba bo vse podvzelo za obstoj v ligi. 
 

 

• „Velik prijatelj koroških Slovencev“. ORF, Celovec, 16.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947787/  
Einspielerjeva nagrada gre letos pravniku in bivšemu 2. predsedniku državnega zbora Heinrichu Neisserju. Odlikovanec 
da je velik prijatelj koroških Slovencev, ki se vsa leta zavzema za uresničitev pravic koroških Slovencev, poudarja 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko. 
 

 
Slika: Einspielerjev nagrajenec 2018: Heinrich Neisser. Foto: Stefanie Starz 
 
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) podeljujeta letošnjo Einspielerjevo nagrado 
pravniku in bivšemu 2. predsedniku avstrijskega državnega zbora Heinrichu Neisserju „v zahvalo za njegovo dolgoletno 
prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za njegovo sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o 
narodnih skupnostih, njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno 
zavzemanje za pravice narodnih skupnosti“. 
 

 
Slika: Slavnostni govornik bo predsednik NSKS Valentin Inzko. Foto: ORF 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947787/


Podelitev bo v ponedeljek, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo predsednik NSKS 
Valentin Inzko, ki ugotavlja, da je Neisser bil in še je velik prijatelj koroških Slovencev in takim ljudem da se je treba tudi 
primerno zahvaliti. 
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza od leta 1988 dalje podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da 
počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko meja 
Koroške za njihovo razumevanje in njihov angažma za probleme slovenske narodne skupnosti na Koroškem. 

• Podpora povezovanju podjetnikov. ORF, Celovec, 16.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947794/  
Več kot 130 udeležencev je sodelovalo na poslovni konferenci v dvorcu Bukovje v občini Dravograd v Sloveniji in katere 
cilj je podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge. Obravnavali so tudi vprašanja čezmejnega gospodarstva oziroma 
vprašanja zaposlitve delojemalcev iz Slovenije v Avstriji. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik. Foto: uszs.gov.si 
 
 „Slovenska podjetnost kroži prek meja“ 
Pobudnik poslovne konference v podporo lokalnemu podjetništvu je Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Poleg 
nudenja podpore slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge je cilj konference tudi povezovanje med slovenskimi 
podjetniki, ki delujejo zunaj Slovenije, zamejskimi gospodarskimi organizacijami, slovenskimi diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi in predstavniki pristojnih slovenskih ustanov. Konference so se udeležili predstavniki podjetij iz različnih 
delov Slovenije, predvsem iz koroške regije. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig. Foto: ORF 
 
Prireditev je organizirala Regionalna razvojna agencija Koroška v sodelovanju z občino Dravograd, Slovensko gospodarsko 
zvezo iz Celovca in drugimi ustanovami. Udeleženci da so obravnavali številna vprašanja podjetništva, ki so ključnega 
pomena, med te sodi tudi čezmejno gospodarstvo, poudarja predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig. 
 

 
Slika: Pobudnik poslovne konference v podporo lokalnemu podjetništvu je Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Foto:  uszs.gov.si 

• Sedmerica držav s pritožbo proti Avstriji. ORF, Celovec, 17.11.2018 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947794/


https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947885/  
Sedem držav-članic EU, med njimi tudi Slovenija, se je pri Evropski komisiji pritožilo zaradi indeksacije avstrijskih otroških 
dodatkov. V skupnem pismu evropsko komisarko Marianne Thyssen pozivajo, naj preveri, ali je avstrijski ukrep v skladu s 
pravnim redom EU. 
 

 
Slika: Sedem držav-članic EU, med njimi tudi Slovenija, se je pri Evropski komisiji pritožilo zaradi indeksacije avstrijskih 
otroških dodatkov. Foto: ORF 
 
Gre za štiri države višegrajske skupine (Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska) ter Slovenijo, Bolgarijo in Litvo. Kot je sporočil 
slovaški minister za socialne zadeve Jan Rihter, bo avstrijska indeksacija avstrijskih otroških dodatkov zelo prizadela 
državljane držav višegrajske skupine. Ob tem je minister Slovaške, ki trenutno predseduje višegrajski skupini, ocenil, da bo 
ukrep negativno prizadel 87.500 otrok. Namestnik češkega ministra za delo Petr Hurka je ob tem menil, da imajo Čehi 
„pravico do enakih pravic kot avstrijski državljani“, saj je tudi njihov prispevek enak tistemu, ki ga dajejo Avstrijci. 
Tudi romunska ministrica že protestirala 
Romunska ministrica za socialo Lio Olguta Vasilescu je že konec oktobra v pismu evropski komisarki za zaposlovanje 
Thyssnovi protestirala proti odločitvi avstrijske vlade. Pri enakih prispevkih morajo biti enake pravice, je zapisala. 
Avstrijski zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji velja tudi za delavce iz 
Slovenije v tej državi, kar pomeni, da bodo delavci migranti iz Slovenije poslej prejemali otroški dodatek glede na raven 
življenjskih stroškov v Sloveniji. 
Zunanji minister Miro Cerar, ki se je v začetku novembra na Dunaju sestal z avstrijsko kolegic Karin Kneissl (FPÖ), je takrat 
dejal, da to ni bila tema podrobnega pogovora z ministrico, je pa potrdil slovensko stališče, da če gre pri avstrijskem zakonu 
za diskriminacijo, naj o tem odloči Evropska komisija, ter da bo Slovenija počakala na njeno mnenje. 
Evropska komisija je takoj po sprejetju avstrijskega zakona 24. oktobra napovedala, da bo preverila skladnost ukrepa z 
evropsko zakonodajo. Ob tem so v Bruslju v prvem odzivu opozorili, da evropski pravni red ne dovoljuje indeksacije in 
zagrozili s postopkom proti Avstriji. Indeksacija naj bi v Avstriji, ki v drugi polovici letošnjega leta predseduje EU, začela 
veljati 1. januarja 2019. 
V Evropski komisiji so v petek za Slovensko tiskovno agencijo (STA) potrdili, da so v četrtek prejeli pismo omenjene 
sedmerice ter da bodo, tako kot so že napovedali v preteklosti, podrobno preverili skladnost avstrijskega zakona z 
evropskim pravim redom. 
Na slovenskem ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za STA potrdili, da je ministrica Ksenija 
Klampfer sopodpisnica pisma ter da so omenjene države v pismu evropsko komisarko Thyssnovo pozvale, naj „skrbno 
preuči ravnanje Avstrije, ki je oktobra sprejela zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v 
Avstriji ter ustrezno ukrepa“. 
Dodali so, da je ministrica Ksenija Klampfer že večkrat javno povedala, da odločno nasprotuje zakonu, ki bi kršil pravice 
slovenskih državljank in državljanov, ki so zaposleni v Avstriji in izrazila globoko zaskrbljenost glede sprejetega zakonskega 
ukrepa sosednje države. 
„Avstrija s takim zakonom krši eno od najpomembnejših načel evropskega pravnega reda, to je enakopravnost. To, kar je 
uzakonila Avstrija, je primer diskriminacije. Ni pravično, da so otroci delavcev, ki prispevajo k blaginje Avstrije in niso 
avstrijski državljani kaznovani z nižjim otroškim dodatkom,“ so še sporočili z ministrstva. 

• Predstava „Ivanov“ nagrajena. ORF, Celovec, 19.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948151/  
V soboto so na Dunaju podelili Nestroyeve nagrade za največje gledališke dosežke v minuli sezoni. Nagrado v kategoriji 
najboljše predstave na ravni zveznih dežel je prejela predstava „Ivanov“ režiserke Mateje Koležnik v celovškem mestnem 
gledališču. 
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Slika: V soboto so na Dunaju podelili Nestroyeve nagrade za največje gledališke dosežke v minuli sezoni. Nagrado v 
kategoriji najboljše predstave na ravni zveznih dežel je prejela predstava „Ivanov“ režiserke Mateje Koležnik v celovškem 
mestnem gledališču. Foto: APA/Georg Hochmuth 
 

 
Slika: Mateja Koležnik. Foto: sta.si 
 
„Mojstrica redukcije“ 
„Mateja Koležnik je v Ivanovu Čehova končno odkrila komedijo, kot si je dramo zamislil sam avtor. Slovenska režiserka se je 
ponovno izkazala kot mojstrica redukcije, ki v predstavi zasleduje bistvo. Z izjemnim igralskim ansamblom je uspela ustvariti 
predstavo, polno črnega humorja o na vseh ravneh spodletelem življenju“, je svojo odločitev utemeljila žirija gledaliških 
kritikov. 
 

 
Slika: Predstava „Ivanov“ režiserke Mateje Koležnik v celovškem mestnem gledališču. Foto:  ORF 
 
Nagrado, imenovano po dramatiku Johannu Nepomuku Nestroyu v več kategorijah podeljujejo od leta 2000. Nestroya za 
življenjsko delo je tako letos prejel pisatelj Peter Handke. 
 



 
Slika: Nagrado, imenovano po dramatiku Johannu Nepomuku Nestroyu v več kategorijah podeljujejo od leta 2000. 
Nestroya za življenjsko delo je tako letos prejel pisatelj Peter Handke. Foto: APA/Georg Hochmuth 

• Evropski kongres narodnih skupnosti. ORF, Celovec, 19.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948145/  
Pod geslom „dialog in kultura“ je Biro za slovensko narodno skupnost pri Uradu koroške deželne vlade pretekli teden 
vabil na medtem že 29. Evropski kongres narodnih skupnosti. Dvodnevna prireditev je bila tokrat v znamenju 
zgodovinskega obdobja 1918-2018. 
 

 
Slika: Pod geslom „dialog in kultura“ je Biro za slovensko narodno skupnost pri Uradu koroške deželne vlade pretekli 
teden vabil na medtem že 29. Evropski kongres narodnih skupnosti. Foto: ORF 
 
„Vojna in mir v luči pomišljanja, premišljevanja in spominjanja“ je bila generalna tema v Domu glasbe v Celovcu, kjer so 
stoletno obdobje osvetlili iz različnih zornih kotov predavateljice in predavatelji iz Avstrije, Slovenije, Estonije, Ukrajine in 
Romunije. 
Prireditve so se udeležili tudi številni dijaki in dijakinje koroških srednjih in višjih šol. 
 

 
Slika: Prireditve so se udeležili tudi številni dijaki in dijakinje koroških srednjih in višjih šol. Foto: ORF 
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Slika: Predsednik NSKS Valentin Inzko. Foto: ORF 

• „Novice rešiti čim prej“. ORF, Celovec, 19.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948217/  
Predsednik državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan je bil v petek na obisku na Koroškem, kjer se je med drugim 
sestal z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem (SPÖ). Vprašanje tednika Novice je treba rešiti čim prej, je poudaril Židan. 
„Novice del kulturnega prostora“ 
Kaiser je Židana obvestil, da je glede financiranja tednika koroških Slovencev že posredoval pri avstrijski vladi, da se najde 
rešitev za ta časopis, ki potrebuje povečanje sredstev s strani zvezne vlade. 
 

 
Slika: Predsednik državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan je bil v petek na obisku na Koroškem, kjer se je med 
drugim sestal z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem (SPÖ). Foto: ktn.gv.at 
 
„Verjamem, da bodo ti politični kontakti dali ugoden rezultat,“ je dejal predsednik DZ. Z deželnim glavarjem sta se strinjala, 
da so Novice, poleg tega, da so medij, ki informira, tudi del kulturnega prostora, ki pa je tudi kulturni prostor celotne 
koroške skupnosti, je še povedal. 
Težave v zvezi z glasbeno šolo rešene 
Težave financiranja slovenske glasbene šole, ki so se pojavljale, pa so medtem že rešili. Kot je pojasnil Židan, bo proračun, ki 
bo predstavljal celovito rešitev za glasbeno šolo, začel veljati s 1. januarjem 2019. 
 

 
Slika: Predsednik parlamenta se je že pred tem sestal s slovensko veleposlanico v Avstriji Ksenijo Škrilec in generalnim 
konzulom v Celovcu Milanom Predanom. Na srečanju s Kaiserjem je bil tudi predsednik koroškega deželnega sveta 
Reinhart Rohr, Foto: ktn.gv.at 
 
Slovenija ne vidi potrebe po nadzoru meje 
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Na srečanju je beseda tekla tudi o avstrijskem nadzoru na meji s Slovenijo. Predsednik DZ je poudaril, da Slovenija v celoti 
opravlja svojo nalogo, ki jo ima kot mejna država na zunanji schengenski meji. „To nalogo opravljamo odgovorno in ne 
vidimo nobene potrebe, da obstaja kontrola na meji,“ je dejal Kaiserju. 
Predsednik parlamenta se je že pred tem sestal s slovensko veleposlanico v Avstriji Ksenijo Škrilec in generalnim konzulom v 
Celovcu Milanom Predanom. Srečanju s Kaiserjem, na katerem je bil tudi predsednik koroškega deželnega sveta Reinhart 
Rohr, je sledilo še srečanje s predstavniki krovnih organizacij koroških Slovencev. 
 

 
Slika: Židan je v petek zvečer obiskal tudi prireditev ob 30-letnici Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) v Kulturnem 
domu v Pliberku. Foto: ORF 
 
„Spoštovanje ljudem, ki že 30 let negujejo KIS“ 
Židan je v petek zvečer obiskal tudi prireditev ob 30-letnici Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) v Kulturnem domu v 
Pliberku. Prejšnji kmetijski minister v Sloveniji je v pogovoru za Slovenski spored ORF izpostavil pomembno vlogo, ki jo izvaja 
že 30 let KIS. 

• NSKS z izkušenimi in novimi obrazi. ORF, Celovec, 19.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948206/  
Osrednje politične organizacije koroških Slovencev morajo biti trn v peti politično odgovornim v državi, da se bodo 
manjšinske pravice reševale hitreje, pravi predsednik Narodnega sveta (NSKS) Valentin Inzko. V soboto je članom Zbora 
narodnih predstavnikov predstavil novo predsedstvo. 
Pol leta po volitvah predstavili ekipo predsedstva 
Konec maja letos so bile volitve Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Zbora narodnih predstavnikov (ZNP). 
Neposrednih volitev predsednika Narodnega sveta tokrat ni bilo, saj je oddal svojo kandidaturo edinole sedanji predsednik 
Valentin Inzko, ki ga je izvolil oziroma potrdil novoizvoljeni Zbor narodnih predstavnikov na svoji ustanovni seji julija letos. 
 

 
Slika: Valentin Inzko. Foto: ORF 
 
 „Začeli bomo z novim zagonom“ 
Termina za ustanovno sejo predsedstva Narodnega sveta še ni. Na seji Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) minulo soboto v 
Kulturnem domu v Pliberku pa je Inzko predstavil ekipo, s katero želi voditi organizacijo v naslednjem mandatu. 

• V Gradcu predavanje o vprašanju arbitraže. ORF, Celovec, 19.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948231/  
Odprto vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško je kljub mednarodni arbitraži še vedno nerešeno. O najbolj perečem 
političnem vprašanju med sosednjima državama bo v torek, 20. novembra, v Gradcu predaval priznani pravnik Branko 
Celar. 
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Slika: Odprto vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško je kljub mednarodni arbitraži še vedno nerešeno. O najbolj 
perečem političnem vprašanju med sosednjima državama je v Gradcu predaval priznani pravnik Branko Celar. Foto: ORF 
 
Vprašanje se vleče že od osamosvojitve 
V torek bo pravnik Branko Celar v Gradcu na povabilo tamkajšnjega Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva predaval o 
arbitraži mednarodnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Pri tem gre za najbolj pereče vprašanje zunanje in 
notranje politike med sosednjima državama, ki se vleče že od osamosvojitve in tudi izrek sodbe Stalnega arbitražnega 
sodišča v Haagu iz lanskega leta ne pomeni konec mejnega vprašanja, saj Hrvaška te odločbe ne priznava. 
Celar bo v Gradcu nudil vpogled v dolgoletna pogajanja med Zagrebom in Ljubljano. Celar je diplomiran pravnik in 
predavatelj mednarodnega prava Univerze v Ljubljani, dolgoletni svetovalec slovenske vlade v vprašanjih državne varnosti in 
avtor knjige „Slovenija in njene meje“. Poleg tega pa na evropski ravni sodeluje pri postopkih, ki zadevajo vstop držav 
zahodnega Balkana v Evropsko unijo. 
Dolgoletna neuspešna pogajanja 
Slovenija in Hrvaška že vrsto let neuspešno vodita pogajanja o poteku državnih mej, 29. junija 2017 pa je Stalno arbitražno 
sodišče v Haagu razglasilo sodbo, ki pa je Hrvaška ne priznava, saj je že leta 2015 enostransko zapustila postopek zaradi 
izdajanja zaupnih podatkov slovenskega člana arbitraže. Za pravnika Branka Celarja bi morala Evropska komisija skrbeti za 
uveljavitev mednarodne arbitraže, Republika Slovenija pa je letos tudi vložila tožbo proti Hrvaški na sodišču Evropske unije. 
„Zadevo končno spraviti z dnevnega reda“ 
Celar bo o najbolj prerečem vprašanju med Zagrebom in Ljubljano, ki se ne tiče samo mejnega območja Piranskega zaliva, 
pač pa tudi meje ob Muri na severovzhodu države, predaval v torek ob 18:30 minut v prostorih medijskega centra dežele 
Štajerske v Gradcu v ulici Hofgasse 16 (Medienzentrum Steiermark). Za Celarja je v smislu pozitivnega razvoja obeh 
sosednjih držav zdaj že skrajni čas, da se zadeva za vselej uredi. 

• Ob 30-letnici KIS izšla nova knjiga. ORF, Celovec, 19.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948274/  
Minuli petek je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v Kulturnem domu v Pliberku praznovala 30-letnico obstoja. 
Izobraževalna ustanova slovenskih kmetic in kmetov na južnem Koroškem se ponosno ozira na tri desetletja uspešnega 
delovanja in hkrati optimistično gleda v prihodnost. KIS je predstavila tudi novo knjigo „Naše kmetije“. 
Za ohranitev kmetijstva in jezika 
Kmečka izobraževalna skupnost je bila ustanovljena leta 1988 na pobudo posameznikov, ki so si želeli kot protiutež 
koroškemu izobraževalnemu inštitutu (LFI) samostojno ustanovo za slovensko govoreče kmete in kmetice. 
Glavni namen je od vsega začetka strokovna izobrazba podeželskih kmetov in kmetic v slovenščini ter ohranitev kmečkega 
gospodarjenja na južnem Koroškem, prav tako pa ohranitev slovenskega pogovornega jezika. Med pionirji, ki so takrat orali 
ledino, je bil zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Stefan Domej. KIS je ustaljena izobraževalna 
ustanova, ki pomaga ohranjati jezikovno identiteto, pravi Domej. 
Domej: „KIS pomembna glede samozavesti in informiranja“ 
 

 
Slika: Minuli petek je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v Kulturnem domu v Pliberku praznovala 30-letnico obstoja. 
Foto: ORF 
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Uspešno delo zadnjih treh desetletij so v petek proslavili v pliberškem Kulturnem domu. Predsednik Kmečke izobraževalne 
skupnosti Miha Zablatnik je ob uspeli prireditvi izrazil svoje zadovoljstvo nad opravljenim delom. 
Zablatnik: „Optimistično gledamo v prihodnost“ 
 

 
Slika: Kmečka izobraževalna skupnost je ob svoji 30. obletnici izdala knjigo z opisom vseh kmetij, ki jih je predstavila v 
zadnjih desetih letih v svojem Kmečkem koledarju. Publikacija nosi naslov „Naše kmetije“ in je izšla v sodelovanju z 
Mohorjevo založbo. Foto: ORF 
 
Knjiga z opisom domačih kmetij 
Kmečka izobraževalna skupnost je ob svoji 30. obletnici izdala knjigo z opisom vseh kmetij, ki jih je predstavila v zadnjih 
desetih letih v svojem Kmečkem koledarju. Publikacija nosi naslov „Naše kmetije“ in je izšla v sodelovanju z Mohorjevo 
založbo. Avtorica Olga Voglauer v njej opisuje kmečke strukture na južnem Koroškem, pomemben del knjige pa 
predstavljajo besedila, ki so bila objavljena od leta 2008 do 2018. Vsebine dopolnjujejo slike predstavljenih domačih kmetij. 
Voglauer: „115 kmetij iz Roža, Podjune in Zile“ 
 

 
Slika: Prav tako so odgovorni v petek predstavili novo izdajo Kmečkega koledarja za leto 2019, ki je izšel že dvanajstič in 
tokrat v ospredje postavlja kmetice. Foto: ORF 
 
Prav tako so odgovorni v petek predstavili novo izdajo Kmečkega koledarja za leto 2019, ki je izšel že dvanajstič in tokrat v 
ospredje postavlja kmetice. 
Voglauer: „Ženska nosi tri stebre hiše“ 
Danes nudi storitve in izobraževalni program KIS okoli 500 kmetij na južnem Koroškem. Redno in plodno je tudi sodelovanje 
s kmetijskimi ustanovami v alpsko-jadranskem prostoru, predvsem v Sloveniji, kar je še posebej poudarila državna 
sekretarka na slovenskem ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša. 
Strniša: „Kmetje iz Slovenije se zgledujejo po južnokoroških “ 
 



 
Slika: Jubilejno prireditev sta glasbeno oz. pevsko olepšala Mešani pevski zbor Peca iz Globasnice pod vodstvom Petre 
Straunik. Foto: ORF 
 
Jubilejno prireditev sta glasbeno oz. pevsko olepšala Mešani pevski zbor Peca iz Globasnice pod vodstvom Petre Straunik in 
kvintet koroške kmetijske zbornice. 

• Krištof potrjen kot dekan. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948361/  
Dekan boroveljske dekanije Janko Krištof bo za nadaljnji šestletni mandat vodil dekanijo Borovlje. Imenovanje Krištofa je 
sledilo na podlagi predlogov dekanijskega sveta, ki ga sestavljajo laiki, duhovniki in diakoni vseh far dekanije in so med 
drugim odgovorni za koordinacijo dušnopastirskih težišč. 
 

 
Slika: Dekan boroveljske dekanije Janko Krištof bo za nadaljnji šestletni mandat vodil dekanijo Borovlje. Foto: ORF 
 
Novi mandat bo Krištof nastopil s 1. decembrom letos. 

• „Slovenija ne podpira nezakonitih migracij“. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948370/  
Slovenski premier Marjan Šarec je v ponedeljek v državnem zboru zatrdil, da Slovenija s pristopom dogovoru Združenih 
narodov o migracijah ne bo izgubila suverenosti na tem področju. Poudaril je, da dogovor ne izenačuje nezakonitih 
migracij z zakonitimi, ter zatrdil, da Slovenija nezakonitih ne podpira. 
 

 
Slika: Slovenski premier Marjan Šarec je v ponedeljek v državnem zboru zatrdil, da Slovenija s pristopom dogovoru 
Združenih narodov o migracijah ne bo izgubila suverenosti na tem področju. Foto: ORF 
 
„Ilegalne migracije so problem in jih Slovenija ne podpira,“ je izrecno poudaril Šarec. Sedanje nezakonite migracije, s 
katerimi se sooča Slovenija, niso posledica migrantskega vala, ampak aktivnosti tihotapskih kriminalnih združb. „In proti 
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temu se borimo vsak dan. Slovenska policija odgovorno dela na tem,“ je poudaril Šarec v odgovoru na poslansko vprašanje 
Danijela Krivca (SDS). 
Ta ga je sicer izzval z vprašanjem, kje je uradni prevod tega dogovora, saj da bi tudi to lahko razrešilo odprte dileme, ki 
razburjajo javnost. Šarec je pojasnil, da prevoda ni, ker tudi ni bila predvidena ratifikacija tega dogovora v DZ, vendar je 
zatrdil, da je prevod naročil in da bo kmalu na voljo javnosti. 
Vendar je hkrati dejal, da to „ničesar ne spremeni“. Predvsem dejstva, da ta dogovor ni pravno zavezujoč, je poudaril. Menil 
je, da se v zvezi s tem dogovorom, ki naj bi bil z aklamacijo potrjen decembra v Marakešu, „dogaja velika politizacija“. 
Države, ki so napovedale odstop od dogovora, so to storile iz notranjepolitičnih razlogov, je še poudaril Šarec in zavrnil 
politiko „strašenja“ ljudi zaradi „nabiranja političnih točk“, kar po Šarčevih besedah uporablja tudi SDS. Izpostavil je, da 
bodo k dogovoru pristopile države, „ki imajo večje težave z migracijami kot mi,“ pri tem pa izpostavil Španijo. 
„Zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji. Je pa ta deklaracija začetek skupnega reševanja 
problema, tako kot rešujemo podnebne spremembe in druge zadeve“ je poudaril. „Ker če bo vsaka država to reševala po 
svoje, se zapirala znotraj svojih meja (...) potem ne bomo prišli daleč,“ je še dejal Šarec in spomnil, da ima zaradi 
neenotnega reševanja problema migracij velike težave tudi EU. 
„Vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in nikakor ne tako, da danes tu politiziramo,“ je še dejal premier. „Ta 
sporazum priznava vsaki državi suverenost,“ je še poudaril Šarec in zatrdil, da vlada odgovorno trdi, da ne pristopa k 
ničemur, „kar bi odvzelo našo državnost“. 

• Mattarella podprl manjšinske medije. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948372/  
Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je v zavzel za manjšinske medije v Italiji. V pozdravnem nagovoru, ki ga je imel 
v nedeljo v Meranu ob 130. obletnici podjetja Athesia, znanega tudi kot založbe dnevnika nemške manjšine na Južnem 
Tirolskem, je povezal 21. člen ustave, ki določa svobodo tiska in 6. člen o zaščiti manjšin. 
 

 
Slika: Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je v zavzel za manjšinske medije v Italiji. Foto: ORF 
 
Mattarella je omenjena člena italijanske ustave povezal z besedami, da 21. člen zagotavlja pravico do informiranja, 6. člen 
pa z zavezo k zaščiti manjšin tudi zavezuje državo, da z ustrezno podporo zagotovi to pravico v jezikih manjšin. 
Manjšine po besedah predsednika Italije niso predmet delitve, ampak so vezni člen med narodi Evrope, poroča Primorski 
dnevnik. 

• Romi 25 let priznana narodna skupnost. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948522/  
S soglasnim sklepom glavnega odbora parlamenta 16. decembra 1993 so Romi in Sinti v Avstriji priznana narodna 
skupnost. Ob 25. obletnici priznanja romske narodne skupnosti v Avstriji je 2. predsednica parlamenta Doris Bures 
podčrtala dolgoletno dobro sodelovanje Kulturnega društva avstrijskih Romov s parlamentom. 
 

 
Slika: Ob 25. obletnici priznanja romske narodne skupnosti v Avstriji je 2. predsednica parlamenta Doris Bures podčrtala 
dolgoletno dobro sodelovanje Kulturnega društva avstrijskih Romov s parlamentom. Foto: ORF 
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Poudarila je tudi pospeševanje dialoga med kulturami. Kakor je povedala, to kaže, kako je mogoče ustvariti razumevanje, če 
so vsi pripravljeni dati prednost temu, kar povezuje. 

• Spomin na akcijo za severno mejo. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948514/  
Na predvečer dneva Rudolfa Maistra, ki je v Sloveniji državni praznik, bo v četrtek zvečer v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor potekala državna proslava. Letos mineva natanko sto let od Maistrove akcije za severno slovensko 
mejo. 
 

 
Slika: Na predvečer dneva Rudolfa Maistra, ki je v Sloveniji državni praznik, bo v četrtek zvečer v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor potekala državna proslava. Letos mineva natanko sto let od Maistrove akcije za severno slovensko 
mejo. Foto: ORF 
 
 „Impresije domoljubja“ 
Glavni motiv vsebinske zasnove umetniškega programa proslave z naslovom „Impresije domoljubja“ izhaja po besedah 
režiserja Bojana Labovića iz vprašanja, ali je domoljubje kolektiven ali intimen občutek: „Si mislimo, da smo domoljubi 
takrat, ko ga doživljamo na zunanji ravni, ali takrat, ko ga čustveno ponotranjimo in ga doživljamo po svoje, intimno? To 
vprašanje se navezuje tudi na osebnost Rudolfa Maistra, ki je bil tako vojak kot tudi pesnik. Torej nekdo, ki je moral 
domoljubje pokazati z zunanjimi sredstvi in ga obenem čutiti od znotraj.“ Maribor obeležuje 23. november kot dan, ko je 
general Rudolf Maister leta 1918 osvobodil mesto izpod nemške oblasti in ga zagotovil Sloveniji. 

• Neisser prejel Einspielerjevo nagrado. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948376/  
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) sta v ponedeljek podelila Einspielerjevo 
nagrado nekdanjemu predsedniku avstrijskega parlamenta Heinrichu Neisserju. S podporo narodni skupnosti, 
razumevanjem in prijateljstvom je Neisserja v slavilnem govoru povezal predsednik NSKS Valentin Inzko. 
 

 
Slika: Janko Krištof. Foto: ORF 
 
 „Za delovanje v prid manjšini“ 
„Različne so oblike, kako se nekomu zahvalimo za prizadevanja v našo korist. Ena izmed odličnih oblik, ki jih imamo za to 
skupnosti, ustanove in krovne organizacije, so nagrade,“ je v svojem pozdravu poudaril predsednik Krščanske kulturne zveze 
(KKZ) Janko Krištof. 
V ta namen podeljujeta NSKS in KKZ od leta 1988 Einspielerjevo nagrado osebnostim iz nemškega naroda, ki so s svojimi 
prizadevanji v preteklosti slovenski manjšini izkazovale odkrito prijateljstvo in podpirale slovensko govorečo manjšino v 
njenih prizadevanjih za blagor narodne skupnosti. Dolgi vrsti Einspielerjevih nagrajencev se je pridružil univerzitetni 
profesor Heinrich Neisser, je dejal Krištof. 
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Slika: Valentin Inzko. Foto: ORF 
 
 „Neisser je naš prijatelj“ 
S podporo narodni skupnosti, razumevanjem in prijateljstvom je Heinricha Neisserja v svojem slavilnem govoru povezal 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko. Da ni le začasni prijatelj, je Neisser dokazoval skozi 
dolga leta. S svojim publicističnim delom, s svojim delom kot parlamentarec in profesor ter s svojim delom v raznih 
avstrijskih vladah, deloma tudi kot minister. 
 

 
Slika: Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) sta v ponedeljek podelila Einspielerjevo 
nagrado nekdanjemu predsedniku avstrijskega parlamenta Heinrichu Neisserju. Foto: ORF 
 
„Mi ga poznamo in cenimo predvsem zaradi njegovega sodelovanja pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih 
in zaradi njegovega javnega zavzemanja za pravice narodnih skupnosti in za pravice koroških Slovencev. Sodeloval je na 
raznih znanstvenih konferencah v Tinjah, zadnje čase tudi tukaj v Celovcu in njegovi prispevki na tem področju izhajajo v 
redakciji Martina Pandla tudi v knjižni obliki. Za vse svoje kreposti si je zaslužil poleg avstrijskih priznanj tudi priznanje 
slovenske narodne skupnosti in zato smo se danes zbrali v tej dvorani,“ je dejal Inzko. 
 

 
Slika: Heinrich Neisser. Foto: ORF 
 
 „Lahko ste ponosni“ 
V besedah zahvale je Heinrich Neisser začrtal vzporednice z Andrejem Einspielerjem, po katerem je nagrada poimenovana. 
Pa ne duhovnikom, temveč s politikom in publicistom. Tudi o temah, kot je dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih 
napisov, je spregovoril in poudaril pomen dialoga. Narodnostno politiko prepoznava kot poglavitni del evropske 
raznovrstnosti. 
Na dve stvari je lahko narodna skupnost posebno ponosna, je poudaril. Da je pisatelj Florjan Lipuš prejel Veliko avstrijsko 
državno nagrado in da je na uradni počastitvi 100-letnice prve avstrijske republike imela slavnostni govor pred zbranim 
državnim vrhom pisateljica Maja Haderlap. 
 



 
Slika: Nekdanji predsednik parlamenta Heinrich Neisser. Foto: ORF 
 
Nekdanji predsednik parlamenta Heinrich Neisser je prejel Einspielerjevo nagrado Narodnega sveta koroških Slovencev 
(NSKS) in Krščanske kulturne zveze (KKZ) za dolgoletno prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za 
sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih, njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito 
narodnih skupnosti ter za njegovo javno zavzemanje za pravice narodnih skupnosti. 

• Deželna kulturna nagrada Ottomeyerju. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948415/  
Klaus Ottomeyer, socialni psiholog in psihoterapevt ter predstojnik centra za žrtve nasilja ASPIS, prejme letošnjo deželno 
kulturno nagrado. Pospeševalno nagrado prejmeta med drugimi Nataša Sienčnik (za področje likovne umetnosti) ter 
Andrina Mračnikar (elektronski mediji, fotografija in film). 
 

 
Slika: Klaus Ottomeyer, socialni psiholog in psihoterapevt ter predstojnik centra za žrtve nasilja ASPIS, prejme letošnjo 
deželno kulturno nagrado. Foto: ORF 
 
Ottomeyer je do svoje upokojitve bil dolgoletni vodja oddelka za socialno psihologijo na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. Leta 
2011 je izšla pri nemški založbi Klett-Cotta njegova knjiga z naslovom „Die Behandlung der Opfer“ o zdravljenju žrtev. 
Za posebne zasluge nagrajeno SPD Rož 
Priznanje za posebne zasluge na področju svobodnega kulturnega ustvarjanja prejme Slovensko prosvetno društvo „Rož“ iz 
Šentjakoba v Rožu. Kolegij koroške deželne vlade je na svoji seji v torek na predlog kulturnega gremija sklenil dobitnike 
letošnjih deželnih kulturnih nagrad. 
Nagrade podeljuje dežela vsako leto za nesebični kulturni angažma in dosežke posameznikom, društvom in ustanovam. 
Podelitev letošnjih nagrad bo 10. decembra v Domu glasbe v Celovcu. 

• Sanje o neodvisnosti Katalonije. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948453/  
„Neizpolnjene sanje neodvisnosti Katalonije - kako naprej?“ se glasi tema v torek, ko bo ob 18. uri v Slovenskem 
knjižnem centru Mohorjeve drugi večer niza „Narodne skupnosti - okno v svet“. Gre za primerjalni zorni kot, ki naj 
omogoči določitev situacije slovenske narodne skupnosti. 
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Slika: Martí Estruch Axmacher: pogled v Katalonijo. Foto: ORF 
 
Že v programski brošuri oktoberskega niza o mejah, ki ločujejo in povezujejo, je bila napoved niza treh večerov o temi 
„Narodne skupnosti - okno v svet“. „Neizpolnjene sanje neodvisnosti Katalonije“ se glasi tema v drugega večera niza. 
Predaval bo Martí Estruch Axmacher, zastopnik vlade Kataloncev v Nemčiji od 2008 do 2012. Med drugim je bil več let 
zaposlen v katalonskem svetu za javno diplomacijo. Po zaprtju tega je ostal brez službe in je svobodni novinar. S svojim 
nastopom v Celovcu želi izraziti, da Katalonija nujno potrebuje solidarnost na poti do političnih rešitev. 
 

 
Slika: Günther Rautz  - EURAC Bozen. Foto: ORF 
 
Moderator večera bo Günther Rautz, vodja inštituta za manjšinske pravice na Evropski akademiji EURAC v Boznu. 
 

 
Slika: Zanimiv večer: direktor Mohorjeve Karl Hren. Foto: Mohorjeva.at 
 
Večer z zanimanjem pričakuje tudi direktor Mohorjeve Karl Hren. 
Tretja prireditev v nizu bo na sporedu v petek, 30. novembra, ko bo deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) 
Trst-Videm-Gorica Walter Bandelj spregovoril o Slovencih v Italiji. 

• Literarna revija dvanajstič. ORF, Celovec, 20.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948461/  
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V knjižnem in kulturnem centru Haček v Celovcu bodo v torek zvečer ob 18.30 minut predstavili literarno revijo „Rastje 
12“. O zborniku bo spregovoril glavni urednik Miha Vrbinc, nato pa bodo iz svojih del brali Mateja Rihter, Lidija Golc in 
Ivan Klarič. 
 

 
V knjižnem in kulturnem centru Haček v Celovcu so predstavili literarno revijo „Rastje 12“. Foto: ORF 
 
Že uveljavljeni ter mladi ustvarjalci in ustvarjalke 
12. izdaja literarne revije „Rastje“, ki - kakor piše Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) - "vsebuje po eni strani vrsto 
besedil uveljavljenih in priznanih piscev; v njej pa naj se preizkušajo in stopajo v javnost tudi mlade ustvarjalke in mladi 
ustvarjalci in taki, ki že dalj časa pišejo, a so doslej shranjevali svoje stvaritve v skrivnih predalih - je tudi del knjižnega daru 
Slovenske prosvetne zveze, poudarja poslovodja SPZ Mitja Rovšek. 
Za prijeten glasbeni okvir bo v torek zvečer v Hačku poskrbel duo violin „Alma & Alma“. 

• Predstavniki alpskih držav v Innsbrucku. ORF, Celovec, 21.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948639/  
Predstavniki sedmih držav, podpisnic strategije EU za alpsko regijo, so na svoji generalni skupščini v Innsbrucku govorili o 
skupnih izzivih regije. Med drugim so poudarili pomen vključevanja mladih v oblikovanje politik. 
 

 
Slika: Predstavniki sedmih držav, podpisnic strategije EU za alpsko regijo, so na svoji generalni skupščini v Innsbrucku 
govorili o skupnih izzivih regije. Foto: ORF 
 
Drugi letni forum se je vrtel okrog izzivov razvoja alpske regije kot življenjskega in delovnega okolja naslednje generacije. 
Posebno pozornost so namenili sodelovanju mlajših pri uresničevanju alpske konvencije. 
Državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Dobran Božič je v Innsbrucku izpostavil pomen strategije za alpsko 
regijo, ki lahko pripomore k boljšemu življenju prebivalcev. Alpsko regijo da namreč zaznamujejo edinstvene geografske in 
naravne danosti, sooča pa se tudi z izzivi, ki zahtevajo skupno ukrepanje, med temi so demografski trendi, velika občutljivost 
na podnebne spremembe, poseben geografski položaj, vprašanje trajnostne mobilnosti in dostopnosti ter druga vprašanja. 
Podobne regije - iste težave - skupne rešitve 
„Regije, ki so si podobne, imajo iste težave, zato jih lahko tudi skupaj rešujejo,“ je dejal Božič. Ker je EU že tako velika, da 
države na skrajnem severu nimajo veliko skupnega z državami na jugu, je še toliko bolj pomembno sodelovanje znotraj 
regije. „To pomeni tudi veliko večjo stabilnost v regiji, pripomore pa tudi k večjemu razvoju,“ je dodal slovenski državni 
sekretar. 
Letnega foruma v Innsbrucku se iz Slovenije udeležuje tudi predsednik odbora državnega zbora za zunanjo politiko Matjaž 
Nemec, ki je ocenil, da so alpske države ene najbolj razvitih na svetu, zato je za državo pomembno, da sodeluje v konceptu 
obujanja EU tudi v okviru takšnih strategij. 
Spregovorila komisarka za regionalno politiko 
Leto 2018 je zelo pomembno leto za Evropo, „saj so pred nami ključne odločitve, ki bodo oblikovale prihodnost kohezijske 
politike za naslednja leta“, je ob tem udeležencem letne konference sporočila evropska komisarka za regionalno politiko 
Corina Cretu. Makroregionalne strategije - kot je alpska - po njenih besedah predstavljajo pomemben vezni člen med EU in 
njenimi regijami, hkrati pa so tudi učinkovito orodje za posvetovanje nacionalne in regionalne ravni s civilno družbo. 
Najnovejša makroregionalna strategija EU 
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Strategija EU za alpsko regijo je najnovejša med makroregionalnimi strategijami EU. Politično resolucijo v podporo 
oblikovanju makroregionalne strategije so ministri za zunanje in evropske zadeve sedmih alpskih držav - Avstrije, Francije, 
Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije - podpisali oktobra 2013 v Grenoblu. 

• Na izredni seji o dogovoru o migracijah. ORF, Celovec, 21.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948594/  
Slovenski državni zbor v sredo na izredni seji razpravlja o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah, ki ga je 
vlada v Ljubljani pretekli teden podprla. Napovedala je, da bo decembra v maroškem Marakešu kljub nasprotovanju 
opozicije pristopila k dogovoru. 
 

 
Slika: Slovenski državni zbor v sredo na izredni seji razpravlja o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah, ki 
ga je vlada v Ljubljani pretekli teden podprla. Foto: ORF 
 
Desna opozicija svari 
Poslanci Janševe Slovenske demokratske stranke (SDS), krščanskodemokratske Nove Slovenije (SNi) in Slovenske nacionalne 
stranke (SNS) so v zahtevi za sklic seje predlagali, naj državni zbor vladi priporoči, da nasprotuje dogovoru o migracijah. 

• S pomočjo SVP do zajamčenega mandata? ORF, Celovec, 21.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948635/  
Senatorji Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Julia Unterberger, Meinhard Durnwalder in Dieter Steger so vložili predlog 
ustavnega zakona, ki naj deželni statut Furlanije - Julijske krajine dopolni z določilom, ki slovenski narodni skupnosti 
zajamči minimalno zastopanost v deželnem svetu, poroča Primorski dnevnik. 
 

 
Slika: Senatorji Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Julia Unterberger, Meinhard Durnwalder in Dieter Steger so vložili 
predlog ustavnega zakona, ki naj deželni statut Furlanije - Julijske krajine dopolni z določilom, ki slovenski narodni 
skupnosti zajamči minimalno zastopanost v deželnem svetu. Iz krajše razprave je bilo razumeti, da večji del članov 
komisije premalo pozna problematiko, tako da je Igor Gabrovec (SSk) predlagal, da komisija o tem vprašanju izvede vrsto 
avdicij. Foto: ORF 
 
„Komisija ne pozna slovenske problematike“ 
O predlogu je v začetku tedna razpravljala deželna komisija, ki je zadevo odložila na začetek prihodnjega leta. Iz krajše 
razprave je bilo razumeti, da večji del članov komisije premalo pozna problematiko, tako da je Igor Gabrovec (SSk) 
predlagal, da komisija o tem vprašanju izvede vrsto avdicij. SVP od nekdaj podpira na rimski parlamentarni ravni zahteve 
stranke Slovenska skupnost (SSk), dodaja časopis. 

• Zavrnili indeksacijo socialnih dodatkov. ORF, Celovec, 21.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948596/  
Odbor Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve je zavrnil prilagoditev socialnih dodatkov glede na 
življenjske stroške v posameznih državah-članicah. S tem so poslanci zavrnili predloge, ki bi npr. Avstriji omogočili 
indeksiranje otroških dodatkov glede na državo bivanja otroka delavca skladno s pravom EU. 
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Slika: Odbor Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve je zavrnil prilagoditev socialnih dodatkov glede 
na življenjske stroške v posameznih državah-članicah. Foto: ORF 
 
Na seji odbora v Bruslju so v torek glasovali o poročilu „Usklajevanje sistemov socialne varnosti“ in ne konkretno o sporni 
avstrijski zakonodaji indeksacije otroških dodatkov. Poslanci so z veliko večino zavrnili vsa dopolnila, ki bi lahko vodila k 
indeksiranju socialnih dodatkov delavcev. 
Sporna dopolnila so predlagali konservativni poslanci iz bogatejših članic s številnimi priseljenci iz EU, kot so Nemčija, 
Avstrija, Irska, Danska in Nizozemska. Med drugim je indeksacijo zagovarjal evropski poslanec iz ljudske stranke (ÖVP) Heinz 
Becker. 
„Družinski dodatki niso del plače niti zavarovanja, ampak socialni dodatek kot prispevek k dejanskim življenjskim stroškom,“ 
je dejal. Po njegovi oceni so evropski poslanci v torek zapravili možnost, da bi se zavzeli za več pravičnosti. 
Na drugi strani je slovenska članica odbora Romana Tomc (EPP/SDS) opozorila, da je treba spoštovati evropske pogodbe, ki 
so jih države članice podpisale. „To pomeni, da so poskusi v smeri diskriminacije državljanov EU nedopustni. Naš cilj je 
močna in enotna EU, v tem času si res ne želimo nove delitve na prvo- in drugorazredne državljane,“ je dodala, kot so 
sporočili iz njene pisarne. 
O zadevi bodo sicer glasovali še evropski poslanci na plenarnem zasedanju, uredba pa bo sprejeta šele po pogajanjih z 
državami članicami. 
Avstrija je na državni ravni sprejela zakonodajo, ki omogoča prilagoditev otroškega dodatka za v tujini živeče otroke 
zaposlenih v Avstriji glede na življenjske stroške v državi bivanja otroka. 
Zaradi sporne zakonodaje se je sedem držav, med njimi tudi Slovenija, pritožilo pri Evropski komisiji. Pristojna evropska 
komisarka Marianne Thyssen je Avstriji že zagrozila s morebitnim postopkom pred Evropskim sodiščem zaradi kršenja prava 
Evropske unije. Po oceni komisarke je zakonodaja diskriminatorna. 
Indeksacija naj bi v Avstriji, ki v drugi polovici letošnjega leta predseduje EU, začela veljati 1. januarja 2019. Vlada na Dunaju 
ocenjuje, da bo ta ukrep vplival na okoli 130.000 otrok tujcev, zaposlenih v Avstriji. Največ izplačil gre na Madžarsko in 
Slovaško, sledijo Poljska, Romunija, Češka in Slovenija. 

• Niz predavanj „Cankar@Carinthia“. ORF, Celovec, 21.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948683/  
11. decembra 2018 bo minilo sto let smrti Ivana Cankarja, počastitvi te obletnice pa so namenjeni razni dogodki, med 
drugim z nizom prireditev pod geslom „Cankar@Carinthia“. Ta se bo na Inštitutu za slavistiko univerze Alpe Jadran v 
Celovcu začel med drugim s predavanjem Petra Svetine. 
Ivan Cankar za današnji čas, kakor je zgodovinar Teodor Domej naslovil govor, je bil že v soju žarometov ob letošnjem 
slovenskem kulturnem prazniku v Celovcu. V knjižnem centru Haček v Celovcu je bila razstava del Ivana Cankarja, v k&k-
centru v Šentjanžu pa razstava Zavoda Ivana Cankarja „Ob stoletnici smrti“. 
 

 
Slika: 11. decembra 2018 bo minilo sto let smrti Ivana Cankarja, počastitvi te obletnice pa so namenjeni razni dogodki, 
med drugim z nizom prireditev pod geslom „Cankar@Carinthia“. Foto: aauac.at 
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Ob imenovanih dveh ustanovah so v izvedbo pahljače prireditev pod geslom „Cankar@Carinthia“ - začenši prihodnji torek 
27. novembra 2018 na Inštitutu za slavistiko univerze Alpe Jadran v Celovcu vključene še številne druge, povezovalno moč 
literarnega velikana podčrtuje Tatjana Vučajnk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko. Poleg Hačka in Šentjanža so 
to: Musilov inštitut, Katoliški dom prosvete v Tinjah, Pavlova hiša in založba Škrateljc. 
Vučajnik: „Vodilni naslov v Celovcu“ 
Pahljača dogodkov niza „Cankar@Carinthia“ poteka v koordinaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Tatjana Vučajnk vmešča prireditve v širši sklop. 
Predstavili bodo še stripovski prevod Hlapca Jerneja 
V koordinaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se bo zvrstila pahljače 
prireditev pod geslom „Cankar@Carinthia“. Poleg tega bodo predstavljeni študentski prevodi za Antologijo literature Ivana 
Cankarja v tuje jezike in nenazadnje bodo odprli razstavo Cankar v stripu. 
Isti dan zvečer pa bodo v knjižnem centru Haček v Celovcu predstavili še stripovski prevod Hlapca Jerneja in pasje pravice. 
Dodajmo pa tudi, da bodo deli razstav, ki jih je Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike pripravil o pisateljevem življenju in 
ustvarjanju na ogled tudi v Šmihelu. To pa bodo odprli v petek, 30. novembra. Na sporedu pa bo recital „Brezčasnost Ivana 
Cankarja“. 

• Kapelška „e-učinkovitost“ nagrajena. ORF, Celovec,  21.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948689/  
Dežela Koroška je v torek odlikovala občine, ki so se v zadnjem letu s posebnim angažmajem izboljšale na lestvici 
programa za učinkovito in okolju prijazno energetsko politiko „e5“. Občina Železna Kapla-Bela je vnovič prejela prehodni 
pokal za energetsko najbolj učinkovito občino na Koroškem. 
Dežela odlikovala 14 občin 
Dežela Koroška je v torek zvečer v Weißensteinu odlikovala 14 občin, ki so se v zadnjem letu s posebnim angažmajem 
izboljšale na lestvici programa za učinkovito in okolju prijazno energetsko politiko e5. Koroška je energetski program e5 z 
vseevropsko poenotenim točkovnim sistemom začela izvajati leta 2005, takrat s pilotnim projektom v občinah Podklošter, 
Guttaring, Reichenfels in Trebesing. 
Med odlikovanimi občinami so tudi občine Bilčovs, Škofiče, Djekše (4e) ter Dobrla vas in Globasnica (3e). 
Občine „pomemben partner“ 
Danes sodeluje že 46 koroških občin, ki so zgleden in pomemben partner dežele pri doseganju zastavljenih klimatskih ciljev, 
je na slovesni vročitvi priznanj poudaril zvezni svetnik Günther Novak v zastopstvu referentke za okolje, energijo in zaščito 
narave, deželne svetnice Sare Schaar (SPÖ). Ob tem je izrazil željo, da zavest o potrebi po skrbnem ravnanju z okoljem in 
energijo preskočila tudi na druge občine, ki še ne sodeljujejo v programu. 
 

 
Slika: Dežela Koroška je v torek odlikovala občine, ki so se v zadnjem letu s posebnim angažmajem izboljšale na lestvici 
programa za učinkovito in okolju prijazno energetsko politiko „e5“. Občina Železna Kapla-Bela je vnovič prejela prehodni 
pokal za energetsko najbolj učinkovito občino na Koroškem. Foto: Smrtnik/fb 
 
Železna Kapla še naprej prednjači 
Energetsko najbolj učinkovita občina na Koroškem z največ točkami je še naprej občina Železna Kapla-Bela. V olimp 
ekološko vzornih občin se je s petim e-jem povzpela že leta 2014. V zadnjih letih je nobena druga koroška občina ni 
prehitela. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948689/


 
Slika: Franc Jožef Smrtnik. Foto: ORF 
 
 „Lep dokaz učinkovitosti“ 
Tudi vseavstrijsko je Železna Kapla s tretjim mestom na stopničkah, vseevropsko pa je glede energetske učinkovitosti med 
2.000 občinami med najboljšimi desetimi, je ponosen župan Franc Jožef Smrtnik. 
Nenazadnje v luči vremenskih ujm, ki v vedno krajših presledkih pustošijo tudi na Koroškem, je še kako potrebno, da se 
zavedamo, da smo na tem planetu samo gostje in odgovorni tudi za naslednje generacije. Okolju prijazna energetska 
politika bi morala biti nekaj samoumevnega, pravi župan občine Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik. 

• Olipu častni znak dežele Koroške. ORF, Celovec, 22.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943441/  
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) ter njegova namestnica Beate Prettner (SPÖ) in deželni svetnik Ulrich Zafoschnig (ÖVP) 
so v sredo podelili deželna odlikovanja in častne poklicne nazive zaslužnim osebnostim. Častni znak dežele Koroške je 
prejel mestni župnik v Pliberku, dekan Ivan Olip. 
Nagrajen za delo kot župnik in nadzornik 
Dekan Ivan Olip je prejel deželni častni znak za svoje zasluge kot nekdanji strokovni nadzornik za verouk na veljavnostnem 
območju dvojezičnega šolstva. "S svojim delom in strokovno kompetenco je prispeval velik del, da je dvojezični verouk v 
Krški škofiji ustrezal in ustreza najvišjim kakovostnim zahtevam, se je glasila uradna utemeljitev. 
„V okviru dolgoletnega delovanja kot pliberški mestni župnik je s svojim angažmajem prispeval bistven del k regionalnemu 
razvoju. V kooperaciji z mestno občino Pliberk je Olip uresničil velik projekt okoli farne cerkve, ki je zaslovel kot zgleden 
projekt daleč preko regionalnih meja,“ tako nadaljnja obrazložitev. 
 

 
Slika: Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) ter njegova namestnica Beate Prettner (SPÖ) in deželni svetnik Ulrich Zafoschnig 
(ÖVP) so v sredo podelili deželna odlikovanja in častne poklicne nazive zaslužnim osebnostim. Častni znak dežele Koroške 
je prejel mestni župnik v Pliberku, dekan Ivan Olip. Foto: Kelih 
 
Učiteljica in ljudskošolska ravnateljica v Ledincah Anica Lesjak-Ressmann odslej nosi častni naziv višja šolska svetnica. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943441/


 
Slika: Učiteljica in ljudskošolska ravnateljica v Ledincah Anica Lesjak-Ressmann odslej nosi častni naziv višja šolska 
svetnica. Tako je bivši vodja oddelka za glasbo v koroški radijski hiši ORF, skladatelj in glasbenik Günther Antesberger 
prejel poklicni naziv profesor. Foto: Kelih 
 
Vsi so, bodisi na znanstvenem, šolskem, izobraževalnem, turističnem, gospodarskem, kulturnem ali športnem področju, 
dosegli za deželo in tudi v svojih poklicih izredne uspehe, je deželni glavar Kaiser v dvorani zrcal v Celovcu pohvalil skupno 
45 počaščenih. Tako je bivši vodja oddelka za glasbo v koroški radijski hiši ORF, skladatelj in glasbenik Günther Antesberger 
prejel poklicni naziv profesor. 
Dekan Olip je sicer pred nedavnim prejel tudi častno odlikovanje mestne občine Pliberk. 

• Fedriga v bran Primorskemu dnevniku. ORF, Celovec, 22.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948825/  
Predsednik Furlanije-Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga se je postavil v bran slovenskemu časniku Primorski 
dnevnik. „Upam, da bodo zaščitene jezikovne manjšine. Res je, da je treba natančno preveriti prispevke za založništvo, 
ampak manjšine, kot je slovenska, je treba nujno zaščititi,“ je dejal Fedriga. 
 

 
Slika: Predsednik Furlanije-Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga se je postavil v bran slovenskemu časniku Primorski 
dnevnik. Foto: ORF 
 
S to izjavo se je politik iz vrst Lige odkrito ogradil od pobude Gibanja 5 zvezd v poslanski zbornici za krčenje državnih 
prispevkov tudi časopisom slovenske manjšine, začenši s Primorskim dnevnikom. 

• Česnik obiskal narodno skupnost. ORF, Celovec, 22.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948839/  
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil v sredo na prvem uradnem obisku v Celovcu. V 
prostorih slovenskega generalnega konzulata je opravil spoznavna srečanja s predstavniki organizacij slovenske narodne 
skupnosti na Koroškem. 
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Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil v sredo na prvem uradnem obisku v Celovcu. 
Foto:  uszs.gov.si 
 
S predstavniki politike, gospodarstva... 
Pogovori ministra v spremstvu sodelavcev na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu so se začeli s političnimi 
predstavniki Zveze slovenskih organizacij (ZSO), Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Skupnosti koroških Slovencev 
in Slovenk (SKS) ter Enotne liste (EL), nadaljevali pa so se s predstavniki gospodarskih in kmetijskih organizacij: Slovenske 
gospodarske zveze (SGZ), Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK), Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) in 
Mohorjeve družbe v Celovcu. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil v sredo na prvem uradnem obisku v Celovcu. 
Foto: uszs.gov.si 
 
 
... kulture, znanosti... 
Nato se je minister Česnik na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu sestal še s predstavniki osrednjih 
kulturnih organizacij in znanstvenih ustanov, Slovenske prosvetne zveze (SPZ), Krščanske kulturne zveze (KKZ), Slovenskega 
narodopisnega inštituta Urban Jarnik, Slovenskega znanstvenega inštituta. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil v sredo na prvem uradnem obisku v Celovcu. 
Foto: uszs.gov.si 
 



... šolstva in športa 
Srečanje z ministrom Česnikom so v sredo imeli tudi predstavniki delovne skupnosti zasebnih dvojezičnih vrtcev in 
Slovenske športne zveze (SŠZ), ob zaključku pa še vodstvo Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Vsi po vrsti so v delovnih 
pogovorih novemu ministru predstavili svoje delovanje, želje in zahteve. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Foto: rtvslo.si 
 
 „Srečanje izredno produktivno“ 
O poteku in izsledkih je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu informiral javnost na večerni novinarski konferenci. 
Srečanje je bilo po njegovih besedah izredno produktivno. 
Med najbolj perečimi vprašanji je zagotovitev finančnih sredstev za zelo razvejano delovanje slovenskih ustanov in društev, 
je ocenil minister Česnik, ki je s tem v zvezi apeliral na najvišje politike v Avstriji, pa tudi v Sloveniji, da najdejo rešitev, ki bo 
dobra za ljudi, pa tudi za obe državi. Kakor je po pogovorih dejal, je največja skrb, da bi slovenščina kot pogovorni jezik na 
Koroškem ne utihnila. 

• Dve obletnici porabskih Slovencev. ORF, Celovec, 22.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948905/  
Porabski Slovenci so pred kratkim praznovali dva dvajsetletna jubileja: novembra 1998 so odprli Slovenski kulturni in 
informativni center v Monoštru, istega dne pa so se tam odprla tudi vrata generalnega konzulata Republike Slovenije. 
Tudi v Porabju je ohranitev slovenskega jezika glavna skrb. 
Slovenski kulturni in informativni center... 
Novembra leta 1998 se je uresničila velika želja porabskih Slovencev, slovesno so odprli Slovenski kulturni in informativni 
center v Monoštru. Center je izjemnega pomena za srečevanje in druženje Slovencev na Madžarskem, kulturnih skupin in 
njihovih nastopov, opravlja pomembno kulturno, informativno in narodnostno poslanstvo. 
...ter generalni konzulat Slovenije že 20 let 
Istega dne je odprla v Monoštru svoj generalni konzulat tudi Republika Slovenija. V teh dneh so oba jubileja - dvajsetletnico 
- praznovali s svečano prireditvijo, ki je bila v znamenju pogleda nazaj in predvsem naprej, saj število slovensko govorečih 
ljudi v Monoštru upada: v Porabju živi še okoli 3.000 Slovenk in Slovencev, po vsej Madžarski pa okoli 5.000. 
 

 
Slika: Generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru dr. Boris Jesih. Foto: ORF 
 
Slovenski utrip „neverjetno močan“ 
Pred tremi leti, prav tako novembra, je nastopil svojo službo kot generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru Boris 
Jesih, že prej izvrsten poznavalec slovenskih narodnih skupnosti izven Slovenije. Po treh letih neposrednega, stalnega stika z 
narodno skupnostjo v Porabju poudarja, da imajo tam živeči Slovenci izredno bogato razvejano dejavnost in da je slovenski 
utrip neverjetno močan. 

• Predsedniško mesto v sosvetu prevzel Jug. ORF, Celovec, 22.11.2018 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2948960/  
Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Po vnaprej 
dogovorjeni rotaciji prevzema predstavnik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) predsedniško mesto od Susanne Weitlaner 
(Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko), ki je bila na vrhu sosveta v minulem letu. 
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Slika: Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Po vnaprej 
dogovorjeni rotaciji prevzema predstavnik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) predsedniško mesto od Susanne Weitlaner 
(Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko), ki je bila na vrhu sosveta v minulem letu. Foto: ORF 
 
Podpredsednik je Olip 
Novi podpredsednik je Nanti Olip, predstavnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Seja narodnostnega sosveta je 
bila v četrtek dopoldne na Dunaju. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Sandor Tence. "Ni čudno, da se slovenski volivci odločajo drugače": manjšina: manjšina - pogovor s predsednikom 
Bandljem pred današnjim občnim zborom SSO.  Primorski dnevnik, št. 269 (16. nov. 2018), str. 3 

• Jaruška  Majovski. Prevajanje na univerzah, pa tudi v javni upravi: narodni dom - prevajalska konferenca 
Translating Europe : predstavil se je tudi Centralni urad za slovenski jezik Dežele Furlanije Julijske krajine. 
Primorski dnevnik, št. 269 (16. nov. 2018), str. 7 

• Sara  Sternad. Slovenski vrtci: nobenih sprememb, pač pa dopolnila: Trst - v komisiji o osnutku pravilnika o 
občinskih vrtcih. Primorski dnevnik, št. 269 (16. nov. 2018), str. 5 

• Stojan Spetič. Zastopanost manjšine: zadnji vlak (Odprta tribuna). Primorski dnevnik, št. 269 (16. nov. 2018), str. 
19 

• Sandor Tence. Optimistični pogled v prihodnost ob spoštovanju razlik v manjšini: Špeter - občni zbor Sveta 
slovenskih organizacij. Primorski dnevnik, št. 270 (17. nov. 2018), str. 4 

• Vesna Pahor.  "Rasizem se ni pojavil čez noč leta 1938 in niti ni še usahnil": Trst - posvet deželnega odbora VZPI-
ANPI ob 80-letnici razglasitve fašističnih rasnih zakonov. Primorski dnevnik, št. 264 (10. nov. 2018), str. 5 

• Ace Mermolja. "Srečen kotiček, kjer se radi srečujemo": 120-letna zgodba mačkoljanskega kulturnega društva 
Primorsko. Primorski dnevnik, št. 271 (18. nov. 2018), str. 13 

• Ivan Žerjal. Zadnji korak za vstop v CCB: Opčine – izredni občni zbor Zadružne kraške banke Trst-Gorica. Primorski 
dnevnik, št. 272 (20. nov. 2018), str. 3 

• Razprava o zajamčeni izvolitvi Slovenca prenešena na začetek prihodnjega leta: deželni svet – na predlog 
deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca. Primorski dnevnik, št. 272 (20. nov. 2018), str. 5 

• (pv) Sekretar ju ni sprejel, je pa vtis vseeno dober: Rim – Bandelj (SSO) in Pavšič (SKGZ) na sestanku v vladni palači. 
Primorski dnevnik, št. 273 (21. nov. 2018), str. 3 

• Bogdan Berdon (1930-2018): in memoriam – tržaški odvetnik. Primorski dnevnik, št. 273 (21. nov. 2018), str. 7 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Lipa pred slovenskim domom raste in cvete«. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
22. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 2-3 

Nežne melodije iz klarineta mlade slovenske talentke Kike Szomi Kralj so 16. Novembra ustvarile praznično vzdušje na 
začetku svečanosti ob 20. obletnici odprtja Slovenskega kulturnega in informacijskega centra v Monoštru, ki so jo priredili v 
konferenčni dvorani pripadajočega Hotela Lipa. 
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Slika¨Slavnostna govornica, državna sekretarka Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Olga Belec. Foto: 
Porabje 
 
»Leta 1995 sem na seji Slovensko- madžarske manjšinske mešane komisije prosil obe delegaciji, naj podpreta željo  
porabskih Slovencev po samostojni radijski postaji. S pomočjo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu smo nato 
odkupili vrtec nekdanje tekstilne tovarne, z dodatno podporo mesta Monošter in delno iz madžarskega proračuna pa smo 
do smo do leta 1998 dokončali stavbo, ki je presegala potrebe Radia Monošter,« se je v svojem nagovoru spominjal 
predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök in dodal, da sta na takratnem slavnostnem dogodku pred bodočim 
Slovenskim domom  - »multikulturnim centrom na Tromeji« - lipo posadila predsednika Milan Kučan in Árpád Göncz. 
»V preteklih dvajsetih letih smo imeli veliko lepih in slabih trenutkov. Veseli smo bili polne konferenčne dvorane in  
odmevnih razstav, razočarani pa nad  slabim obiskom,« je dodal predsednik in poudaril, da je delovanje objekta odvisno od 
gospodarskega stanja v Sloveniji in na Madžarskem. »Lipa pred stavbo je zdrava, raste in cvete - upajmo, da bodo tudi 
Porabski Slovenci ohranili svojo kulturo, jezik in identiteto,« je zaključil Jože Hirnök. 
 

 
Slika: Odlikovani delavci, ki že 20 let delajo v Slovenskem domu. Foto: Porabje 
 
Poslovna direktorica Porabja d. o. o. Anita Vajda je poudarila, da je naložba pred dvajsetimi leti ustvarila 23 novih delovnih 
mest. Stavba je gostila eminentne goste, toda tudi prijateljske druščine. Štiri petine ohceti v Monoštru prirejajo v 
Restavraciji in Hotelu Lipa, vsakoletne mednarodne likovne kolonije v stavbi imajo dober sloves. »V težkih letih gospodarske 
krize nam je Slovenija vselej stala ob strani,« je nadaljevala Anita Vajda in pristavila, da so leta 2010 s pomočjo Urada sobe 
opremili s klimatskimi napravami, leta 2016 pa s po 20 milijoni forintov podpore slovenske in madžarske vlade obnovili 
zunanjost poslopja. Slovenski dom – predvsem zaradi bližine avstrijske meje – pesti pomanjkanje kadrov, zaradi tega se je 
poslovna direktorica z izročitvijo priznanja zahvalila petim sodelavcem, ki so pri družbi zaposleni že vseh dvajset let. 
Državni podsekretar za cerkvene in narodnostne odnose pri Uradu predsednika Vlade Madžarske Zoltán Fürjes je označil 
lipo kot simbol preživetja. »Politične spremembe so v manjšinske skupnosti prinesle asimilacijo, vendar Slovenija in 
Madžarska sta se ji odločno zoperstavili s sporazumom,« je poudaril madžarski politik in dodal, da Vlada Madžarske v 
zmeraj večji meri podpira narodnostne samouprave, civilne organizacije in inštitucije. »Slovenska narodnost je v letu 2018 
prejela 248,5 milijona forintov podpore, kar je trikratna vsota v primerjavi z letom 2010,« je izpostavil Zoltán Fürjes in 
zaključil, da madžarska država v veliki meri podpira gospodarski razvojni načrt Porabja. Adrienn Tóth-Ferenci je prinesla 
čestitke ministrskega poverjenika za zamejske Madžare na madžarskem MZZ Ferenca Kalmárja in izpo stavila neprecenljiv  
pomen sej dvostranskih manjšinskih mešanih komisij – sklic naslednje je napovedala za prvo polovico leta 2019. »Ohranitev 
kulturne raznolikosti je temelj prihodnosti Evrope,« je podčrtala in nanizala najpomembnejše meddržavne in mednarodne 
sporazume za zaščito manjšin. 
Kot osrednji problem Porabskih Slovencev v preteklosti je tudi veleposlanik RS v Budimpešti Robert Kokalj označil 
izoliranost. Osamosvojitev matice je prinesla možnosti za institucionalizirano podporo, za izgraditev infrastrukture. Le-te je 
Porabje potrebno še danes, »vendar ne jezikovno-kulturne kot pred dvajsetimi leti, temveč v prid zaposlitvi mladih. 



Naložbe slovenskih podjetij v Porabju presegajo gospodarski pomen, prispevajo tudi k ohranitvi identitete,« je v svojem 
nagovoru izpostavil slovenski diplomat in dodal, da že potekajo pogajanja z dvema slovenskima podjetjema o prihodu, 
pozdravil pa je tudi skupni pilotni razvojni program DSS in madžarske vlade.  
Slavnostna govornica jubilejnega dogodka je bila državna sekretarka pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Olga Belec. Po njenih besedah je Slovenski dom središče porabske kulturne dejavnosti in osnovni pogoj za ohranitev jezika  
in identitete. »Veseli me, da imata tukaj prostore tudi Razvojna agencija Slovenska krajina in Društvo porabske mladine,« je 
dodala in poudarila, da čeprav je bil center zgrajen večidel s podporo Slovenije, je do danes tudi madžarska stran 
prepoznala pomen ustanove za Monošter, Porabje in širšo regijo. »Objekt dokazuje, da se lahko dobre ideje uresničijo, če 
imamo jasen cilj in namen – mladi naj verjamejo v svoje ideje,« je zaključila državna sekretarka.  
 

 
Slika: Akustična etno skupina Kontrabant. Foto: Porabje 
 
Jubilejno slovesnost so z glasbenimi točkami popestrili člani akustične etno-skupine Kontrabant s prekmurskimi koreninami, 
ki pod vodstvom Béle Szomija Kralja od leta 1994 prepevajo v slovenskem, madžarskem, romskem in še marsikaterem  
rugem jeziku.  
Petim »kontrabantovskim« skladbam z ljudskim pridihom v konferenčni dvorani je sledila vesela godba v Restavraciji Lipa, 
kjer so prisotni nazdravili dvema desetletjema Slovenskega doma. Predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš 
je predsedniku Hirnöku izročil »čestitko in zahvalo za sodelovanje« v preteklih dvajsetih letih, po okusni večerji pa je teknila 
še torta. Navzoči so si zaželeli, da bi lahko prostore centra še dolgo »napolnili z vsebino in dušo«. 

• Tudi Generalni konzulat dopolnil dvajset let. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 22. 
novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 3 

»Danes dokazujemo, da Slovenija skrbi tudi za Slovence na Madžarskem,« je svoj slavnostni nagovor 16. Novembra opoldne 
začel generalni konzul RS v Monoštru Boris Jesih, ko je primerjal preteklih dvajset let monoštrskega Generalnega konzulata z 
daljšim obdobjem delovanja podobnih predstavništev v Trstu in Celovcu. 
 
 

 
Slika: Slavnostna govornica svečanosti na konzulatu je bila slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, ob njej generalni 
konzul Boris Jesih, vodja Sektorja za sosednje države pri MZZ RS Matej Andolšek in sodelavka generalnega konzulata 
Brigita Soós. Foto: Porabje 
 
Slovenska diplomatsko-konzularna ustanova je bila namreč odprta natanko pred dvajsetimi leti, 18. novembra 1998, v 
prisotnosti takratnega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana in njegovega madžarskega kolega Árpáda Göncza. 
»Številni razlogi so govorili v prid ustanovitvi generalnega konzulata, prvi je prisotnost tukajšnje slovenske skupnosti, ki 
mora ohraniti narodni značaj in posebnost, spet drugi je razvijanje gospodarskega sodelovanja,« je nadaljeval gostitelj, 
generalni konzul, ki je poudaril, da bi brez delovanja predstavništva ostal marsikateri problem nerešen. Izpostavil je odlično 



sodelovanje z narodnostjo ter predstavniki madžarskih županijskih in državnih organov, dodal pa je, da pomeni danes obstoj 
manjšine prednost za območje – to dokazujejo uspešni čezmejni evropski projekti. »Nivo narodnostnih pravic se je v dveh 
desetletjih znatno dvignil, zanje pa se moramo vsak dan znova boriti,« je zaključil slovenski diplomat. 
 

 
Slika: 20. obletnico konzulata so počastili visoki gostje. Foto: Porabje 
 
Med navzočimi na Generalnem konzulatu v Monoštru so gostitelji pozdravili predstavnike slovenskega in madžarskega 
političnega, diplomatskega, gospodarskega, kulturnega in cerkvenega življenja, med njimi nekdanje generalne konzule 
Marka Sotlarja, Draga Šiftarja in Zorka Pelikana. 
Prisotne je nagovorila tudi zagovornica slovenske narodnosti v madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss, ki je poudarila, da 
so Slovenci na Madžarskem svoje samostojne organizacije začeli ustanavljati šele po političnih spremembah. »Odprtje 
Generalnega konzulata in Slovenskega doma v Monoštru je bilo lep in viden rezultat – vsi pa upamo, da ni prišlo prepozno,« 
je izpostavila Erika Köleš Kiss in dodala, da posveča Vlada Madžarske od leta 2010 zmeraj več pozornosti narodnostma na 
obeh straneh meje. Kot poslanstvo diplomatsko - konzularnega predstavništva v Monoštru je označila skrb za jezik in 
kulturo narodne skupnosti ter krepitev gospodarskega sodelovanja na čezmejni in regionalni ravni.  
Vodja Sektorja za sosednje države 
pri MZZ RS Matej Andolšek je dejal, da je bilo odprtje generalnega konzulata mejnik v odnosih med Slovenijo in Porabjem. 
»Obmejni manjšini  imata v - sicer odličnih - slovensko- madžarskih odnosih posebno mesto, kar potrjuje tudi sporazum o 
varstvu obeh skupnosti,« je podčrtal Matej Andolšek in zaključil, da je Generalni konzulat odprt predvsem zaradi Slovencev 
na Madžarskem samih, ki jim mora dvigovati narodno zavest. Navzoči so nazdravili ob jubileju predstavništva, župan mesta 
Monošter Gábor Huszár pa je izročil častno listino za delovanje in uspehe generalnega konzulata.  
Zapiši, zapiši vse, da se ne izgubi!  

• Murska Sobota: Bibliografija Franca Kuzmiča. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 22. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 4-5 

Razumeti, zakaj nekdo umre tako hitro, kot je umrl Franc Kuzmič, ni mogoče tudi, če se še tako zelo potrudimo. Razumeti 
tudi ni mogoče, zakaj mora umreti človek sredi ustvarjalnega poleta, sredi dela, s katerim želi zapustiti trajne in pomenljive 
sledi ne toliko o sebi kot o široki, vsebinsko neizenačeni paleti ljudi, ki jih je poznal osebno ali se o njih seznanil iz zapuščine, 
ki so jo pustili vsem nam.  Čeprav zveni protislovno, je kar točno, da tega, kdaj in kako bomo odšli najpogosteje ne vemo, 
nemara zgolj začutimo. Poznam in pridružujem se mnenju, da je bolje, če za svoj odhod ne vemo.  
 

 
Slika: Klaudija Sedar predstavlja Bibliografijo mag. Franca Kuzmiča 1952 – 2018. Foto: Ernest Ružič 
 
Velikokrat sva se srečevala, vsaj zadnjih deset, petnajst let v različnih okoljih, se dotikala resnih, eksaktnih tem ali dilem in 
vsebin zgolj iz na videz preprostega, vsakdanjega življenja. Pri tem sem cenil širino njegovega znanja, sposobnost preprosto, 



razumljivo razložiti tudi zapletene teme iz različnih področij. In, za razliko od mnogih, tudi mene, ni kazal nestrpnosti ob 
pomanjkanju časa ali razrešitvi zapletene naloge. 
Prvi vpogled v delo Franca Kuzmiča je pripravila Klaudija Sedar, ki je podpisala publikacijo Bibliografija mag. Franca Kuzmiča 
1952 –  2018, ki so jo predstavili na izjemno množično obiskanem obiskanem večeru v Pokrajinski in  študijski knjižnici. Franc 
Kuzmič, bibliotekar, muzejski svetovalec, pedagog, pastor binkoštne cerkve in raziskovalec, je po raznolikem raznolikem 
izobraževanju (osnovna šola, srednja ekonomska šola, študij na Pedagoški akademiji v Ljubljani, Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, Biblijskem teološkem inštitutu  v Zagrebu in Evangelijski teološki fakulteti v Osijeku, kjer je tudi magistriral) začel 
kot profesor na Srednji ekonomski šoli v Murski Soboti (1975), bil bibliotekar in domoznanec v Pokrajinski in študijski 
knjižnici, gostujoči profesor cerkvene zgodovine na Teološki fakulteti v Osijeku in zaključil kot muzejski svetovalec, kustos 
pedagog in bibliotekar v Pomurskem muzeju v Murski Soboti. V na nek način suhoparnem in niti ne celovitem naštevanju, 
kaj vse je študiral in s čim vse se je ukvarjal, je odgovor, od kod mu toliko različnega in poglobljenega znanja. Od kod, iz 
katerega izvira je črpal moč za številne, tako raznolike aktivnosti, pa je neznanka, do katere ni pristopa. Morda je drobec 
v njegovi umirjenosti, sposobnosti poslušanja drugih in dogovarjanju, smislu za humor, v družabnosti, kdo bi vedel, in prav 
je tako, ni pa prav, da je odšel (v Betlehemu, Izraelu) tako hitro, iznenada, daleč od doma. 
 

 
Slika: Izjemen obisk na predstavitvi bibliografije. Foto: Ernest Ružič 
 
Direktorica Pomurskega muzeja Metka Fujs v Spremni besedi publikacije zapiše: »Potem ko je smrt prezgodaj prekinila 
delovno pot mag. Franca Kuzmiča, je bila ena prvih odločitev njegovih profesionalnih kolegov in sodelavcev, da je potrebno 
zbrati njegova dela v celoviti bibliografiji. Da bo to opravila dr. Klaudija Sedar je bilo precej gotovo že na začetku. Franc 
Kuzmič je bil njen mentor v času njene zgodnje raziskovalne poti in svetovalec tudi po tem, saj ju je povezovalo zanimanje za 
enake zgodovinske in jezikovne teme«. 
Franc Kuzmič je avtor mnogih osebnih in tematskih bibliografij, ki so odličen delovni pripomoček vsem, ki raziskujejo  
zgodovino Pomurja ali iščejo literaturo za različne potrebe. »Tri od teh so objavljene kot samostojne publikacije, veliko jih 
je v Zborniku soboškega muzeja, v drugih podobnih publikacijah in nekaj v zbranem gradivu za prekmursko zgodovino na 
spletni strani Pomurskega muzeja. Skupaj okrog 100 objav različnih bibliografij. Bibliografije, biografije znanih Prekmurcev in 
enciklopedični nabor podatkov o vrsti tem so bili v ospredju Kuzmičevega sistematičnega, skoraj štiridesetletnega 
dokumentiranja malodane vsega, kar mu je prišlo pod roke.«  
V spletni bibliografiji COBISS je v osebni bibliografiji Franca Kuzmiča tipografsko razporejenih 483 enot. Tu je nabor izvirnih 
znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov, poljudnih člankov, prispevkov in sestavkov v znanstvenih in strokovnih 
monografijah, med katerimi je dve tretjini prevodov različnih, pretežno teoloških besedil. In še marsikaj je zbral, proučil in 
zapisal, zato Metka Fujs izpostavi: »Težko si predstavljamo, da bo za njim v naš prostor prišla oseba, ki bo tako na široko 
zaobjela njegovo zgodovino, kulturo, jezik, literaturo, politiko, narodno in versko podobo, njegovo posvetno in cerkveno 
okolje ter nas pustila v skromnem spoštovanju ... Bibliografija v knjižni obliki je poklon Francu Kuzmiču, avtorju, kolegu, 
učitelju, vzorniku in človeku.« 
 



 
Slika: Naslovnica bibliografije. Foto: Ernest Ružič 
 
V kulturnem programu na slovesnosti sta nastopili skupina Harfa-Kinnor in vokalna skupina Binkoštne cerkve v Murski 
Soboti. S prijateljskimi besedami se je kolega Ferija spomnil dr. Branko Kerman in dejal, kako ga je pogosto opozarjal, naj 
vse zapiše, da se ja ne izgubi. Tudi zato je bila njegova miza in pisarna polna zapisov in na katere se je spoznal edino Feri 
Kuzmič.  
Kot pastorja Binkoštne cerkve v Murski Soboti, je Franca Kuzmiča predstavil Daniel Grabar, častni škof Evangeličanske 
cerkve v Sloveniji Geza Erniša pa je v spominskem zapisu v publikaciji poudaril, da je bil Franc Kuzmič prijatelj mnogim tudi v 
Slovenski evangeličanski cerkvi. »Pastor Kuzmič je bil človek načel, trdne in globoke vere, prepričan, da je Božjo besedo tudi 
v današnjem svetu potrebno ljudem kar najbolj izvirno približati, pa vendar je bil odprt do drugačnosti in drugih. Vse to ga je 
naredilo velikega, čeprav je bil značajsko in v vsakdanjosti preprost, pozoren in vljuden. Imel je veliko prijateljev tudi v naši 
Cerkvi o kateri je veliko vedel in smo se tudi iz naše Cerkve pri  mnogih zgodovinskih vprašanjih in temah radi obračali na 
njega in ga prosili za kakšen dober nasvet. Z nami je bil na kar mnogih potovanjih, vselej odličen sogovornik in tematski  
poznavalec mnogih vsebin. Prehitro je odšel v Gospodovo hišo, vendar verujemo, da je, čeprav je le kratko živel, svoje  
človeško in vsakršno poslanstvo opravil več kot odlično.« Odpoklical ga je gospodar življenja in smrti. Mnogo prezgodaj. »Ali 
ga je tam ravno zdaj rabil? Kdo bi vedel. „Uporabil“ pa ga bo lahko za marsikaj, kajti bil je preprosto „uporaben“«. 
O sodelovanju s Francem Kuzmičem so ob predstavitvi bibliografije govorili Alojz Štajner v imenu organizacije generala 
Rudolfa Maistra, Dejan Fujs v imenu Radia Murski val, na katerem je vodil več oddaj, in Marjan Šiftar v imenu Ustanove dr. 
Šiftarjeve fundacije, kjer je bil predsednik Programskega sveta, z Ustanovo pa je aktivno sodeloval vse od njene ustanovitve. 
Njegov prispevek je neizbrisen in vtkan »v vse velike programe in projekte Ustanove, v številne  konkretne delovne akcije; 
od prvega mednarodnega simpozija Protestantizem včeraj, danes in jutri (2014); od ureditve številnih pomembnih in  
odmevnih monografij, zbornikov, ki jih je izdala Ustanova sama ali v sodelovanju z drugimi, do številnih razstav, s katerimi 
smo gostovali tudi izven regije; od priprave in vodenja številnih Vanekovih večerov in razgovorov na Petanjcih, v Murski 
Soboti, Cankovi, Ljubljani, Mariboru, na Dunaju, do soustvarjanja in izvajanja številnih velikih uspešnih zgodovinskih 
projektov (Avgust Pavel, Franc Temlin, spomin na Porajmos, priprava filmske upodobitve prekmurske literarne  
ustvarjalnosti po scenariju Evgena Cara, program obeleževanja združitve prekmurskih Slovencev z matico – so le nekateri 
pomembnejši med njimi) in številnih dragocenih pobud, mnenj in predlogov, ki jih je dajal v več kot petnajstletnem 
delovanju Programskega sveta kot njegov član in njegov večletni predsednik.« Marjan Šiftar je omenil tudi odlično, 
ustvarjalno sodelovanje z akademikom Antonom Vratušo in dejal, da je Ustanova v manj kot enem letu izgubila dva izjemna 
sodelavca, prijatelja, dva velika človeka, »dva intelektualna barda in enciklopedista ter humanista, kakršnih je malo v svetu 
ob Muri in širše«. 
Ob tem ne smemo prezreti Kuzmičeve pozornosti do Slovencev v Porabju in na avstrijskem Štajerskem. Kar nekaj razstav je 
pripravil v Pavlovi hiši v Potrni in se ukvarjal s položajem Porabskih Slovencev. Proučeval je tudi usodo Judov v Prekmurju. 
Za zaključek zapisa še beseda avtorice Klaudije Sedar o bibliografiji Franca Kuzmiča, v kateri so zajete bibliografske enote 
med leti 1969 in 2018 v kronološkem zaporedju, pri čemer so enote razdeljene v štiri sklope: »Na monografije in zaključena 
dela, sekundarno avtorstvo, članke in druge sestavne dele in bibliografije. Čeprav bi lahko četrti sklop uvrstili med ostale, so 
njegove osebne in tematske bibliografije namerno podane kot posebno poglavje ... Zbrana bibliografija je prav tako poklon 
opusu mag. Franca Kuzmiča, ki jo izdajamo v mesecu njegovega osebnega praznika ...«. 

• Dan svetega Martina na števanovski šoli. Agica Holecz, ravnateljica DOŠ Števanovci. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 22. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 9 

Na Dvojezični osnovni šoli v Števanovcih smo 10. Novembra imeli prireditev, ki je bila povezana s svetim Martinom. Ta dan 
je bil na Madžarskem delavnik, zato smo ga napolnili z zanimivimi vsebinami. Učiteljici Eva Kukor in Edina Keresztes Nagy sta 
sestavili program. Ob osmih smo se vsi zbrali v učilnici tretjega razreda in smo sestavili 6 skupin po 6 učencev. Potem smo si 
ogledali dva filma. Prvi je predstavil svetega Martina, kdo je bil in kaj je delal, drugi film pa je predstavil šege, ki so povezane 
s svetim Martinom. Učenci so morali biti pozorni, ker so vse informacije bile povezane z nalogami, ki so jih kasneje reševali. 
Naučili smo se tudi dve pesmi o goseh. 
 



 
Slika: Tako smo naredili vojake iz svinca. Foto: Porabje 
 
Po ogledu filmov se je začelo tekmovanje po skupinah. Na prvi postaji so učenci lahko naredili svojega vojaka iz svinca. Pri 
tem je pomagal svinčar Elred Zöhner iz Sombotela Sombotela. Zelo zanimivo je bilo, saj je med delom pripovedoval različne 
zgodbe. Na drugi postaji, ki se je imenovala »Martin kot cehovski mojster«, so izdelovali gosi iz kartona in ženilije. Na tretji 
postaji so morali zapeti pesmi v drugem stilu, pri tem uporabljati razna glasbila. Te pesmi so na koncu tekmovanja v 
telovadnici vsi predstavili. 
 

 
Slika: Naloge smo reševali po skupinah. Foto: Porabje 
 
Na četrti postaji so imeli dve nalogi. Najprej so morali rešiti križanko in postaviti v pravilni vrstni red pregovore. Potem so 
morali narediti sendviče iz zelenjave, gosje masti, paštete in iz ocvirkov. Na peti postaji so na interaktivni tabli reševali 
naloge, ki so bile povezane s svetim Martinom in s šegami. Na zadnji postaji v telovadnici so se razgibali in imeli spretnostne 
igre. Oblačenje in slačenje plašča, pihanje gosjih peres, vodenje jajc z metlo, metanje v cilj itd. Na koncu tekmovanja so 
učenci pojedli sendviče, kviz je bil še v telovadnici. Žirija je seštela vse točke in postavila vrstni red. Pred odhodom domov 
so se učenci igrali zunaj na igrišču. 
Preživeli smo uspešen in zanimiv dan skupaj z učenci. 

• Že 30 lejt ojdi v Porabje. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 22. novembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 10 

Naša kolejgarca Silva Eöry je kak mlada novinarka pred trestimi lejti (1988) začnila ojti v Porabje. Tau delo je prejkvzela od 
Jožeta Graja, steri je kakšni osem lejt ojdo k Slovencom v Porabji, gda so pa dobili na Murskom vali mlado kolejgarco, nji je 
prejkdau tau nalogo. Tistoga časa so na Murskom vali meli oddajo, stera se je zvala Doma in onkraj meja, kesnej so jo 
prekrstili na Panonske odmeve. Za tau oddajo je vsakši keden trbelo nika napraviti, pa tau je tistoga ipa nej naleki šlau. 
Istina, ka so lidgé (mladi tö) eške bole gučali slovenski, dapa te ešče nej bilau slovenski organizacij pa nej telko programov 
kak zdaj. 
 



 
Slika: Silvo Eöry poznajo v skurok vsakši porabski iži. Foto: Porabje 
 
Dapa Silva se je dobro gornajšla, pa nej zatok, ka je na pau Vogrinka (ona je tau lidam sploj nej ovadila, ka guči vogrski), liki 
zatok, ka je pozitivna osebnost, stero so lidgé po naši vasnicaj radi meli pa majo. V tej trideseti lejtaj je skurok nej bilau 
tašoga kedna, ka bi en dén nej preživela pri nas. Zatok so njo poznali v vsakšoj vesi, bi leko povedali, ka skurok pri vsakšoj 
kuči. 
 

 
Slika: Gasilski kejp pred Malim Triglavom. Foto: Porabje 
 
Zadnji par lejt največ dela za naše medije, tak za naš časopis Porabje kak za Radio Monošter. Zatok si je tak zbrodila, ka bi 
30. jubilej, ka je najprvin v Porabje prišla, rada svetila vküper s porabskimi novinarskimi kolejgari. 
 

 
Slika: Stari članek, steroga je Silva napisala za Vestnik o 50. oblejtnici seničkoga pevskoga zbora, pa objavlamo kak dokaz 
(bizonyíték), ka je pred trestimi lejtami rejsan ojdla že v Porabje. Foto: Porabje 



V Andovcaj smo vküpprišli pri Porabski domačiji sodelavci časopisa Porabje, Radia Monošter pa televizijske oddaje Slovenski 
utrinki. Zvün toga, ka smo se pogučavali o stari cajtaj pa o nauvi izzivaj (kihívás), smo koštavali vse tiste dobraute, stere je 
Silva prinesla iz Prekmurja. Dapa brezi muzike pa spejvanja smo tö nej ostali, Francek Mukič je s sebov vzejo fude, Dušan 
Mukič pa kitaro, etak sta se dvaur pa dvorana brž napunila s slovenskimi nautami, kak tau vidite na kejpi tö. 

• Adventni vejnci po indašnjom tü. Klara Fodor, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 22. novembra 2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 12 

Vekši tau flajsni penzionistk Drüštva porabski slovenski penzionistov, stere so se iz dobre vaule vzele redti adventne vejnce 
iz žive brojce za svoj domanji adventni svetek. Tau lejpo delo, ka se šte za moderno, je vodila mlada porabska cvetličarka  
arta Šteinmetz,  kak že več lejt. Po indašnjom, samo iz brojce, sta redle vence Ana Ropoš pa Iluška Dončecz pa paprinate 
rauže, krizantene. 
 

 
Slika: Adventni vejnci po indašnjom tü. Foto: Porabje 
 
Dvodnevno delo smo pripravili v soorganizaciji Slovenske zveze pa menšoga tala finančne pomauči Ministrstva za človeške 
vire. Hvala vsejm, steri ste se podali za delo na delavnicaj, pa tistim, steri so nam pomagali pri tem. 

• FS upokojenk v Moravčah. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 22. novembra 2018 - Leto 
XXVIII, št. 47, str. 12 

Folklorna skupina upokojenk ZSM je 9. novembra nastopila na folklornem koncertu v Moravčah. Program je priredila 
Folklorna skupina Društva upokojencev Moravče, na njem pa so sodelovali še moravške mažoretke, vrtčevska folklorna 
skupina Lilija in pianistka Katja Kos ter operni pevec Peter Pirnat. 
 

 
Slika: Folklorna skupina upokojenk ZSM v Moravčah. Foto: Porabje 
 
Folklorno skupino upokojenk ZSM je na harmoniki spremljal Boris Velner, z ženskami pa je plesala tudi njihova mentorica 
Dragica Kolarič. 

• Koncert domoljubov v Puconcih. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 22. novembra 
2018 - Leto XXVIII, št. 47, str. 12 

Domoljubno krajevno združenje Puconci je v nedeljo 18. novembra priredilo svoj 2. domoljubno-dobrovoljni koncert z 
naslovom »Domovina je ena nam vsem dodeljena«, ki je bil obenem društveni prispevek k praznovanju stoletnice 
priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 
 



 
Slika: Domoljubno krajevno združenje Puconci je v nedeljo 18. novembra priredilo svoj 2. domoljubno-dobrovoljni 
koncert z naslovom »Domovina je ena nam vsem dodeljena«, ki je bil obenem društveni prispevek k praznovanju 
stoletnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Foto: Porabje 
 
Na dogodku so zapeli mešani zbor, ljudske pevke ter solistka in solist iz širše okolice, prisluhnili smo poeziji upokojene 
pedagoške delavke iz Maribora, z glasbenimi točkami so se izkazali učenci domače osnovne šole, posebni gost popoldneva 
pa je bila pevska skupina Sombotelske spominčice z Madžarske. Nastopi so potekali v znamenju ljubezni do domačega 
kraja in domovine ter se sklenili s skupnim petjem priljubljene slovenske partizanske pesmi.  
 

Delo, Ljubljana 

• SDS nezakonito posegla v romske volitve. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 16. november 2018 
https://www.delo.si/novice/slovenija/sds-nezakonito-posegla-v-romske-volitve-113462.html  
Volilna komisija prepozno ugotovila svojo napako. Njeno zavrnitev kandidata SDS sodišče razveljavilo.  
Tišina – Odločitev upravnega sodišča, da odpravi odločbo posebne občinske volilne komisije (POVK), s katero je ta zavrnila 
kandidaturo Branka Glažarja na lokalnih volitvah za romskega svetnika v občini Tišina, ker ga je v nasprotju z zakonodajo 
predlagala politična stranka, zelo odmeva med romskimi združenji v Prekmurju. V Svetu romske skupnosti in v Forumu 
romskih svetnikov so nad odločitvijo ogorčeni. 
V prekmurski občini Tišina sta vložila kandidaturo za romskega svetnika Danijel Kovač s podporo volivcev in Branko Glažar s 
podporo SDS. Posebna občinska volilna komisija je najprej obe kandidaturi potrdila, kasneje pa je odločitev preklicala in 
kandidaturo Glažarja zavrnila. 
»Primer jasno kaže na agresivnost političnih strank, ki za svoje politične cilje izkoriščajo celo romske volitve.«  
Pod to odločitev je podpisan predsednik POVK Tibor Cigut, ki pa zadeve ni hotel komentirati, ker da je na bolniški in »sploh 
nisem bil prisoten v tem volilnem cirkusu«.  
Komisija ne pozna zakona 
Njegova namestnica Lavra Kovač pa je povedala, da so šele kasneje pri pregledu kandidature ugotovili, da so »spregledali 
zakon o lokalnih volitvah«. Ta v drugem odstavku 49. člena določa, da kandidate za člane občinskega sveta določijo volivci – 
pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali romsko društvo v občini. Predstavnica SDS Jožefa 
Ravbar, ki je kandidata predlagala, je nad spremenjeno odločitvijo komisije pritožila in na oddelku upravnega sodišča v 
Mariboru tožbo dobila. 
 

 
Slika: Jasna Šegan, predsednica upravnega sodišča.  Foto: Roman Šipić/Delo  
 
Predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan je za Delo povedala, da je POVK izpodbijano odločbo izdala šele 7. novembra, 
kar je pet dni prepozno in v nasprotju z rokom, ki ga je določila Državna volilna komisija za objavo potrjenih list kandidatov. 
»Ker volitve predstavljajo proces, ki mora potekati in končati v določenem kontinuiranem obdobju, so vsa opravila, ki jih je 
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treba opraviti v tem postopku, omejena z zakonsko določenimi roki, ki so zelo kratki,« je odločitev sodišča pojasnila 
Šeganova.  
Mucov apel bodočim svetnikom 
Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš je povedal, da primer v Tišini jasno kaže na agresivnost političnih strank, 
ki za svoje politične cilje izkoriščajo celo romske volitve, česar ne bi smele, saj to ni skladno z volilno zakonodajo. »Gre za 
iskanje političnega prostora na manjšinskih kvotah in to odločno obsojam,« je dejal Rudaš. 
 

 
Slika: Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov.  Foto: Bojan Rajšek/Delo  
 
Da je politična stranka posegla v romske volitve, je ogorčen tudi predsednik romskega parlamenta Sveta romske skupnosti 
Jožek Horvat - Muc, pri čemer je ostro kritiziral občinsko komisijo, ki da očitno ni dorasla delu, ki ga opravlja. 
 

 
Slika: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in predsednik Sveta romske skupnosti.  Foto: Bojan 
Rajšek/Delo  
 
Po naših informacijah bodo s primerom danes na ministrstvu za javno upravo seznanili predstavnike Sveta Evrope, ki bodo 
nadzirali potek nedeljskih volitev italijanske, madžarske in romske narodnostne skupnosti. 
 

 
Slika: V Tišini posebna občinska komisija, ki je pristojna zgolj za zakonit potek volitev za člana romske skupnosti v 
občinski svet, premalo pozna zakon o lokalnih volitvah. Foto: Oste Bakal/Slovenske novice  
 
Jožek Horvat - Muc je še dodal, da upravno sodišče ni odločalo o zakonitosti kandidature, ki jo je predložila politična 
stranka, zato apelira na bodoče člane tišinskega občinskega sveta, da v primeru zmage spornega kandidata njegovega 
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mandat ne potrdijo. »V tem primeru niti upravno sodišče ne bi moglo odločiti v korist kandidatu politične stranke, saj za to 
ne bi imelo nobene pravne podlaga,« je prepričan Jožek Horvat - Muc. 

• Filmski pobeg bivšega makedonskega premierja. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 16. november 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/filmski-pobeg-bivsega-makedonskega-premierja-114273.html  
Nikola Gruevski predstavlja simbol koruptivnega režima, ki je pripeljal do največje politične krize v državi.  
 

 
Slika: Bivši premier Nikola Gruevski. Foto: Boris Grdanoski/AP 
 
V Makedoniji so mnogi razočarani, ker bivši premier Nikola Gruevski še ni za zapahi. Njegov filmski pobeg ne bo prispeval k 
povrnitvi zaupanja ljudi v vladavino prava. Razplet ne bo odvisen le od Budimpešte, temveč tudi od Bruslja in Evropske 
ljudske stranke. 
Najbolj razočarani so tisti, ki so bili tako ali drugače žrtve njegove avtokratske vladavine. Zanje predstavlja Nikola Gruevski 
simbol koruptivnega režima, ki je pripeljal do največje politične krize v državi. Ustanovitev posebnega tožilstva, kazenski 
pregon koruptivnih politikov in prva pravnomočna obsodba Gruevskega so pomenile začetek vrnitve zaupanja ljudi v 
pravosodno oblast. Če bivši makedonski premier ne bo končal za zapahi, ne bo nihče prepričal državljanov, da so pred 
zakonom vsi enaki.  
Nova balkanska begunska pot 
Kako je Gruevski v resnici pobegnil, bo še dolgo predmet ugibanj in špekulacij. Po prvih nepreverjenih informacijah je na 
Madžarsko pobegnil preko Albanije. Mejo naj bi nezakonito prestopil v nedeljo ponoči in prispel v Tirano. Najprej naj bi se 
zatekel na madžarsko veleposlaništvo, nato pa skrit pod klobukom in za sončnimi očali z jutranjim letom odpotoval v 
Budimpešto. 
Albanska in črnogorska policija sta potrdili, da je Gruevski prek teh dveh držav pobegnil na Madžarsko, medtem ko srbska 
policija še molči. Albanska policija je navedla, da je Gruevski, ki ga Interpol še ni iskal, kajti mednarodna tiralica je bila izdana 
šele dva dni kasneje, v nedeljo zvečer v vozilu madžarskega veleposlaništva prek Albanije potoval v Črno goro. 
Po njihovem je iz Makedonije v Albanijo vstopil nezakonito, ker njegovega prihoda niso zabeležili na nobenem mejnem 
prehodu. V Albaniji naj bi ga pričakala uslužbenca madžarskega veleposlaništva v Tirani. Črnogorska policija je potrdila, da je 
bil Gruevski na njenem ozemlju in da je mejo med Albanijo in Črno goro ter mejo med Črno goro in Srbijo prečkal z osebno 
izkaznico. 
Po navedbah portala Deutsche Welle, ki se sklicuje na črnogorske policijske vire, je Gruevski ob pomoči madžarskih 
veleposlaništev v Tirani, Podgorici in Beogradu zamenjal več vozil. V Črno goro je vstopil na mejnem prehodu Božaj, kjer sta 
ga čakala dva uslužbenca madžarskega veleposlaništva v Podgorici. Od tam ga je madžarsko diplomatsko vozilo odpeljalo do 
mejnega prehoda Dobrakovo, kjer sta ga prevzela madžarska diplomata iz Beograda. 
V tančico skrivnosti ostaja zavito, če so navedbe portala verodostojne, kako je Gruevski prestopil srbsko-madžarsko mejo. 
Ker tako kot srbska tudi makedonska policija molči, tamkajšnji mediji objavljajo številne špekulacije. Nekateri poročajo, da je 
Gruevski še vedno v Albaniji, druga pa celo trdijo, da je bil vso pot od Skopja do Budimpešte preoblečen v žensko.  
Privilegiji političnih voditeljev 
V kabinetu madžarskega premierja Viktorja Orbana so potrdili, da je Gruevski vložil prošnjo za azil in zahteval status 
begunca. Vodja premierjevega urada Gergely Gulyas je zanikal navedbe medijev, da je Budimpešta nudila kakršnokoli 
pomoč Gruevskemu pri begu iz Makedonije. Po njegovih besedah je Gruevski za azil zaprosil na madžarskem diplomatskem 
veleposlaništvu zunaj Makedonije, kjer so iz varnostnih razlogov sprejeli odločitev, da je bolje, če ga zaslišijo v Budimpešti 
kot na tranzitnem območju. Sklenil je s pojasnilom, da je to njihova splošna praksa pri nekdanjih političnih voditeljih. 
Med letoma 2006 in 2016, ko je bil Gruevski na oblasti, sta bila z Orbanom politična zaveznika. Poleg sovraštva 
do ameriškega milijarderja Georgea Sorosa so ju zbliževale tudi metode dela, kot so avtoritarno vladanje in 
hujskaške kampanje proti nevladnim organizacijam. Navsedanje sta tudi VMRO-DPMNE, kjer je Gruevski še vedno častni 
predsednik, in Orbanova stranka Fidesz članici Evropske ljudske stranke (EPP). 
Madžarskega premierja najbrž čakajo neprijetne odločitve. Čeprav se po zagotovilih Gulyasa še ni sestal z Gruevskim, se bo 
verjetno moral odločiti, ali naj ostane zvest svojemu balkanskemu prijatelju ali naj tvega nadalnje zaostrovanje odnosov z 
Brusljem. Ali bo Madžarska izročila Gruevskega Makedoniji ali ne, bo v veliki meri odvisno od stališč evropske komisije in 
EPP. 
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• Ljudska volja in ljudstvo Evrope. Vojko Volk. Delo, Ljubljana, 17. november 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/ljudska-volja-in-ljudstvo-evrope-111833.html  
Večjezičnost in večkulturnost Evrope se spet označuje za prekletstvo, pa čeprav je res ravno obratno. 
 Odkar obstajajo ljudstva naše širše domovine Evrope, se je v njej naphalo že na stotine različnih držav in državnih povezav. 
Pred tisočletjem je bilo držav malo, bili so veliki imperiji, kakršno je bilo mogočno Karolinško cesarstvo, ki smo mu pripadali 
tudi takratni Slovenci z današnjim ozemljem Slovenije. A že v zgodnjem srednjem veku je bilo v Evropi več kot 500 držav in 
mestnih državic, po prelomnem 18. stoletju pa jih je bilo spet zgolj za dober ducat. Od današnjih štirih ducatov evropskih 
držav jih je v EU kot edinstveno skupnost držav vključenih 28 ali pa 27, kakor se pač vzame. Zgodovinska pestrost rojevanj in 
umiranj evropskih držav, državnih povezav in nenehnih migracij evropskih ljudstev je skratka tolikšna, da si nacionalistični 
čistuni in zagovorniki rasnih teorij ne morejo utemeljiti niti verodostojnih narodoslovij, kaj šele krvne čistosti svojih narodov. 
Enostavno zato, ker teh čistosti ni. Genetsko najraznovrstnejši so tisti, ki so potovali, raziskovali, trgovali, se vojskovali, in še 
zlasti plemiči, ki so se skozi stoletja sorodstveno povezovali s tujimi rodbinami ravno zato, da si »popravijo kri«. Najčistejšo 
kri in raso so zato ohranili samo preprosti ljudje, ki se niso nikoli premaknili od svojih zapečkov. Vsaj od Karla Velikega dalje 
je zato Evropa edini okvir, ki sega čez vse okvire. Evropa je bila v svojih različnostih vselej bogata, a nemirna, odkar živi v 
miru, pa je najbogatejše in daleč najrazvitejše območje sveta. 
Ko je bil nam sosednji Trst večjezičen in večkulturen, je bil najbogatejše in najnaprednejše mesto habsburškega imperija. Ko 
pa je v njem po koncu prve svetovne vojne zavladal primitivni rasizem italijanskega fašizma, je Trst postal enojezičen, 
kulturno enobarven in reven. Stoletje kasneje sta Trst in Evropa znova pred izzivom zapiranja v okvire nacionalnih meja in 
vzpostave narodnih, verskih in političnih čistosti. Večjezičnost in večkulturnost Evrope se spet označuje za prekletstvo, pa 
čeprav je res ravno obratno. Prej so nas ogrožali barbari, ki smo bili mi sami, danes nas ogrožajo migranti. Prav vsi 
totalitarizmi, ki so bili proizvod bolne Evrope, fašizem, nacizem in komunizem, so gradili na izključevanju vseh drugačnosti 
ter gojili kult rasne ali razredne čistosti. V Evropi danes znova živimo čas, ki ga je veliki George Orwell v Ameriki zaznal že 
davno: »V času univerzalne prevlade laži je izpovedovanje resnice revolucionarno dejanje.«  
Najprej moja država 
Prihodnjo pomlad bodo evropske volitve, na katerih imajo nacionalistične evropske stranke in stranke skrajne desnice resno 
namero zmagati in prevladati v evropskem parlamentu. Gre za populistične oziroma ljudske politične sile, ki se same tako 
opredeljujejo zato, ker jim je prva volja ljudstva in geslo »najprej moja država«, šele potem pride vse ostalo, razne ustave, 
zakoni in nekje čisto na koncu še nebodigatreba mednarodni ali pa evropski pravni red. Najlepši opis take politike je pred 
časom predstavil nekdanji hrvaški zunanji minister, ki je nespoštovanje arbitražne sodbe o meji s Slovenijo utemeljil s tem, 
da je tako pač odločil hrvaški sabor. »Nad hrvaškim saborom pa je samo bog,« je pribil možakar in s tem podal vsem 
razumljivo definicijo populizma, natanko tistega, ki se pripravlja na zmago na evropskih volitvah. A po vseh izkušnjah zadnjih 
stoletij je vsaj nam Evropejcem jasno, da je populizem beštija, ki lovi lasten rep. Bistvo populizma, ki ljudsko voljo postavlja 
nad vse, zelo hitro postane njegova ključna slabost v hipu, ko je treba sodelovati s sosedi in skupaj z drugimi sprejemati 
dogovore in sklepati kompromise zato, da se nam ljudske volje ne podrejo na glave in namesto političnih in pravnih bitk 
zanetimo prave nove vojne. EU ni edina možna skupna hiša Evropejcev, je pa daleč najboljša od vsega, kar smo imeli doslej. 
Moč Evrope je v političnih zadevah sveta resda majhna, ker smo zveza držav in različnih interesov, je pa izjemno velika naša 
gospodarska moč, zlasti ko gre za trgovinske odnose s tekmicami, ki nam to moč zavidajo, še posebej Amerika in Rusija, vse 
bolj pa tudi Kitajska. Naravnost zgledni pa smo v primerjavi s temi tekmicami, ko gre za ohranjanje okolja, čisto industrijo in 
resno obravnavo podnebnih sprememb, o čemer je Amerika vse bolj gluha, Kitajska šele na začetku zavedanja, Rusija pa 
onkraj našega dosega. 
Vse to, kar danes svetu pomeni EU, je očitno dovolj, da se ruskemu predsedniku Putinu zdi pomembno politično podpirati in 
izdatno financirati evropske populiste, zlasti v Franciji, Nemčiji in Italiji, ker so te države steber evropskega gospodarstva, 
medtem ko je v Veliki Britaniji brexit že uspel. Marine Le Pen je po raziskavah javnega mnenja že v prednosti pred nekoliko 
upehanim predsednikom Macronom, njen načrt za demontažo EU pa je eden od najbolj jasnih med vsemi evropskimi 
nacionalisti. »EU je ječa narodov,« zatrjuje Le Penova in množice ji verjamejo, pa čeprav v tej ječi ljudje potujejo tako 
svobodno in lahkotno kot še nikdar prej v evropski zgodovini. Na Poljskem je celotna nacionalna politika v znamenju 
paničnega strahu pred migranti in islamizacijo družbe, pa čeprav tam migrantov ni, niti ni znano, da bi se kdorkoli hotel iz 
Afrike priseliti prav na Poljsko. Res je ravno obratno; Poljska je ob baltskih državah ter Bolgariji in Hrvaški ena tistih držav, ki 
jo vsako leto zapušča največ prebivalcev in tvega hud demografski padec že do leta 2030. Nesporno dejstvo je, da se v 
uspešne države EU ljudje priseljujejo, iz neuspešnih pa množično bežijo. Na Madžarskem se je rodila politika menda 
novodobnega suverenizma, ki ni nič drugega kot vračanje v čase EU brez evra in brez šengna in s tem tja, kjer smo Evropejci 
že bili. Zaradi večje varnosti in zaradi »obrambe evropske civilizacije« pred islamizacijo Madžarska zagovarja ponovno 
ustanovitev nacionalnih samozadostnosti, kar je paradoks, ker je gospodarsko skoraj povsem odvisna od EU in še zlasti 
Nemčije, ves plin prejema od Rusije in ji ta gradi kar štiri nove jedrske elektrarne. V sosednji Italiji je nova vlada dveh močno 
popularnih strank, stranke Liga in Gibanja 5 zvezd, pripravila izzivalen proračun, s katerim načrtuje povečanje domače 
potrošnje z novim zadolževanjem, in ga poimenovala »ljudski proračun«, v novodobnem trendu ljudske Evrope. A za ljudi, ki 
smo nekoč živeli v komunizmu, v katerem je bilo ljudsko čisto vse, od ljudske oblasti do ljudske armade in predvsem ljudske 
milice, je to precejšen paradoks, vsi pa tudi vemo, kako se je končalo. Ne pomeni pa ta ljudski proračun nič drugega kot to, 
da italijanska vlada ta hip v imenu ljudstva izziva spor s celotno EU, ki ni pripravljena deliti tveganj novih zadolževanj z 
državo, ki ima evro in je druga najbolj zadolžena država v EU, takoj za obubožano Grčijo. Od izida tega spora med voljo 
ljudstva Italije in voljo ljudstev preostale EU bo odvisno marsikaj. V najboljšem primeru bo to lahko lekcija EU, da se 
nemudoma začne spreminjati v smeri bolj prožnih oblik sodelovanja, v najslabšem primeru pa prav lahko sledi razpad EU in 
evra kot skupne valute.  
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Združene države Amerike, Združene države Evrope 
Prvi ameriški predsednik George Washington naj bi v času sreče in ponosa, ker je ustanovnim očetom uspelo ustanoviti 
Združene države Amerike, napovedal: »Po vzoru Združenih držav Amerike bodo nekega dne nastale tudi Združene države 
Evrope.« Od takrat mineva že skoraj poltretje stoletje in napoved je delno uresničena; EU je nekaj, kar je lahko na tej poti, 
ne pa nujno. Po vseh medsebojnih verskih in ideoloških iztrebljanjih, po tem, ko smo zanetili dve svetovni vojni, in po tem, 
ko smo svetu dali kar tri totalitarizme, smo Evropejci zdaj tik pred tem, da odpotujemo nazaj v preteklost, v Evropo ljudstev, 
namesto naprej, kjer bo nekoč ljudstvo Evrope.  

• Patriotizem in nacionalizem. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 17. november 2018  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/patriotizem-in-nacionalizem-113455.html  
Proslava vélike vojne v Parizu je bila velikanski spektakel in razglašanje praznih političnih vizij o Evropi.  
 

 
Slika: Številni današnji konflikti so neposredno povezani z nerešenimi problemi izpred sto let, še vedno ustvarjajo 
konflikte in probleme. Foto: Afp 
 
Prva svetovna vojna ostaja eden od fundamentalnih mitov držav in nacij, in to je bilo očitno tudi ob praznovanju stoletnice 
njenega konca v Parizu. Proslava vélike vojne se je iztekla v velikanski spektakel in razglašanje političnih vizij. Zgodovina je 
večno živa materija in vselej priročen instrument moči. 
Čeprav je bila grozljivejša in bolj travmatična od tiste, ki ji je kmalu sledila in jo zgodovinarji označujejo za totalno vojno, 
prvo vojno še vedno obdaja skorajda svetniški sij, vedno znova je govora o velikih zmagah in herojskih bitkah. Toda šlo je 
predvsem za masaker, vojna, ki je bila industrijska in demokratična, je prizadela vse, v Franciji in Nemčiji, denimo, je bilo 
zelo malo družin, ki niso izgubile očeta ali sina. Eric Hobsbawm je v Času skrajnosti zapisal: »Ali lahko resnično dojamemo 
številke, ki so onstran realnosti, dostopne fizični intuiciji?« 
Ko se je končala prva svetovna vojna, je bil svet razdejan, in to ne samo zaradi uničujočega konflikta. Svet je bil 
dezorientiran tudi zato, ker so se zrušili dotedanji imperiji. Večine teh danes ni več, nekateri pa se nadaljujejo, ostanki sveta 
izpred sto let so še vedno z nami. Živimo z dediščino imperijev, je svoje misli strnil Tomaž Mastnak v najinem intervjuju ob 
obletnici začetka vojne. 
Obdobje med letoma 1914 in 1918 je povzročilo veliki geopolitični prelom: zrušili so se štirje imperiji, habsburški, nemški, 
otomanski in ruski; za dva, britanskega in francoskega, se je začel zaton; ameriški se je pojavil na novo. Kako in zakaj se je 
zgodila prva svetovna vojna, se zgodovinarji še vedno ne strinjajo, pomenljivo pa se je spomniti na okoliščine njenega 
nastanka. Ne samo na znano tezo Christopherja Clarka, da je svet zakorakal v vojno kakor mesečnik. Izvor in bistvo sta bila 
povezana s tekmo med evropskimi narodi, kakor danes je tudi tedaj šlo za kapital in nacionalizem. Britanija, Francija in 
Rusija so bile imetnice teritorijev z vojaško navzočnostjo v imperialnih periferijah, barantale so za koncesije v delti reke 
Mekong, demarkacijo con v Perziji, dostop do ozemelj v Afriki, piše avstralski zgodovinar. Med vzroki vojne je bilo rivalstvo 
za nadzor trgov in kolonij – Avstro-Ogrska se je bojevala za svoje preživetje, Anglija za ustaljeno prevlado in ohranitev 
stoletne premoči. Kljub temu so ljudje odhajali v vojno prepričani, da služijo skupnosti, obče strinjanje je temeljilo na 
nacionalnih, celo nacionalističnih razlogih. 
Naš današnji svet je zapuščina imperijev. Združene države so še vedno svetovna sila, Velika Britanija ni prenehala živeti v 
svojih kolonialnih predstavah o svetu, podobno velja za Francijo. Težka dediščina je najbolj razvidna na Bližnjem vzhodu, 
tam, kjer je britanski imperij zarisal meje v pesku, takšne, ki so ustrezale predvsem njemu. Se je vojna onstran Sredozemlja 
sploh kdaj končala? 
»Ljudje iz leta 1914 so naši sodobniki,« zaključuje Clark v Mesečnikih. Včerajšnji in današnji svet imata očitne analogije, 
celino spet obsedajo demoni temačne preteklosti: vračajo se nacionalizmi, rahljajo se zavezništva, opažamo globoko krizo 
liberalizma. Obletnice same po sebi sprožajo zgodovinske primerjave. Še bolj kot pred štirimi leti, ob stoletnici začetka 
vojne, zdaj vznemirjajo vprašanja, kaj nam 1918. govori o letu 2018. Vojna, ki se je končala s podpisom versajske pogodbe 
junija 1919, je bila najslabša možna mirovna pogodba, v ponižanju Nemčije je bilo seme tistega, kar je sledilo. Ni bila grozna 
samo vojna, prav tako je bil grozljiv način zavezniške zmage, iztekla se je v nacizem in fašizem. 
Morda je videti histerija s historijo pretirana, vendar je tudi današnji svet zelo krhek, številni današnji konflikti so 
neposredno povezani z nerešenimi problemi izpred sto let; še vedno ustvarjajo konflikte in probleme, na katere nimamo 
odgovorov. Podobno kot tedaj je današnji svet brez orientirja. 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/patriotizem-in-nacionalizem-113455.html


»Samo od nas je odvisno, ali bodo ta prizor v prihodnosti interpretirali kot simbol trajnega miru med narodi ali pa kot zadnjo 
fotografijo enotnosti, preden je svet potonil v nered,« je konec preteklega tedna v Parizu izjavil francoski predsednik 
Macron. Skupaj z množino svetovnih voditeljev – britanske premierke ni bilo na pariško komemoracijo – se je v počastitev 
obletnice sprehodil do Slavoloka zmage. Ameriški predsednik Donald Trump je v tej sliki umanjkal zaradi dežja, gostitelj pa 
ga je vznemiril z zelo političnim govorom, uperjenim predvsem vanj. »Patriotizem je čisto nasprotje nacionalizma, treba je 
nasprotovati egoizmu nacij, ki mislijo samo na lastne interese.« Nekdanja romanca med Trumpom in Macronom se je 
sprevrgla v animoznost, razpoka med Francijo in Združenimi državami je široko zazevala, tako kot kanclerka Angela Merkel 
se je stanovalec Elizeja, en teden prej je dal v obtok idejo o evropski vojski, postavil v bran multilateralizma. 
V času, ko Evropa tako zelo prisega na mir, je šibkejša kot kdajkoli. Od znotraj jo spodjedajo nacionalistične in populistične 
sile, na mednarodnem prizorišču je stisnjena med izolacionističnim Trumpom na eni in avtoritarnim Vladimirjem Putinom 
na drugi strani. Šest mesecev pred evropskimi volitvami si prizadeva za strnjenje proevropskih vrst: nemška kanclerka govori 
o solidarnosti, na nedavnem kongresu evropske ljudske stranke je komentirala, da »nacionalizmi prinašajo vojno«, za svojim 
mentorjem Helmutom Kohlom je ponovila, da je Evropska unija najboljše zagotovilo za mir. A Merklova odhaja, njena 
govorica je prazna. 
Jürgen Habermas je skeptičen. Nedavno je skupaj s peterico nemških politikov v Handelsblattu objavil Apel za Evropo, 
zavrača nemški nacionalizem in poziva k večji solidarnosti. Ta naj vključuje večjo prožnost Nemčije, ki ne razume, da tudi 
njena lastna blaginja zahteva več politične reciprocitete in skupnih politik. »Sistem, ki temelji na rigidnih pravilih in je vsiljen 
državam članicam evrskega območja, ostaja brez fleksibilnosti sporazum, ki koristi ekonomsko močnejšim članicam.« 
Kot nosilec evropske ideje se hoče spet uveljaviti francoski predsednik. Pozicioniral se je kot neposredni izzivalec 
suverenistov, politike Marine Le Pen, Viktorja Orbána, Mattea Salvinija. Obletnico vojne in slavje v Parizu je izkoristil za 
razgrnitev svojih političnih zamisli. 
Zgodovina je vedno predmet interpretacij, véliko vojno je zmeraj mogoče odeti v avreolo, slaviti vojne heroje. Macron se je 
celo spozabil in se pred nekaj tedni zapletel, ko je za »velikega vojaka« prve svetovne vojne razglasil maršala Pétaina, 
kasneje voditelja vichyjskega režima, ki je kolaboriral z nacistično Nemčijo. Ampak vojne so zelo grde, vse ostalo je 
nacionalistična propaganda ... Pa čeprav se države borijo za zgodovinske razlage skoraj tako kakor za teritorije. 
In niti simbolika ni dovolj, kljub bližini nemške kanclerke, ki se je na pariški komemoraciji nenehno pojavljala tik ob njem, 
francosko-nemški motor ne deluje. Velike zamisli Francije, ki naj bi revitalizirale evropski projekt, so večidel pozabljene. 
Macronovo predstavljanje kot voditelja progresivnih sil na stari celini ni verodostojno, uteleša neoliberalno sredino, 
evropsko »elito«, ki so je premnogi Evropejci naveličani. 
Zadnje čase je slišati samo še o tem, kako zelo prelomne bodo evropske volitve prihodnjo pomlad. Čeprav volitve v evropski 
parlament potekajo že štirideset let, utegne to pot priti do radikalnega zasuka. »Prihajajoče volitve bodo odločujoče za našo 
prihodnost,« komentira nemška politiologinja Ulrike Guérot, profesorica študija demokracije v Kremsu in ustanoviteljica 
think-tanka European Democracy Lab, avtorica ideje o Evropski republiki. Pravi, da se boji, da bodo suverenisti dosegli dober 
rezultat, so tisti, ki znajo graditi svoje nacionalistične zgodbe, medtem ko so evropske sile fragmentirane. Evropska unija ne 
bo čez noč izginila, morda se bo obdržala še nekaj let. In morda je najhuje to, pravi zgoraj imenovana, da bomo Evropo 
izgubljali postopoma, kos za kosom, ne da bi se sploh posebej vznemirjali zaradi tega. Evropa, skratka, lahko implodira. 
Vprašanje je, ali je politični razred v Bruslju in evropskih prestolnicah doumel, zakaj izgublja tla pod nogami. Treba se je 
boriti za Evropo, predvsem za evropske vrednote, toda nesmiselno je zagovarjati Evropsko unijo takšno, kakršna je. Postala 
je regresivna institucija brez vsakršne ideje. Želeti si je nekaj, kar bi dišalo po evropski pomladi. 

• Integracija poteka v okolju, kjer migranti živijo. Peter Debeljak. Delo, Ljubljana, 17. november 2018  
Dr. Peter Debeljak je politolog in doktor socioloških znanosti s področja evropskih zadev. 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/integracija-poteka-v-okolju-kjer-migranti-zivijo-113675.html  
Zadnji begunski val je ponovno pokazal, da je EU odlična združba v dobrih časih in nekoliko manj v tistih slabih. Čeprav so 
ga spremljale številne dramatične slike, tudi ekscesne situacije, pa je tako izrazit odziv splošne javnosti in politične 
skupnosti, ki danes načenja celo vprašanje vzdržnosti osnovne arhitekture EU, težko razumeti, kaj šele racionalno 
pojasniti. Zakaj smo se torej znašli v takšni zagati?  
 

 
Slika: Migracije so tema prihodnosti. Izzivi nas ne bodo zaobšli. Vprašanje je samo, kako bomo kot družba reagirali, ko/če 
bo to vprašanje postalo tudi pri nas bolj relevantno. Foto: Jure Eržen 
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Evropa se stara. Po podatkih Sursa se bo v Sloveniji na primer število moških, starejših od 90 let, do leta 2060 povečalo za 
okrog osemkrat! Posledično se zmanjšuje korpus (in obremenitve) razpoložljive delovne sile. Fenomen pomanjkanja se sicer 
(lahko) naslavlja z različnimi parcialnimi ukrepi, kot na primer s podaljševanjem pogoja starosti pri upokojevanju ali z 
zgodnejšim vključevanjem mladih na trg dela. Vendar imajo učinki teh politik omejen doseg in ne zdržijo teže resnosti 
demografskega pritiska. 
Ob trenutnih trendih je evropski socialni model, zagrajen po drugi svetovni vojni, že na srednji rok lahko ogrožen. Zato 
praktično vse resne študije (prim. IZA) in politični dokumenti (prim. Global Europe 2050) kažejo, da je treba ustrezne ukrepe 
nasloniti (tudi) na dovolj intenzivno priseljevanje, predvsem mlajših oseb, tudi izven evropskega prostora. Mnoge evropske 
države so to logiko v preteklih desetletjih že resno vključile v svoje načrte. Poznan je nizozemski primer odprte politike do 
prebivalcev bivših kolonij. Še bolj je znan nemški, temelječ na potrebah nacionalne industrije. Danska je ena vodilnih držav 
pri strateško zasnovanem iskanju talentov po svetu, Švedi pa so pridobivali mednarodni ugled na odkriti in proaktivni azilni 
politiki do politično, versko in etnično preganjanih oseb. 
Zakaj je torej kljub ekonomsko jasnim argumentom Evropa v krču in tako težko sledi začrtani logiki? Velik del razlogov tiči v 
političnih in kulturnih ovirah, ki so se vzporedno pojavile. Ekonomska logika je očitno prehitela integracijsko sposobnost 
(nekaterih) evropskih družb. Že pariški nemiri leta 2005 so nakazali na očitne strukturne težave pri integraciji priseljencev, 
predvsem tistih, ki ne delijo večinske kulture in so pogosto ostali ujeti v svojih vzporednih skupnostih. Nemška kanclerka 
Angela Merkel je v podobnem kontekstu leta 2010 na kongresu svoje stranke javno izrekla znamenito trditev, da je nemški 
multi-kulti model mrtev. Sledila je ekonomska kriza, ki je po eni strani med večinskim prebivalstvom okrepila občutek, da 
nam priseljenci odžirajo delovna mesta, čeprav je bilo dejstvo ravno obratno. 
Priseljenci, tudi druga in tretja generacija, so največji poraženci ekonomske krize. Samo v Molenbeeku, pretežno z 
muslimansko populacijo poseljenem predelu Bruslja, je bila brezposelnost mladih moških po neuradnih ocenah v tem času 
celo več kot 70-odstotna. Zato se ne moremo čuditi, da se je v takšnih okoljih dodatno okrepil občutek njihove socialne 
izključenosti. Takšne okoliščine so bile idealna osnova za večanje odpora in s tem distance do večinske skupnosti tudi pri 
priseljencih. Konflikt med »nami« in »njimi« so okrepili še teroristični napadi in drugi ekscesni primeri, predvsem kadar jih je 
bilo mogoče povezati s tistimi, ki so odraščali med »nami«. 
Novi družbeni mediji so proces še poglobili. Migrantski val leta 2015 lahko v tem kontekstu razumemo v funkciji enega 
končnih sprožilcev psihološko-političnega efekta, ki je vplival na obnašanje elektorata, posledično pa tudi političnih elit. 
Najboljša ilustracija tega dejstva je posebna raziskava Eurobarometra, ki je merila percepcijo ljudi glede števila migrantov v 
njihovi državi z resničnimi podatki. Predvsem v z migrantskim valom najbolj obremenjenih državah je bilo neskladje najbolj 
izrazito. Italijani so na primer danes prepričani, da živi v njihovi državi 25 odstotkov migrantov, čeprav jih v resnici živi 7 
odstotkov.  
Evropski vs. nacionalni odzivi 
Ob soočenju z begunskim valom se je EU zaradi že omenjenih razlogov znašla relativno nepripravljena. Po eni strani tako 
močno notranje integrirana in na skupnih politikah temelječa združba enostavno že v teoriji ne more reagirati drugače kot 
skupaj. Vendar so bili očitno nekateri podsistemi, kot sta schengen in skupni evropski azilni sistem, prešibki in neprilagojeni 
situaciji, splošna notranja klima v EU pa premalo močna in kohezivna, da bi lahko sledila novi realnosti. Zato je kmalu prišlo 
do domino efekta nacionalnih antagonizmov po načelu »reši se, kdor se more«. 
Priseljenci, tudi druga in tretja generacija, so največji poraženci ekonomske krize. Samo v Molenbeeku, pretežno z 
muslimansko populacijo poseljenem predelu Bruslja, je bila brezposelnost mladih moških po neuradnih ocenah v tem času 
celo več kot 70-odstotna. Zato se ne moremo čuditi, da se je v takšnih okoljih dodatno okrepil občutek njihove socialne 
izključenosti.  
Tudi Slovenija na ta pojav ni bila imuna. Po eni strani je kazala solidarnost, na primer z vključitvijo v shemo preselitve 
prosilcev za mednarodno zaščito iz Grčije in Italije. Po drugi pa je tudi sama ločeno sprejemala svoje nacionalno motivirane 
in od skupne evropske logike izolirane ukrepe, tudi zaradi zaostrene notranjepolitične realnosti. Ograja, ki smo jo postavili 
na meji z evropsko sosedo Hrvaško, je najbolj vidni odraz te paradoksalne drže. Čeprav je bilo na ravni EU v vmesnem času 
narejeno nekaj pomembnih korakov naprej za boljšo pripravljenost na nove izzive (prim. Frontex), se zdi, da je zaradi 
nastale dihotomije med evropskimi in nacionalnimi politikami ter neuravnoteženosti političnega dojemanja situacije v 
različnih državah članicah EU (predvsem na osi zahod–vzhod in sever–jug) danes EU kot skupnost na morebitni nov 
begunski val morda celo slabše pripravljena, kot je bila leta 2015. Vsak nov šok pa zagotovo ne bo omejen zgolj na vprašanje 
migracij, temveč lahko vpliva na osnovne postulate delovanja EU. Prost pretok ljudi, ena od štirih osnovnih svoboščin, na 
katerih temelji EU, je z verižnim postavljanjem notranjih mejnih kontrol že doživel globoke praske.  
Ključna ovira: strah in nezaupanje ljudi 
Ne glede na vse omenjene težave se zdi, da je največji problem drugje. V strahu ljudi, ki se prenaša v javni diskurz, v javno 
mnenje in posledično tudi v ravnanja odločevalcev. V nezaupanju, da so politične elite sposobne zagotoviti pogoje, da lahko 
v Evropi še naprej živimo tako, kot smo si zamislili. To pa politiki zmanjšuje manevrski prostor za rešitve, o katerih je govora 
v tem prispevku. Zato je eden največjih izzivov, kako ta strah in nezaupanje razbiti. 
Ena osnovnih dilem je vezana na vprašanje, ali naj pri integraciji migrantov glavni akterji uporabljajo (pozitivno) propagando 
ali se raje naslanjajo na (pogosto negativna) dejstva. Nizozemska vlada se je sprva oprijela dokaj logične strategije. 
Državljane je skušala pomiriti, rekoč, da je situacija pod nadzorom, da se ne bo nič spremenilo in da naj državljani mirno 
živijo. Ampak nehote je s tem hkrati dvignila letvico pričakovanj in dala ob vsakem incidentu, ki se je zgodil v povezavi s 
prosilci za mednarodno zaščito, nov povod za strah in nezaupanje državljanov. Ali ni bilo rečeno, da se ne bo nič zgodilo? 
Lahko vladi še verjamemo? S tem se je odprl dodaten prostor za argumentacijo tistim, ki so iz tega ali onega motiva želeli 



napetost situacije izkoristiti v svoj prid. 
Skrajno obratna alternativa je graditev na dejstvih na način, da se ljudem enostavno pove resnica in s tem izogne 
špekulacijam in političnim kalkulacijam. Vendar lahko v takšnih primerih hitro nastane zadrega. So med prosilci tudi 
odvisniki od drog? Seveda so. Ali so osebe z mednarodno zaščito tudi storilci hudih kaznivih dejanj, kot so posilstva? 
Zagotovo. Ne glede na to, da je morebiti statistično gledano situacija popolnoma primerljiva z večinskim prebivalstvom in s 
tem na racionalni ravni lahko pojasnljiva, je migrantsko vprašanje trenutno nadracionalno in verjetno preobčutljivo za tak 
pristop. Sploh ker pogosto statistika dejansko govori v prid tistim, ki jih je strah. Tipičen primer je koriščenje storitev 
socialne države. Kako potem postopati? Modro bi bilo najti pravo razmerje med obema principoma. Sploh države, kot je 
Slovenija, si to še vedno lahko privoščijo, saj je situacija kljub strmim trendom še vedno zelo obvladljiva. Pri nas na primer 
trenutno živi zgolj okrog 500 oseb, ki so od leta 1991, torej v vseh 27 letih samostojne države, dobile status mednarodne 
zaščite. Ostali so našo državo že zapustili. To je smešno nizka številka, ki nas uvršča na sam rep držav članic EU. 
Za konec velja dati v razmislek še čisto človeški vidik. V odprtih, demokratičnih družbah imajo ljudje pravico do svojega 
mnenja in ga skladno s pravnimi in etičnimi standardi tudi izražati. Zdi se, da se v zadregi pred nezadostnimi rešitvami tega 
pri vprašanju migrantov včasih ne želi dopustiti. Glede na izkušnje iz nekaterih drugih držav je takšen pristop lahko tvegan. 
Tudi »kazanje s prstom« na ljudi, ki jih je strah, češ, kako ste lahko tako netolerantni do beguncev, je napačen pristop. 
Postavlja se logično vprašanje. A lahko zamerimo povprečnemu državljanu, ki v časopisu bere o tem, kako se je neki migrant 
iz verskih razlogov razstrelil sredi mirnega evropskega mesta, da ga je strah? Ali lahko pričakujemo, da ne bo nezaupljiv, če 
pri večernih poročilih gleda nastop njemu najljubšega politika, ki (vsaj na videz) prepričljivo govori, da nimamo učinkovitih 
rešitev za nastalo situacijo? Odločevalci so tisti, ki so poklicani, da najdejo odgovore za nevtralizacijo strahov. Kazanje s 
prstom ima lahko celo negativen učinek, saj te posameznike postavlja še v bolj defenziven položaj, s tem pa se paradoksalno 
še dodatno zmanjšuje manevrski prostor za ustrezen odziv na izzive. 
Migracije so tema prihodnosti. Izzivi nas ne bodo zaobšli. Vprašanje je samo, kako bomo kot družba reagirali, ko/če bo to 
vprašanje postalo tudi pri nas bolj relevantno. Sploh če se bo negativna klima poglabljala in še posebej, če pomanjkanja 
izkušenj ne bomo znali hitro dopolniti z učenjem od tistih, ki so to pot že prehodili. Zdi se, da alternative aktivni integraciji 
ni, razen če kot alternativo razumemo kulturni trk in nastajanje vzporednih družb. Čas je za temeljit premislek. Prva je 
seveda k temu poklicana vlada, po možnosti skupaj z ostalo politično skupnostjo ter strokovno in interesno javnostjo. 
Vendar pa se integracija v praksi dogaja v okolju, kjer migranti živijo. Med sosedi, med sodelavci, med sošolci. Tisti, ki 
razumejo to logiko, bodo verjetno naredili vse, da uberemo to pot. Tudi če jim danes dejstvo, da bo njihov sin morda že jutri 
sedel v šolske klopi z učencem iz Pakistana, intimno ni najbolj všeč. 

• Komentar dr. Milana Brgleza: Globalni dogovor za migracije in Republika Slovenija. Delo, Ljubljana, Sobotna 
priloga. Pisma bralcev. Prejeli smo.  17. novembra 2018, str. 31  

dr. Milan Brglez, poslanec SD in strokovnjak za mednarodne odnose 
http://socialnidemokrati.si/blog/2018/11/17/komentar-dr-milana-brgleza-globalni-dogovor-za-migracije-in-republika-
slovenija/    
 

 
Slika: dr. Milan Brglez, poslanec SD in strokovnjak za mednarodne odnose. Foto: Socialni demokrati 
 
Človekove pravice so univerzalne in nedeljive. Tudi človekova svoboda je nedeljiva: če je zanikana komerkoli na svetu, je 
torej posredno zanikana vsem ljudem. Zato ne smemo ostati tiho v soočanju z zlom ali nasiljem. Tišina ju le vzpodbuja.« 
(Václav Havel) 
Globalni dogovor za varne, nadzorovane in urejene migracije (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) iz 
leta 2018 je za namene izražanja politične volje (pa tudi kot dokaz izražanja pravne zavesti) v mednarodni skupnosti in 
Organizaciji Združenih narodov (OZN) potrebno brati skupaj z leta 2016 v Generalni skupščini OZN sprejeto Newyorško 
deklaracijo o beguncih in migrantih (The New York Declaration for Refugees and Migrants). 
Če ju beremo skupaj, je tako neposredno mednarodnopolitično kot posredno mednarodnopravno dovolj jasno razlikovanje 
med begunci in migranti. Problem sploh ni v dokumentih. Zato na vprašanje, kje v Globalnem dogovoru velja kaj in kako 
popraviti, ne bomo dobili (prepričljivega) odgovora. 
Tudi tako imenovani problem neustreznega razlikovanja beguncev in migrantov je zato izrazito notranjepolitičen. Je zadnji v 
nizu odzivov in obtožb v medijih in na družbenih omrežjih, kaj bi pomenil naš pristanek na Globalni dogovor za varne, 
nadzorovane in urejene migracije 11. in 12. decembra v Marakešu. Obtožb denimo o nacionalni izdaji na osnovi 
zavajajočega tolmačenja Globalnega dogovora (mag. Branko Grims), o uničevanju zahodne ali evropske civilizacije (Ivan 
Janez Janša), o odpovedovanju nacionalni suverenosti in uvozu migrantov (mag. Zmago Jelinčič Plemeniti) ali o 
nerazumevanju človekovih pravic, kot jih določata naša ustava in Evropska konvencija o človekovih pravicah (prof. dr. 
Boštjan M. Zupančič). 
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Zato je Havlov citat danes še kako aktualen pri našem razumevanju, upoštevanju in spoštovanju celotne Ustave Republike 
Slovenije in pomena človekovih pravic v njej. V notranji in zunanji politiki. Problem je pravzaprav v nas. In v Evropski uniji 
(EU). Prav na zahtevo EU Globalni dogovor namreč ne ustvarja nobenih pravnih obveznosti – ne na ravni mednarodnega ne 
na ravni nacionalnega prava ali prava EU. Je pa z njimi skladen. 
Gre za politično zavezo ali deklaracijo, ki je utemeljena na obstoječem mednarodnem pravu, na vrednotah državne 
suverenosti, delitve odgovornosti in sodelovanja, nediskriminacije ter spoštovanja človekovih pravic. Na pogajalsko 
zahtevo EU jasno razlikuje med begunci in migranti, saj želi preprečevati nekontrolirane in neurejene migracije. Tudi 
poudarek na dolžnosti države izvora, da znova sprejme svojega državljana, je bila zahteva EU, ki mednarodnopravno ni 
tako enoznačna.  
Govori tako o človekovih pravicah migrantov, ki jih imamo že kot ljudje (za njih ne uvaja nobene nove), kot o njihovi 
dolžnosti spoštovati pravni red, običaje, tradicijo in kulturo države, kjer se nahajajo. V okvir nujnega mednarodnega 
sodelovanja pa so vključene tako države in družbe izvora, tranzitne države in družbe ter (ciljne) države in družbe 
sprejemnice. 
A v času, ko še vedno predsedujemo Svetu za človekove pravice OZN, bi glede na aktualne politične in družbene odzive, pa 
vsaj od soočanja z množičnim prehajanjem migrantov in beguncev konec leta 2015, ne zmogli več oblikovati političnega (in 
žal tudi družbenega) soglasja za vsebinsko enako temeljno družbeno pogodbo, ki utemeljuje našo državo – Ustavo 
Republike Slovenije. 
Podobno tudi vse države članice ne bi več sprejele Evropske unije, ki »temelji na vrednotah spoštovanja človekovega 
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami 
pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, 
strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.« 
Ker pa za nas še veljata obe, naša Ustava in Pogodba o Evropski uniji, je tudi opredelitev do Globalnega dogovora o varnih, 
nadzorovanih in urejenih migracijah tako pomembna. Govori namreč o nas samih. 

• Volitev v dveh občinah niso izvedli. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 18. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/volitev-v-dveh-obcinah-niso-izvedli-114626.html  
Na prejšnjih volitvah so lahko Romi volili le na enem volišču.  
 

 
Slika: Lokalne volitve 2018 v romski občini. Foto: Tadej Regent 
 
Pušča, Murska Sobota – Pripadniki romske skupnosti so v 18 občinah volili tudi svoje člane občinskega sveta. V Beltincih in v 
Šentjerneju romskih volitev niso izvedli, saj nihče ni želel kandidirati, zato bodo v tej prekmurski in dolenjski občini v začetku 
prihodnjega leta morali izvesti nadomestne volitve. 
V romskih občinah na Dolenjskem, Posavju in v Prekmurju je za člane občinskega sveta iz vrst pripadnikov romske skupnosti 
tokrat kandidiralo 26 Romov, kar je dva manj kakor pred štirimi leti. V občini Tišina se lahko zelo zaplete, če namreč zmaga 
kandidat za romskega svetnika, ki ga je predlagala politična stranka SDS, saj je to v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah. 
Na prejšnjih volitvah so lahko Romi volili le na enem volišču v občini, na letošnjih lokalnih volitvah pa so skladno s stališčem 
državne volilne komisije dosledno uveljavili načelo en volivec – eno volišče. Vodja službe za lokalno samoupravo na 
ministrstvu za javno upravo dr. Roman Lavtar je za Delo povedal, da t. i. posebnih segregiranih volišč za predstavnike 
Romov ali narodnih skupnosti ni bilo, saj so vsa volišča bila tokrat redna. »Na njih je volivec prejel glasovnice za vse organe, 
ki se jih je volilo na tistem volišču. Skladno s tem načelom je ministrstvo za notranje zadeve pripravilo tudi volilne imenike,« 
je povedal dr. Lavtar. 
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Slika: Lokalne volitve 2018 v romski občini. Foto: Tadej Regent  
 
»Opravil sem svojo pravico in dolžnost. Kot občinski svetnik bom še naprej vplival na prihodnost naše manjšine,« je po 
volitvah izjavil novi-stari murskosoboški romski svetnik Darko Rudaš, ki opravlja to funkcijo nepretrgoma že vse od leta 
1998 in je bil tudi edini kandidat. Lokalnih volitev se je udeležil v Pušči, edini romski krajevni skupnosti v državi in v Evropi, ki 
je bila prav na njegovo pobudo ustanovljena leta 2002.  

• Otroški dodatki z različnimi vatli. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 19. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/otroski-dodatki-z-razlicnimi-vatli-114260.html  
Indeksacija v Avstriji: Protesti iz držav, kjer bodo otroci prikrajšani – Pri nas so dodatki znatno nižji, pa še ukinjali bi jih  
 

 
Slika: V Avstriji je otroški dodatek ukrep družinske politike in ga dobijo vsi otroci, višina je odvisna od njihove starosti. 
Foto: Getty Images/istockphoto 
 
Ljubljana – Nižanje otroških dodatkov za tujce iz EU, ki delajo v Avstriji, pomeni diskriminacijo, so prepričani v sedmerici 
držav, ki so se pritožile na evropsko komisijo. Med sopodpisnicami pisma je tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer. Če bo 
Avstrija kljub temu vztrajala pri indeksaciji, bodo otroci migrantskih delavcev iz Slovenije dobivali 75 odstotkov sedanjega 
zneska, kar pa je vseeno precej več kot v Sloveniji, kjer je finančno ministrstvo razmišljalo celo, da bi ukinili otroški dodatek 
za vse s povprečnimi dohodki. 
Štiri države višegrajske skupine ter Bolgarija, Litva in Slovenija so na evropsko komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje Marianne Thyssen naslovile pismo, v kateri jo pozivajo, naj skrbno prouči ravnanje Avstrije, ki je oktobra, kljub 
številnim protestom več članic EU, sprejela zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v 
Avstriji, in ustrezno ukrepa. Predstavniki vseh teh držav so sicer že večkrat opozorili, da morajo imeti otroci tujih delavcev v 
Avstriji enake pravice kot avstrijski državljani, saj je tudi njihov prispevek enak. Po evropskem pravnem redu je 
diskriminacija na podlagi državljanstva nedopustna. 
Kaj pomeni napovedan ukrep? V Avstriji je otroški dodatek ukrep družinske politike in je univerzalen, torej pripada vsakemu 
otroku. Višina je odvisna le od starosti otroka – za mlajše od treh let znaša 111 evrov, do 10. leta 119 evrov, stari med 10 in 
19 let dobijo 138 evrov, starejši od 19 let, ki se šolajo, prejemajo 162 evrov. Z zakonom pa namerava Avstrija indeksirati 
dodatke za otroke, živeče v tujini, kar pomeni, da bi jih prilagodili glede na stroške življenja v državi, kjer bivajo – za Slovence 
bi tako znašal 75 odstotkov avstrijske višine. 
Pravico do otroškega dodatka ali razlike med slovenskim in avstrijskim otroškim dodatkom uveljavlja približno 5500 družin. 
Avstrija je leta 2016 (za 2017 še ni podatkov) namenila 22 milijonov evrov za približno 10.000 otrok, ki živijo v Sloveniji. 
Vsega skupaj so za v tujini živeče otroke nakazali 273 milijonov, največ na Madžarsko (80 milijonov za 39.000 otrok), 
Slovaško (63 milijonov za 30.600 otrok) in Poljsko (38 milijonov). 
Enako za vse? 
»Avstrija s takim zakonom krši eno od najpomembnejših načel evropskega pravnega reda, to je enakopravnost. To, kar je 
uzakonila, je primer diskriminacije. Ni pravično, da so otroci delavcev, ki prispevajo k blaginje Avstrije in niso avstrijski 
državljani, kaznovani z nižjim otroškim dodatkom,« je izrazila zaskrbljenost ministrica Ksenija Klampfer. 
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Slika: Ministrica Ksenija Klampfer je ogorčena nad avstrijsko diskriminacijo. Foto: Leon Vidic  
 
Hvalevredno je, da se zavzema za pravice slovenskih državljanov v Avstriji, argument, da ni pravično, da so otroci delavcev, 
ki prispevajo k blaginji, kaznovani z nižjim otroškim dodatkom, pa je pravzaprav precej ponesrečen, če upoštevamo dejstvo, 
da je Klampferjeva ministrica v državi, kjer je otroški dodatek v bistvu ukrep socialne politike in do njega ni upravičen otrok 
vsakogar, ki enako prispeva, temveč so zneski določeni po razredih, višji so namenjeni socialno bolj ogroženim. 
Slovenija je 1. avgusta 2018 otroški dodatek izplačala 304.635 otrokom (približno 1000 jih živi drugod v EU, največ na 
Hrvaškem), v povprečju po 67 evrov, dejansko pa precej različne zneske. V prvem dohodkovnem razredu so družine, kjer je 
povprečni mesečni dohodek na člana 185 evrov, prvi otrok dobi 114 evrov, drugi 125 evrov, tretji 137; v drugi razred 
spadajo družine do 309 evrov dohodka na člana in so upravičene do 97 evrov za prvega otroka, 108 evrov za drugega in 118 
za tretjega. 
Šele od januarja letos so do otroških dodatkov ponovno upravičene družine v 7. in 8. dohodkovnem razredu, ki so pravico 
izgubile z zakonom za uravnoteženje javnih financ ob gospodarski krizi. V 7. dohodkovni razred spadajo družine s 
povprečnim dohodkom med 659 in 844 evri na mesec, dobijo pa 22 evrov za prvega otroka, 30 za drugega in 38 za tretjega. 
V 8. dohodkovnem razredu, kjer so družine z od 844 do 1019 evri na mesec prihodkov, pa so zneski 19 evrov za prvega, 27 
za drugega in 35 za tretjega otroka. V prvotnem predlogu zakona o izvrševanju proračuna, ki je zaokrožil prejšnji teden, je 
finančno ministrstvo imelo celo namen ponovno ukiniti 7. in 8. razred otroškega dodatka ter tako prihraniti 20 milijonov 
evrov, a je zaradi ogorčenja v javnosti namero menda opustilo. 

• Nemčija podpira globalni dogovor o migracijah. STA. Delo, Ljubljana, 19. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/nemcija-podpira-globalni-dogovor-o-migracijah-115077.html  
»Odlaganje s pristopom k dogovoru o migracijah bi pokazalo dvojno pomanjkanje vodstva, česar si Nemčija ne sme 
dovoliti.«  
 

 
Slika: Nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters 
 
Nemška vlada stoji za dogovorom ZN o migracijah, se je danes tiskovni predstavnik vlade v Berlinu Steffen Seibert odzval na 
poziv nemškega ministra za zdravje Jensa Spahna, naj Nemčija preloži potrjevanje tega dogovora. Poziv ministra je v vladni 
Krščansko-demokratski uniji (CDU) sprožil številne polemike. 
Spahn je v nedeljski izdaji časnika Bild pozval k razpravi o dogovoru ZN: »Razpravljati bi morali o vseh vprašanjih in nanje 
dobiti odgovore, sicer nas bodo hitro politično dohitela,« je dejal. Nemčija bi po njegovem dogovor »po potrebi« lahko 
podprla kasneje. 
Njegov poziv je naletel na nedvoumno zavrnitev nemške vlade. »Nemška vlada stoji za tem dogovorom,« je dejal tiskovni 
predstavnik Seibert. 
Globalne izzive, kot so migracije, je mogoče naslavljati le po multilateralni poti, je dodal in opozoril, da bi ločeni nacionalni 
pristopi vodili v slepo ulico. Poziv Spahna, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa eden šibkejših tekmecev za 
nasledstvo kanclerke Angele Merkel na čelu vladajoče CDU, je zavrnil tudi predsednik odbora za zunanjo politiko v 
nemškem bundestagu Norbert Röttgen. 
»Odlaganje s pristopom k dogovoru o migracijah bi pokazalo dvojno pomanjkanje vodstva, česar si Nemčija ne sme 
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dovoliti,« je dejal Röttgen, ki prav tako prihaja iz CDU. Dogovor je po njegovem zelo pomemben korak mednarodne 
skupnosti, da določi načela za spopadanje z migranti. 
Minister za gospodarstvo Peter Altmaier (CDU) pa je poudaril, da so ga izjave Spahna presenetile. Člani konservativnih 
strank v bundestagu so prejšnji teden o dogovoru razpravljali tri ure in velika večina je menila, da ne smemo popustiti 
populističnim silam, je dejal. 

• »Lezbos ni Evropa, to je smetišče!«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 19. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/lezbos-ni-evropa-to-je-smetisce-114213.html  
V »džungli«, odprtem delu begunskega taborišča, ni ne stranišč ne kopalnic, kaj šele varnosti.  
 

 
Slika: Moria, Grčija. Foto: Giorgos Moutafis/Reuters 
 
Begunsko taborišče Moria na Lezbosu je že davno postalo simbol za trpljenje beguncev in migrantov na poti v Evropo, po 
sprejetju evropsko-turškega begunskega dogovora in zaprtju balkanske begunske poti spomladi 2016 pa je evropska politika 
s pomočjo grških podizvajalcev Lezbos spremenila v človeško deponijo, deponijo človečnosti. V Grčiji trenutno živi okrog 
70.000 beguncev in migrantov. Od tega desetina na Lezbosu. 
Hladen dež je zemljo pred tenkimi šotori hitro spreminjal v blato. Poletje je dobesedno čez noč zamenjala zima. Miši in 
podgane so bezljale izpod nagnitega blaga in iskale ostanke hrane. Nekaj otrok se je igralo, nekaj jih je bežalo pred 
razjarjenim mešancem, v katerega je nekdo vrgel kamen. 
 

 
Slika: Migranti in begunci s turško ladjo prihajajo na Lezbos. Foto: Reuters  
 
Ženske so čistile »preddverje« improviziranih domovanj, sestavljenih iz starih šotorskih kril, kartona in plastičnih prevlek. 
Moški so, ločeni po etnični pripadnosti, mrko zrli predse in zaskrbljeno razpravljali o minuli noči. Ostanki stekla in 
okrvavljene majice so pričali o hudem nočnem pretepu. Na drugi, zaprti strani taborišča so ljudje v dolgi vrsti že dve uri 
čakali na kosilo. V vrsto so se postavili takoj po zajtrku, na katerega so v vrsti čakali dve uri. Policisti so stali pod streho in 
dolgočasno opazovali rutinske podobe. 
»Hrano smo morali obesiti na vrh šotora. Drugače bi jo pojedle miši in podgane. Ponoči se plazijo po nas,« je v temi svojega 
šotora povedal 42-letni Sajed Muzafer Hoseini iz vzhodnega Afganistana. Sajed v malem šotoru živi skupaj z ženo in tremi 
otroki. V »džungli«, odprtem delu begunskega taborišča, ni ne stranišč ne kopalnic, kaj šele varnosti. Tu živijo ljudje, ki so na 
dnu begunsko-migrantske prehranjevalne verige. Dostop do humanitarne pomoči je močno omejen – grške oblasti so 
neodzivne, večino nevladnih organizacij so izgnali. Ljudje, ujeti v neskončno počasnem in razčlovečenem birokratskem 
mlinu, so v čakanju, ki le redko prinese odrešitev, prepuščeni samim sebi. 
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Slika: V taborišču Moria so razmere vse slabše. Foto: Reuters  
 
Životarjenje bi težko bilo slabše, grše, temačnejše. Afganistanci (48 odstotkov populacije v Morii, kjer trenutno živi kakih 
7000 beguncev in migrantov iz 58 držav), še posebej preganjani Hazari kot Sajed, so še bolj izpostavljeni – čeprav v 
provincah, kjer živijo, poteka etnično čiščenje in so vsak dan žrtev talibskih napadov, Evropska unija njihovo domovino 
»razume« kot varno državo. Deportacije so – denimo iz Nemčije in Švedske – postale nekaj samoumevnega. Podobno kot 
samomori med begunci. Po podatkih International Rescue Committee (IRC) si je samo v taborišču Moria kar 30 odstotkov 
njihovih pacientov poskušalo vzeti življenje. 
Podgane, miši in muhe lezejo po premraženih otrocih 
»V Afganistanu nismo slabo živeli. Delal sem v gradbeništvu, imeli smo dovolj denarja za normalno življenje. V zadnjih dveh 
letih so se razmere v naši provinci močno poslabšale. Hazari smo žrtve tako vladnega kot talibskega nasilja. Nismo odšli iskat 
dela, odšli smo iskat varnost,« je med hudim nalivom nadaljeval Sajed. Pomanjkljivo oblečeni otroci so se tresli od mraza. V 
šotoru ni bilo bistveno topleje kot zunaj. Vse naokoli je zaudarjalo po fekalijah. Blato se je le nekaj metrov stran mešalo s 
tekočim govnom. Šotor je bil poln živčnih muh. 
 

 
Slika: Imigrantska družina v šotoru v lezboškem taborišču. Foto: Reuters  
 
Družina ima na voljo le nekaj tankih odej. Gretja seveda ni. Kot ni ne elektrike ne tekoče vode. Večino dni so lačni. In 
prestrašeni: v taborišču je veliko nasilja. Tudi spolnega. Resnično velika ironija je, da so razmere za bivanje na drugi strani 
taborišča, prek visokih bodečih žic in nadzornih kamer, precej boljše. Čeprav je v »uradnem« taborišču na voljo ena prha na 
84 in eno stranišče na 72 ljudi. Vsako dno ima svoje – dno. 
Kam je šel evropski denar, točneje 1,6 milijarde evrov, ki je bil namenjen za pomoč beguncem in migrantom? Kako je 
mogoče, da ljudje še dve leti in pol po zaprtju balkanske begunske poti živijo na smetiščih, odrezani od sveta in brez 
kakršnih koli možnosti?  
»Ko smo prišli na Lezbos, sem bil šokiran. To ni Evropa, to je smetišče!« Kam je šel evropski denar, točneje 1,6 milijarde 
evrov, ki je bil namenjen za pomoč beguncem in migrantom? Kako je mogoče, da ljudje še dve leti in pol po zaprtju 
balkanske begunske poti živijo na smetiščih, odrezani od sveta in brez kakršnih koli možnosti? »Najhuje je, da smo na 
evropskem ozemlju. Tu se to ne bi smelo dogajati. Ti ljudje bežijo pred nevarnostjo in v Evropi iščejo zaščito. Ko pa pridejo 
sem, jih tu čakajo še bolj nevarne razmere kot doma,« je zgrožena Martha Roussou iz organizacije International Rescue 
Committee. 
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Slika: Begunsko taborišče v Morii. Foto: AFP  
 
V nasprotju z večino sotrpinov je družina Huseini, ki je v Grčijo iz Turčije prispela pred petimi tedni, Afganistan pa je 
zapustila pred dobrimi tremi meseci, že opravila prvi pogovor za azil. Imajo dober občutek. »Moj najstarejši sin Obed živi v 
Münchnu. Radi bi se mu pridružili. To smo povedali azilni komisiji. Zdaj lahko le upamo,« je dodal Sajed, ki bo – tudi če bo 
prošnja njegove družine za azil uspešna – na Lezbosu gotovo ostal vsaj še nekaj mesecev. V najboljšem primeru! 

• Lažne novice širijo sovraštvo do migrantov. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 19. november 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/lazne-novice-sirijo-sovrastvo-do-migrantov-114217.html  
V BiH niso še nikogar kaznovali zaradi širjenja lažnih novic o beguncih, ki da ugrabljajo dekleta in posiljujejo mladoletnice.  
 

 
Slika: V sprejemnih domovih je prostora le za 1700 ljudi. Na fotografiji improviziran kamp na obrobju Velike Kladuše pred 
nekaj meseci. Foto: Jure Eržen 
 
Lažne novice o migrantih, ki se bliskovito širijo po družabnih omrežjih, povzročajo med ljudmi paniko, strah in sovraštvo do 
obupancev, ki so proti svoji volji obstali v bosanskem žepu. V BiH je okrog 4500 migrantov. Večinoma živijo pod milim 
nebom. 
Po družabnih omrežjih krožijo novice o ugrabljenih dekletih v Posušju, posiljenih mladoletnicah v Mostarju in migrantih, ki 
dekletom v nočnih klubih skrivaj dajejo v pijačo nedovoljene substance. Čeprav policija večino lažnih novic demantira, 
naredijo veliko škode med ljudmi, ker mnogi nasedejo, tudi če večina zaupa policijskim navedbam.  
Vsega so krivi drugi in drugačni 
Policijska uprava v Posušju je raziskala novico o ugrabljenih dekletih. Ugotovitve kažejo, da ni bilo nobene ugrabitve in da so 
si dekleta zgodbo izmislile pod vplivom alkohola. Neresnične in izmišljene so tudi novice o napadih in posilstvih deklet, ki jih 
je preiskala policija hercegovsko-neretvanskega kantona. 
V Bosni se lažne novice rade primejo tudi zato, ker tamkajšnji prebivalci tradicionalno pripisujejo krivico za lastne ali 
družbene probleme drugim. Velik delež prispevajo tudi tisti, ki namerno sprožajo novice, v katerih obtožujejo druge 
družbene skupine, da ogrožajo njihovo nacionalnost ali veroizpoved. Njihov cilj je ohranitev oblasti ali privilegiranega 
položaja v družbi, najprej pa jim nasedejo ljudje, ki niso pripravljeni sprejeti niti samih sebe, kaj šele druge in drugačne. 
V času neznosne lahkosti pretoka informacij med ljudmi, ki ga omogočajo družabna omrežja, je težko preveriti njihovo 
verodostojnost, še teže pa, kdo so njihovi nosilci in kakšni so njihovi cilji. To še zdaleč ne velja le za BiH ali za Balkan, kajti 
lažne novice o migrantih se pojavljajo po vsej Evropi in svetu. 
Na Balkanu le redki končajo pred sodnikom za prekrške. V BiH tako ni bil še nihče kaznovan zaradi širjenja lažnih novic, 
čeprav policistom omogočata pregon kazenska zakonika v Federaciji BiH in na ravni BiH. Najvišja zagrožena kazen za tiste, ki 
grobo kršijo profesionalne medijske standarde ali se zatekajo v hujskaštvo in sovražni govor ter z njima očitno spodbujajo 
nasilje ali pozivajo k nasilju, mednacionalnim ali etničnim spopadom, je do tri leta zapora. To velja tudi za tiste, ki izzivajo ali 
širijo nacionalno, rasno ali versko sovraštvo, tudi do oseb, ki le začasno živijo ali bivajo v BiH.  
Politiki so sovražni do migrantov 
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Lažne novice o migrantih lahko resno ogrozijo tudi varnost v državi. Po mnenju varnostnih strokovnjakov jih ne širijo le 
družabna omrežja, temveč tudi nekateri tradicionalni mediji. Kot še menijo, je pomembno tudi, da pristojni organi 
ugotovijo, ali dezinformacije širijo neozaveščeni in neodgovorni posamezniki ali pa organizirane skupine in institucije. Po 
njihovem bi morali sproti seznanjati javnost z dejanskim stanjem. 
Ozračje izrednih razmer se predvsem okoli Velike Kladuše in Bihaća ustvarja tudi po zaslugi politikov, ki so sovražni do 
migrantov. Kljub trditvam tako aktivistov nevladnih organizacij kot tudi oblasti, da gre le za posamezne incidente, številni 
begunci povzročajo nelagodje med prebivalstvom. Dodatna težava je, da se oblasti v BiH za zdaj še niso spoprijele s 
problemom tihotapcev ljudi.Letos so obsodili le enega tihotapca ljudi, in to na tri leta zapora, poteka pa še en proces proti 
osmim osebam. 
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so v BiH letos registrirali približno 23.000 beguncev, trenutno pa 
naj bi jih bilo v državi še kakih 4500. Daleč največ migrantov je v unsko-sanskem kantonu na meji s Hrvaško. Po navedbah 
vodje IOM v BiH Petra Van der Auweraerta gre za okoli 3500 beguncev, največ pa jih živi na prostem, ker je v sprejemnih 
centrih prostora le za 1700 oseb. Van der Auweraert je prepričan tudi, da je večina beguncev v BiH prišla s pomočjo 
tihotapcev. 

• Pretvarjanje na Balkanu in v EU. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 19. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/pretvarjanje-na-balkanu-in-v-eu-114990.html  
Na Zahodnem Balkanu predstavlja velik izziv še vedno odnos med Srbijo in Kosovom.  
 

 
Slika: Avstrijski kancler Sebastian Kurz in peterica balkanskih premierjev so se na Dunaju zavzeli za tesnejše regionalno 
sodelovanje. Foto: Hans Punz/AFP 
 
Osrednja tema današnjega delovnega srečanja avstrijskega kanclerja z balkanskimi premierji na Dunaju so bili dvostranski 
spori. Na mizi je bila tudi evropska perspektiva regije. Peterica balkanskih držav se pretvarja, da izvaja reforme, EU pa se 
pretvarja, da jim bo odprla vrata. 
Na srečanju s predsedniki vlad Albanije, BiH, Črne gore, Kosova in Srbije je Sebastian Kurz poskušal prepričati Beograd in 
Prištino, naj spet sedeta za pogajalsko mizo. Srbska premierka zagotavlja, da si bo Srbija prizadevala doseči pravno 
obvezujoči sporazum s Kosovom do leta 2025, ne jamči pa, da se bo tudi zgodilo. Srbiji pa so bolj kot članstvo v EU 
pomembne reforme.  
Beograd prešteva odprta poglavja 
Ana Brnabić je že pred srečanjem priznala, da imajo še veliko dela. Po njenih navedbah je Srbija opravila 85 odstotkov dela 
na področju strukturnih gospodarskih reform, v javni upravi je na polovici poti, pri vladavini prava pa je opravila šele 30 
odstotkov dela. Brnabićeva je prepričana, da bo EU naravna posledica, ko bo Srbija izvedla vse potrebne reforme. 
V Beogradu vztrajno trdijo, da Srbija ne bo priznala Kosova, ki je ključni pogoj za njeno članstvo v EU, hkrati pa šteje odprta 
poglavja in odšteva dneve do leta 2025. Zapleta pa se tudi z odprtjem novih poglavij, ker Bruselj po diplomatskih kanalih 
menda pritiska na Beograd, naj nadaljuje dialog s Prištino.  
Priština čaka vizumsko liberalizacijo 
Podpredsednik vlade Rasim Ljajić je poudaril, da Bruselj uporablja staro matrico – izvaja pritisk na tiste, na katere lahko, ne 
pa na tiste, na katere bi moral. Po njegovem mnenju Bruselj izgublja kredibilnost in status mediatorja v dialogu, ker se ni 
odzval ustrezno niti na zadnje ukrepe Prištine, ki ovirajo prosti pretok blaga, kar postavlja v negotovost normalizacijo 
odnosov med Srbi in Albanci. Po navedbah medijev Beograd ne bo klonil pod pritiski, tudi ne za ceno daljše zamrznitve 
evropskih povezav, Brnabićeva pa upa, da bo Srbija še pred koncem leta odprla nova pogajanja z EU. 
Brnabićeva je poudarila, da je Srbija diskriminirana zaradi kosovskih carin na blago iz Srbije in BiH, ki pomenijo kršitev 
prostotrgovinskega sporazuma Cefta. Kosovski premier je pojasnil, da Srbija in BiH v preteklosti nista pravično obravnavali 
Kosova. Ramush Haradinaj je Kurza pozval k hitri vizumski liberalizaciji, ker so Kosovci edini v Evropi, ki se ne morejo prosto 
gibati. 

• Zaušnica avstrijskemu zniževanju otroških dodatkov. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/zausnica-avstrijskemu-znizevanju-otroskih-dodatkov-115473.html  
V evropskem parlamentu močno nasprotovanje diskriminatornemu ukrepu Dunaja.  
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Slika: Otroški dodatek prejema tudi približno 11.000 slovenskih otrok. Foto: iStockphoto 
 
Bruselj – V odboru evropskega parlamenta so danes zavrnili predloge, ki bi Avstriji in drugim članicam lahko omogočili, da 
skladno s pravom EU uvedejo indeksiranje otroških dodatkov za delavce iz drugih članic. 
Kot je znano, je Avstrija na nacionalni ravni sprejela zakonodajo, ki omogoča indeksiranje (skladno z življenjskimi stroški) 
dodatkov za otroke, ki so ostali v delavčevi domovini. To evropska komisija  obravnava kot nedopustno diskriminacijo 
državljanov in žuga Dunaju s postopkom, ker da krši pravo EU.   
V parlamentarnem odboru so obravnavali prenovo uredbe koordinaciji sistemov socialne varnost. Amandma, ki bi 
omogočila indeksiranje je predlagalo nekaj delegacij Evropske ljudske stranke (EPP) iz bogatih članic s številnimi priseljenci 
iz EU (Avstrija, Danska, Nemčija.). 
Poslanec avstrijske ljudske stranke Heinz Becker je po poročanju agencije APA opozoril, da so poslanci zapravili priložnost za 
več pravičnosti. Otroški dodatke po njegovih besedah ni del plače ali zavarovanje, »marveč prispevek k dejanskim 
življenjskim stroškom«. 
Amandmaju je nasprotovalo okoli tri četrtine članov odbora.   
Sedem članic EU, med njimi tudi Slovenija, se je že prejšnji pritožili pri evropski komisiji glede avstrijske indeksacije otroških 
dodatkov. Po avstrijskih podatkih je leta 2016 prejemalo dodatek 11.000 otrok v Sloveniji. 
»Spoštovati je potrebno evropske pogodbe, ki so jih države članice podpisale. To pomeni, da so poskusi v smeri 
diskriminacije državljanov EU nedopustni,« je povedala članica odbora iz Slovenije Romana Tomc (SDS). V EU da ne bi smelo 
biti delitve na državljane prvega in drugega razreda. 
O stališču bodo sicer še morali glasovati na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta. Uredba bo nato sprejeta v 
pogajanjih z državami članicami. 

• Monotona in statična slovenska zunanja politika. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 20. november 2018  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/monotona-in-staticna-slovenska-zunanja-politika-114791.html  
Memoari, in vendar tudi sprehod skozi slovensko zunanjo politiko.  
 

 
Slika: Diplomati so kritični do slovenske zunanje politike. Foto: Jože Suhadolnik 
 
Letos so izšle tri knjige o diplomaciji, vse izpod peresa bivših veleposlanikov. Čeprav so si pisanja Bojana Grobovška, 
Romana Kirna in Zvoneta Dragana različna po vsebini in slogu, vsako od njih po svoje osvetljuje nekatere značilne težave 
slovenske zunanje politike. 
Trije nekdanji ambasadorji, vsi že upokojeni, so napisali zelo raznovrstne knjige, zanimivo je, da se prav vse dotaknejo enega 
še vedno aktualnih zunanjepolitičnih vprašanj, to je odnosov Slovenije z vzhodno Evropo oziroma nepridružitve tako 
imenovani višegrajski skupini. Zgoraj našteti so namreč službovali v Pragi ali Varšavi, vsak posebej razgrinja svoj pogled na 
temo, ki je posebno zanimiv zato, ker je v povezavi z aktualnim pozicioniranjem Madžarske in Poljske v Evropski uniji dobil 
novo dimenzijo. Oziroma, kot je ob izidu svoje knjige Od politike do diplomacije, ki je bila predstavljena pred nekaj tedni, 
povedal Dragan, nazadnje veleposlanik v Varšavi: Zadeve so se spremenile, danes so drugačne in ni čas za to, da bi se, kot 
hoče tukajšnja desnica, Slovenija pridružila višegrajkam. 
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Avtorji so kritični do slovenske zunanje politike nasploh, pišejo o njeni neobčutljivosti za mednarodni položaj, mrtvilu, ki je 
nastalo po vstopu v Evropsko unijo in Nato, ko ni bilo več nikjer opaziti ne dinamike, ne idej, ne izvirnosti. Toda medtem ko 
so Grobovškove reminiscence in spomini (Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet) predvsem žlahtno napisana knjiga, memoarska 
literatura, v kateri popisuje svoje življenje in izkušnje na diplomatskem parketu, je Kirnovo delo V službi diplomacije pogled 
multilaterista, ki zaznava številne zunanjepolitične napake. Nenazadnje je omenjeni tudi tisti diplomat, ki je postal 
zunanjepolitični svetovalec aktualnega premiera. Draganova knjiga (Od politike do diplomacije) pa je v prvi vrsti zapis o 
avtorjevem življenju, njegovi dolgi profesionalni poti, najprej v vlogi politika in kasneje diplomata, po upokojitvi tudi 
predavatelja na fakulteti za družbene vede, kjer je poučeval diplomatske in konzularne odnose.  
Brezvetrje 
Knjige se dotikajo številnih pomembnih zunanjepolitičnih postaj: poleg odnosov z Vzhodom tudi slabega pozicioniranja v 
Evropski uniji in v zadnjih letih zelo zanemarjenih odnosov z ZDA. Slednje je predvsem Kirnova frustracija, bil je veleposlanik 
v Washingtonu in pred tem vodja misije pri Združenih narodih v New Yorku v času, ko se je slovenska zunanja politika 
poudarjeno posvečala odnosom z Rusijo. Po vrhuncu, ki so ga pomenili vstop v EU in Nato ter predsedovanje Ovseju, je 
Slovenija tudi kot prva članica Unije prevzela evro in postala del schengenskega območja. Nato je hitro potonila v nekakšno 
letargijo. Hkrati je dolgoletno ukvarjanje s Hrvaško, kot piše Dragan, potisnilo vstran sistematično in načrtno razvijanje 
odnosov s primerljivimi in zainteresiranimi državami v EU, z ZDA, Kitajsko itd. 
Optimistična pričakovanja o slovensko-ameriških odnosih, ki jih je ob prihodu v Washington gojil veleposlanik Kirn, so se 
iztekla v popoln neinteres uradne Ljubljane. Opisuje nezanimanje v času Erjavčevega ministrovanja pod Janševo vlado, 
enako neodzivnost med mandatom Bratuškove, še pred tem obiske na najvišji ravni, denimo predsednika Pahorja pri Obami 
leta 2011, »ki ni bil pripravljen ali pa priložnosti ni dojel«. Daje vpogled, kako monotona in statična je postala slovenska 
zunanja politika.  
Družba višegrajk 
Pozicioniranje Slovenije do Vzhoda je ena večnih, kompleksnih in občutljivih tem: tako rekoč vsi se strinjajo, da odločitev 
tedanjega premiera Janeza Drnovška ni bila dobra, njegova visokonosa strategija, da je Slovenija v prednosti pred 
višegrajsko skupino, se ni izkazala. Poljska, Madžarska, Češka in Slovaška so pred njo postale članice Severnoatlantskega 
zavezništva, tukajšnja država je leta 1997 ostala pred vrati. 
»Predvsem nas je zanimalo stališče Janeza Drnovška, saj smo vedeli, da je predsednik Milan Kučan naklonjen povezovanju v 
V4. Pri Drnovšku smo ponovno zadeli v blokado. Njegova strategija je bila povsem druga ... Naj jo kratko povzamem: 
Slovenija je daleč pred višegrajci; na krilih 'zgodbe o uspehu' bomo prvi na pragu, ko se bodo odprla vrata EU za nove 
članice; smo najboljša učenka.« Dragan, tedaj veleposlanik v Pragi, opisuje zamujene priložnosti, napačne ocene in odločitve 
v obdobju med letoma 1992 in 1995 in posledice. Podobno Kirn navaja »omahovanje v času, ko bi bilo treba sprejemati 
ustrezne odločitve«. Država »ni prepoznala pomena in nujnosti sklepanja mednarodnih zavezništev za uresničevanje svojih 
zunanjepolitičnih ciljev« oziroma »geopolitične potrebe povezovanja«. »Na naše predloge in pozive nismo od vlade dobili 
nobenih odgovorov in pojasnil, še manj navodil«. »V Sloveniji smo napačno verjeli, da naša zunanjepolitična identiteta ni le 
srednjeevropska in balkanska, temveč zahodnoevropska.« 
Tudi Grobovšek omenja začetno preveliko samozavest, prikrajšano za »spoznanje, da je treba pohvale jemati z dokajšnjo 
rezervo«. »Diplomacija je med drugim tudi organizirana ter institucionalizirana hipokrizija«. Hkrati omenja zgrešeno 
sklepanje, da se EU ne bo razširila s sprejemom skupine, temveč bo sprejela posamezne nove članice, nadalje še »razkorak 
med tem, kako smo videli same sebe, in tem, kako nas je videl Zahod«. 
Toda v zvezi z morebitno slovensko pridružitvijo višegrajkam zapiše tudi zelo neobičajno oceno, da namreč aktualne 
»napetosti med vladami višegrajske skupine in evropsko komisijo za Slovenijo ne bi imele nobenih negativnih posledic«. Ne 
opaža, da vzhodnoevropske države, v prvi vrsti Madžarska in Poljska, delujejo v evropski integraciji destruktivno.  
Memoari 
Trojica knjig se zelo razlikuje predvsem po tem, kako so napisane. Izstopa pisanje Bojana Grobovška, nekdanjega 
zunanjepolitičnega novinarja, dopisnika, ki je kasneje presedlal v diplomatske vrste in je sicer tudi avtor več knjig. Začne se s 
poglavjem Deček iz ulice Rossetti (»v isti ulici je stanoval Vittorio Vidali«) in opisuje otroštvo, odraščanje v povojnem Trstu, 
ki je bil tedaj zelo internacionalno mesto, »izložbeno okno Zahoda nasproti Vzhodu, konkretno Jugoslaviji«, spomine, ki so 
tudi politično in nacionalno obarvani, »ostro delitev italijanskega tržaškega in slovenskega tržaškega kozmosa«. 
Družina je bila materialno dokaj dobro stoječa. »Velikokrat se je šlo v katero od odličnih tržaških sladoledarn na Viale XX 
Settembre. Poleti se je hodilo na kopanje v Barkovlje ali v Sesljan.« »Torte se je kupovalo pri Eppingerju, čevlje pri 
Nimmerichterju ...« S Trstom je povezan tudi njegov zgodnji spomin na putizzo, ki jo pomni kot otrok in je, obenem s 
podobnimi tržaškimi slaščicami, furlansko gubano in nekvašeno pogačo presnitz, značilnost obmejnega prostora. Sama 
terminologija jedi, razširjenih med slovenskim in furlanskim prebivalstvom, odraža povezanost svetov, iz katerih je izšel 
avtor, zaznamuje ga večjezičnost, že kot otrok je odraščal ob več jezikih. Šolanje je nadaljeval v Gradcu, prestopil iz 
italijanskega v nemški govorni prostor ... Poleg poglavja o Trstu je najboljše v knjigi še tisto o veleposlaniškem mandatu v 
Argentini. 
Drugi dve knjigi sta v primerjavi z imenovano bistveno bolj togi. Dragan popisuje svojo politično pot, »dolgo in razgibano 
potovanje od politike do diplomacije«, kot je zapisano v spremni besedi, pri tridesetih je postal najmlajši član zvezne 
jugoslovanske vlade, kasneje je prestopil v diplomacijo. V tej funkciji je bil na dveh ključnih lokacijah v prelomnih trenutkih: 
na Kitajskem v času nemirov na Trgu nebeškega miru, ki pa niso pripeljali do demokratizacije Kitajske, in v času nastajanja 
Češke in Slovaške v Pragi. Kot diplomat je bil znan po kratkih, stvarnih depešah, tako je napisana tudi njegova knjiga. 
Službovanje v diplomaciji, kot ga predstavi Kirn, zdajšnji zunanjepolitični svetovalec predsednika vlade, pa je predvsem opis 



nekaterih ključnih postaj slovenske zunanje politike, te ocene so zanimive posebej zato, ker so vsebovane tudi v kratkem 
programu nove stranke, ki ji pripada aktualni premier. 

• Sobivanje daytonske in evropske realnosti. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 20. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/sobivanje-daytonske-in-evropske-realnosti-115226.html  
Predsedujoči predsedstva BiH Milorad Dodik zagotavlja, da cilj srbsko-hrvaške koalicije ni škoditi Bošnjakom.  
 

 
Slika: Milorad Dodik je Republiko Srbsko imenoval država, ki ji manjka le še mednarodno priznanje. Foto: Dado 
Ruvić/Reuters 
 
Po včerajšnji prisegi novih članov predsedstva BiH bo država ostala razdeljena med daytonsko in evropsko realnostjo. Prvih 
osem mesecev bo predsedujoči Milorad Dodik, ki je sklenil zavezništvo s poražencem volitev in prvakom HDZ BiH Draganom 
Čovićem. 
To pomeni, da bo v BiH prevladovalo etnično načelo, ki izhaja iz veljavne ustave in daytonskega sporazuma. V državi se bodo 
še naprej delili na Bošnjake, Srbe in Hrvate, mladi pa bodo z migranti bežali na Zahod. BiH je še daleč od modela 
predstavniške demokracije »en človek, en glas«, čeprav predstavniški politični model marsikje izgublja zaupanje zaradi 
izgube zaupanja v predstavnike. Sobivanje dveh realnosti v BiH povzroča veliko težav.  
»Bosanski« premier Plenković 
Milorad Dodik (SNSD) in predsednik HDZ BiH Dragan Čović sta napovedala, da bosta stranki koalicijski partnerici pri 
oblikovanju vseh ravni oblasti v BiH. Srbsko-hrvaška koalicija naj ne bi škodila Bošnjakom, ki jih je Dodik pozval k 
sodelovanju. Po njegovem je najbolj odgovorna za reševanje nakopičenih težav v BiH bošnjaška politična elita, ki bi morala 
bolj upoštevati interese drugih narodov. 
Čović je kot prednostno nalogo izpostavil spremembe volilnega zakona v BiH, da ne bi znova en narod drugemu izbiral 
predstavnikov oblasti. Čović je na volitvah z izdatno podporo Zagreba kandidiral za hrvaškega člana predsedstva BiH, 
izvoljen pa je bil Željko Komšić. Po mnenju hrvaške vlade je Komšić večino glasov prejel od bošnjaških volivcev. Delno je to 
res, vendar je analiza volitev v BiH pokazala, da tudi dve tretjini Hrvatov z volilno pravico ni hotelo glasovati za Čovića. 
Na pobudo hrvaškega premiera Andreja Plenkovića so o razmerah v BiH po volitvah razpravljali zunanji ministri EU, ki so 
pozvali politike, naj čim prej oblikujejo oblast ter se osredotočijo na reforme – tudi na spremembo volilne zakonodaje. Ta bi 
po oceni Zagreba morala biti prednostna naloga. Hrvaška navija za etnično načelo in vse tri konstitutivne narode ter se 
pritožuje, češ da hrvaški narod nima svojega predstavnika v predsedstvu. Po Plenkovićevem mnenju so Hrvati v BiH 
marginalizirani in v podrejenem položaju. 
Predsedujoči svetu ministrov BiH Denis Zvizdić je ocenil, da Hrvaška zlorablja članstvo v EU, Plenkoviću pa očital, da nastopa 
kot premier BiH in ne Hrvaške. Sklenil je, da to ni skladno z dobrososedskimi odnosi med državama in da je to neposredno 
vmešavanje Hrvaške v notranje zadeve BiH.  
Nepriznana država Republika Srbska 
Pred prevzemom položaja v predsedstvu BiH je Dodik prisegel pred parlamentom v Banjaluki. Rojakom v Republiki Srbski 
(RS) je tako sporočil, da bo tudi na novi funkciji postavljal v ospredje interese te srbske entitete. RS je znova imenoval 
država, ki ji manjka le še mednarodno priznanje. Kljub temu je zagotovil, da ne bo oviral razvojnih projektov v Federaciji BiH, 
vendar tudi ne bo dopustil, da bi kdo blokiral razvoj RS. Po njegovem je vojna dovolj oddaljena, da lahko zgradijo boljšo 
družbo, BiH pa mora ostati decentralizirana. 
Zato bo vztrajal pri spoštovanju daytonske ustave in odpravi kolonialne uprave visokega predstavnika mednarodne 
skupnosti v BiH Valentina Inzka ter mednarodne skupnosti nasploh. Zavzel se je za krepitev suverenosti BiH, ki bo privedla 
do zaprtja urada visokega predstavnika (OHR) v BiH in odhoda tujih sodnikov, ki so člani ustavnega sodišča BiH. Rusijo in 
Kitajsko je označil za naravni zaveznici, vendar si bo prizadeval popraviti odnose tudi z ZDA. Zavrnil je članstvo BiH v zvezi 
Nato in poudaril, da je za RS najpomembnejše prijateljstvo s Srbijo. 
Komšić je sporočil, da bo predstavnik vseh državljanov BiH, njegova prednostna naloga pa bo vztrajanje pri vladavini prava. 
Bošnjaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović se je zavzel za stabilno parlamentarno večino, ki lahko izpelje družbene in 
gospodarske reforme, kajti ljudje so utrujeni od nekoristnih prepirov. 

• Merklova obsodila nacionalni egoizem. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 21. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/tudi-avstralija-nasprotuje-globalnemu-dogovoru-zn-o-migracijah-115816.html  
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Nemška kanclerka je v svojem govoru v parlamentu poudarila pomen reševanja problematike v mednarodnem 
kontekstu.   
 

 
Slika: O globalnem sporazumu so danes ponovno govorili tudi v nemškem parlamentu. Foto: Michael Sohn/Ap 
 
O globalnem sporazumu so danes ponovno govorili v nemškem parlamentu, kjer je nemška kanclerka Angela Merkel 
branila dogovor, ki je v Nemčiji naletel na številne kritike. »Ta dogovor za migracije, tako kot dogovor za begunce, je pravi 
poskus odgovora za mednarodno in skupno reševanje globalnih problemov,« je poudarila kanclerka.  
»Ko smo leta 2015 opazili, da se ne moremo ločiti in izolirati od težav in trpljenja, ki je prizadelo Evropo, smo začutili kako 
pomembno je skupinsko reševanje problematike migracij in bega,« je pojasnila na parlamentarni seji. Izkoristila je 
priložnost, ter prisotnim pojasnila, kakšno vlogo ima Nemčija pri reševanju problematike migracij. Vse prisotne je pozvala k 
mednarodnemu sodelovanju ter ostro obsodila nacionalni egoizem.  
V svojem prvem govoru v parlamentu, po tem, ko je decembra napovedala svoj počasni umik z vrha nemške stranke 
krščanskih demokratov (CDU), je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja, poroča Spiegel. »Posameznik lahko pripada 
tistim, ki verjamejo, da lahko vse rešijo sami ter mislijo zgolj nase. To je nacionalizem v svoji najčistejši obliki,« je dejala 
kanclerka ter dodala, da pri tem ne gre za patriotizem, saj se slednji pojavi le takrat, ko v imenu nemškega interesa 
vključimo tudi druge in ustvarimo zmagovalno situacijo.  
 

 
Slika: Nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Michael Sohn/Ap  
 
Merklova je med drugim še poudarila pomen reševanja problematike migracij in bega v »skupnem, mednarodnem 
kontekstu.«  Nemška kanclerka tako meni, da je sporazum v državnem interesu, ponovno pa je poudarila, da pri tem ne gre 
za obvezujoči pakt.   
Tudi Avstralija nasprotuje globalnemu dogovoru ZN o migracijah 
Danes se je državam, ki nasprotujejo dogovoru ZN o migracijah, pridružila tudi Avstralija. Kot je pojasnil avstralski premier 
Scott Morrison v prvem uradnem stališču, bi lahko dogovor po oceni Avstralije »ohrabril nezakonito priseljevanje«. Poleg 
tega po mnenju avstralske vlade ne razlikuje dovolj med ljudmi, ki v Avstralijo, državo, znano po svoji rigidni begunski 
politiki, prispejo na nezakonit način, in tistimi, ki pridejo po zakoniti poti. 
Naj spomnimo, da so od globalnega sporazuma doslej odstopile že številne države. Decembrskega sporazuma na medvladni 
konferenci v Marakešu tako ne bodo podpisali predstavniki ZDA, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Izraela in 
Češke.  
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Slika: Danes se je pred DZ tako zbrala množica protestnikov, ki s transparenti odgovorne pozivajo k odstopu od 
sporazuma. Foto: Blaž Samec  
 
Danes v Državnem zboru sicer poteka izredna seja, na kateri razpravljajo o globalnem dogovoru Združenih narodov o 
migracijah. Zunanji minister Miro Cerar je prejšnji teden sporočil, da bo Slovenija kljub nasprotovanju opozicije decembra v 
Marakešu podprla globalni dogovor. Danes se je pred DZ tako zbrala množica protestnikov, ki s transparenti odgovorne 
pozivajo k odstopu od sporazuma. 

• Janša predlagal referendum o migrantskem dogovoru. Mojca Boštele. Delo, Ljubljana, 21. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-drzavnem-zboru-o-migrantskem-sporazumu-pred-njim-protesti-115954.html  
Edina točka izredne seje je globalni dogovor Združenih narodov o migracijah. Proti dogovoru so SDS, NSi in SNS. Vlada ga 
bo decembra podprla.  
 

 
Slika: Izredno sejo pred državnim zborom spremljajo tudi protesti proti dogovoru. Foto: Blaž Samec/Delo  
 
Ljubljana – Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je edina točka današnje izredne seje državnega 
zbora, ki je bila sklicana na pobudo SDS. Opozicijski poslanci očitajo, da dogovor izenačuje zakonite in nezakonite migracije, 
ukinja meje in pravico do migracije definira kot osnovno človekovo pravico. Zunanji minister Miro Cerar je že prejšnji teden, 
ko je naznanil, da bo vlada decembra v Marakešu dogovor podprla, dejal, da gre za zastraševanje ljudi in da je temeljni 
namen dogovora povezati države pri reševanju vprašanj, povezanih z migracijami. 
Pred parlamentom se je danes na poziv predsednika SDS Janeza Janše zbralo okoli 200 ljudi, ki nasprotujejo dogovoru, 
zahtevajo tudi, da se ga prevede v slovenski jezik. Zunanje ministrstvo je sicer včeraj na svoji spletni strani objavilo delovni 
prevod dokumenta. 
Janez Janša je ob začetku današnje izredne seje povedal, da večina ljudi na Zahodu dogovoru nasprotuje, proti naj bi bilo 
tudi 70 odstotkov Slovencev. Poudaril je, da je akt na voljo le v angleškem jeziku, in ne slovenskem. »Dali ste nam prevod, ki 
je neki delovni pripomoček, ne more pa biti podlaga za odločanje o tako pomembnem vprašanju.« 
Pozneje je še dejal, da je bil postopek podpore sporazumu obrnjen na glavo. Vlada je najprej sprejela odločitev, nato pa sta 
sledili izredna seja odbora za zunanje zadeve in pa današnja izredna seja državnega zbora. Predlagal je, da se o globalnem 
dogovoru izrečejo volivci na posvetovalnem referendumu. 
Vlada je že prejšnji teden sporočila, da bo mednarodni akt – ki je politično, ne pa tudi pravno zavezujoč – 10. decembra na 
slovesni seji ZN v Marakešu podprla. Kot so pojasnili na MZZ, je sporazum mednarodni akt, in ne pogodba, kar pomeni, da 
vlada ne potrebuje soglasja državnega zbora. Ta o zadevi razpravlja danes, v petek pa je o njem razpravljal tudi odbor za 
zunanjo politiko. 
Ob začetku današnje seje je predsednik odbora Matjaž Nemec ponovil poudarke razprave. Povedal je tudi, da so v petek 
zavrnili predlog odboru, naj državni zbor vladi priporoči, da nasprotuje dogovoru o migracijah in o vseh tovrstnih 
mednarodnih aktih predhodno seznani slovensko javnost in DZ. 
Tonin: Lažna solidarnost 
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Za Jerneja Vrtovca iz stranke NSi je dogovor sporen, ker naj bi migrantom omogočal prost dostop do trga dela in socialnih 
storitev, brisal pa naj bi razliko med zakonitimi in nezakonitimi migranti. Predsednik NSi Matej Tonin je opozoril še na »lažno 
solidarnost«. Politika odprtih meja je namreč namenjena najbolj ustvarjalnim, mladim izobraženim ljudem, ki bi morali biti 
motor razvoja v domovini. Z njihovim odhodom v bolj razvite države se razlike med bogatimi in revnimi še povečujejo. 
Cerar: Sodelovanje na globalni ravni je nujno 
Zunanji minister Miro Cerar je ponovil, da vlada enotno podpira globalni dogovor in da je postopek, s katerim bo Slovenija 
decembra podprla sporazum, potekal v skladu s pravili. »Migracije so del evropske zgodovine, našega vsakdana in bodo izziv 
prihodnosti. Poskrbeti moramo, da bodo potekale na urejen in obvladljiv način,« je dejal. Poudaril je, da so migranti številni 
gradbeniki, ki garajo na naših gradbiščih, so tudi predavatelji na slovenskih univerzah. Ponovil je, da je sodelovanje držav, 
skozi katere vodijo migrantske poti, nujno. Odločno je zavrnil navedbe, da dokument ne ločuje med migranti in begunci. »V 
točki 4 jasno piše, da gre za dve ločeni skupini.« 
Matej Tašner Vatovec (Levica) pa je desnici očital, da vztrajno zastrašuje. Poudaril je, da begunci pri nas predstavljajo 0,02 
odstotka celotnega prebivalstva. 
Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah določa 23 ciljev za varnejše in bolj urejene migracije. Vsak cilj 
vsebuje zavezo in nabor ukrepov, ki veljajo za ustrezne politične instrumente in primere dobre prakse. Dogovor je politično, 
ne pa tudi pravno zavezujoč, kar pomeni, da ne zahteva zakonodajnih sprememb v državah, ki bodo k njemu pristopile. 
Ukrepi pa se nanašajo tudi na države, od koder migranti prihajajo. Po Cerarjevih navedbah bo dogovor podprlo več kot 150 
držav. Med tistimi, ki decembra v Marakeš ne bodo poslale svojih predstavnikov, sta Madžarska in Avstrija.  

• »Potrebovali bi skupni evropski model solidarnosti in odgovornosti«. Intervju: Boris Cheshirkov. Pogovarjal se 
je: Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 21. november 2018  

Boris Cheshirkov ni klasičen predstavnik humanitarnih mastodontov, ki pazijo na vsako besedo. Tiskovni predstavnik 
Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Atenah preživlja veliko časa na terenu, med begunci. 
https://www.delo.si/novice/svet/potrebovali-bi-skupni-evropski-model-solidarnosti-in-odgovornosti-115220.html  
Razmere v Grčiji so alarmantne. Egejski otoki se spreminjajo v človeško deponijo.  
 

 
Slika: Po podatkih UNHCR je med begunci v Grčiji več kot 3600 otrok brez spremstva. Ti največkrat živijo v nemogočih 
razmerah. Foto: Boštjan Videmšek 
 
Lezbos – Boris Cheshirkov ni klasičen predstavnik humanitarnih mastodontov, ki pazijo na vsako besedo. Tiskovni 
predstavnik Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Atenah preživlja veliko časa na terenu, med begunci. 
Zaveda se kritičnosti razmer – predvsem na egejskih otokih – in poziva grške oblasti ter Evropsko unijo, naj še pred zimo 
poskrbijo, da bodo vsi ljudje primerno nameščeni. Ob tem se zaveda, da je to – iluzija. 
UNHCR je minuli teden v (alarmantnem) poročilu pozvala mednarodno skupnost na pomoč. »Razmere za 11.000 beguncev 
in migrantov v sprejemnih in identifikacijskih centrih na grških otokih Samos in Lezbos so odvratne,« je zapisano v poročilu, 
v katerem je med drugim omenjeno pomanjkanje tekoče vode in elektrike ter življenje na področjih, na katerih so se zaradi 
nepobranih odpadkov zaredile podgane in kače. V poročilu so omenjena poškodovana stranišča in odprta kanalizacija. O 
vsem tem smo se – večkrat – prepričali tudi sami. Na Samosu (Vati) je v taborišču šestkrat več ljudi od uradnih kapacitet. 
»Ker se približuje zima in prihaja več ljudi, je čas ključen. Nujni so izredni ukrepi,« je pozval Cheshirkov. »Veliko prosilcev za 
azil v Grčiji pride v ranljivem stanju. A tudi tisti, ki so ob prihodu v centre v dobrem stanju, se hitro soočijo z zdravstvenimi 
težavami. V centrih je na izmeno (na več tisoč ljudi) na voljo le en zdravnik, pa še ta po navadi le za urgentne primere,« je 
dodal. UNHCR poziva Grčijo, naj takoj izboljša razmere v centrih in pospeši transferje beguncev na celino. Organizacija ZN za 
begunce poziva tudi EU in njene države članice, da začnejo priprave na pomoč v sili in programe preselitve. 
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Slika: Boris Cheshirkov je tiskovni predstavnik Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Atenah. Foto: 
Boštjan Videmšek  
   
Nazadnje sva govorila pred devetimi meseci. Kaj se je – za begunce in migrante – v Grčiji v tem času spremenilo? 
Ne dosti … Zadnji dve leti in pol, po sprejetju evropsko-turškega dogovora in zaprtju balkanske begunske poti, se razmere 
zaostrujejo. Ljudje še vedno prihajajo, a seveda jih je neprimerno manj kot leta 2015 ali 2016. 
Čeprav pride malo ljudi, so sprejemni centri na otokih prenapolnjeni, razmere v njih zelo slabe, begunci pa se soočajo z 
dolgotrajnimi birokratskimi postopki. Čakajo na odločitev, ali jim bodo odobrili prošnjo za azil ali jih bodo poslali nazaj v 
Turčijo; morda tudi v domovino. Pomemben podatek je, da je letos v EU prek Sredozemlja prispelo 30 odstotkov manj ljudi 
kot lani, v Grčijo pa – 40 odstotkov več. Skupaj 42.000 ljudi. To jasno kaže, da so tu ljudje ujeti. Precej se je povečalo število 
ljudi, ki prispejo v Grčijo prek reke Evros – mejno reko je letos prestopilo okoli 14.000 ljudi, lani le 6000. To je opazno 
povečalo pritisk na namestitvene centre in kapacitete tudi na celini. Limite so bile že zdavnaj presežene. Ne glede na to, da 
je Grčija zaradi evropske denarne pomoči lahko investirala v namestitvene zmožnosti in azilni sistem. Ta je sicer bistveno 
učinkovitejši kot pred dvema letoma, a še vedno počasen. Trenutno je v namestitvenih centrih na celini okoli 20.000 ljudi. 
UNHCR s pomočjo evropske komisije po Grčiji vzdržuje 26.000 stanovanjskih enot. Do konca leta jih bo že 27.000. Na otokih 
je uradno prostora za 10.000 ljudi, a jih je vsaj še enkrat več. Kljub novim možnostim sta sprejemni in azilni sistem še vedno 
pred številnimi izzivi: tudi ko pride na vse otoke skupaj v enem dnevu – to je zelo redko – 200 ljudi, vstopijo v sistem. 
Na otokih vlada kaos. EU jih je spremenila v človeško deponijo. Sistem očitno ne deluje. 
Posebno hudo je v Morii na Lezbosu in Vatiju na Samosu, kjer razmere zbujajo skrb. Štiri tisoč ljudi živi v prostorih, 
namenjenim 650 ljudem. Na stotine ljudi spi v poletnih šotorih zunaj centra, v strašnih razmerah, na strmem klancu, v blatu, 
med podganami in kačami, brez osnovnih 'elementov' za preživetje. Ni prave zdravstvene pomoči. Na voljo je le en zdravnik 
na izmeno. 
Ogromno ljudi pride na otoke v slabem stanju, travmatiziranih, bolnih, izčrpanih. Tudi tisti, ki pridejo v dobrem stanju, imajo 
kmalu zdravstvene težave. Napetost narašča. Veliko je nasilja. Tudi spolnega. Zlorabljajo droge, tudi alkohol. Ženske ponoči 
ne zapuščajo šotorov in bivalnikov. Strah jih je. Varnost je pomanjkljiva. Težave so s hrano in higieno. 
 

 
Slika: V Grčiji je več kot 3600 otrok brez spremstva. Zanje je na voljo le 1200 namestitev. Številni morajo zato ostati v 
sprejemnih centrih na otokih. Foto: Boštjan Videmšek  
 
V Morii je nekoliko bolje, v zadnjih tednih je bilo približno 2000 ljudi premeščenih na celino. Toda v centru je še vedno več 
kot 6000 ljudi – trikrat več, kot bi jih lahko bilo. Tudi v Morii je veliko nasilja, pretepov, nervoze. Ljudje so globoko 
frustrirani. Čakajo in čakajo … Skrajno neugodne razmere. Toda zadnje preselitve, pri katerih imajo prednost najbolj ranljivi 
begunci, obetajo vsaj nekaj upanja. Nekaj se premika. A zamude so velike in nastajajo ozka grla. Ves čas. Postopki so 
predolgi. V Grčijo še vedno pride več ljudi, kot jo zapusti. Mimogrede: v Turčijo po podpisu evropsko-turškega dogovora ni 
bilo vrnjenih veliko ljudi. Le okoli 1800. Od teh skoraj polovica ni zaprosila za azil ali so svojo prošnjo umaknili. Tudi v druge 
evropske države gre zelo malo ljudi. Možnosti za integracijo so zelo majhne. Ljudje ostajajo. Zmedeni so. Tesnobni. Ne vedo, 
kaj jih čaka. 
Meje so bolj ali manj zaprte. Po ostankih balkanske begunske poti se proti srednji Evropi razpršeno – z ozkim grlom v 
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vzhodni Bosni in Hercegovini – pomika nekaj tisoč ljudi, ki se jim je uspelo prebiti z grških otokov. Kaj pričakujete v bližnji 
prihodnosti? 
Evropski solidarnostni mehanizmi ne delujejo najbolje. Številne države ne sprejemajo beguncev. S sistemom preselitev, ki se 
je končal septembra, je bilo preseljenih okoli 24.000 ljudi. Od tedaj naprej tako rekoč nihče. Potrebovali bi skupni evropski 
model solidarnosti in odgovornosti ter delitve bremena, a tega ni. Ali – denimo v primeru Samosa – vsaj pripravljenost na 
podporo dodatnim urgentnim ukrepom. 
 

 
Slika: Lezbos in Samos. Foto: Delo  
 
Ne gre le za težave ljudi, ki so ujeti v azilnih postopkih. Težave imajo tudi tisti, ki so v Grčiji dobili azil in z njim vred pravice in 
možnosti, a do teh nimajo dostopa. Tudi sistem integracije je pomanjkljiv. Tisti, ki jih ne podpirajo družine, so prepuščeni 
samim sebi. Prav tako nimajo možnosti za učenje grškega jezika. Trg dela je zanje skoraj nedostopen. Nujno je, da ljudje 
dobijo možnost premika. Sedanji sistem ni vzdržen. 
Kako sodelujete z grškimi oblastmi? 
Grške oblasti delajo, kar je v njihovi moči, da bi zmanjšale pritisk na azilni sistem. Tesno sodelujemo, toda veliko reči ne 
deluje. Postopki so brez dvoma predolgi, ljudje pa živijo in čakajo v zelo težkih razmerah. Begunci, ki zdaj prihajajo na 
Samos, recimo, morajo sami kupiti šotore. V centru ni prostora zanje. Med njimi so otroci brez spremstva, nosečnice. Zima 
je tu, hudi nalivi tudi. Razmere so … grozne. To smo zapisali tudi v zadnjem poročilu. Potrebujemo urgentne ukrepe. Grška 
vlada se trudi, toda … 
Minevajo meseci in leta, tragedija ljudi na begu pa se stopnjuje. Zakaj ni premikov naprej? 
So premiki. Sistem ni statičen. Azilni postopki so dolgotrajni, ljudje se v teh postopkih težko znajdejo, a kljub temu je bil 
vzpostavljen vsaj okvir azilne politike. V Grčiji je v begunsko zgodbo vpetih veliko akterjev – od ministrstva za obrambo do 
ministrstva za gospodarstvo. Evropska komisija nudi finančno pomoč. Namestitvenih zmožnosti je neprimerno več. V EU ni 
ravno veliko držav, ki gostijo v stanovanjih 50.000 ljudi. UNHCR s pomočjo evropske komisije več kot 27.000 družinam 
pomaga tudi z denarjem – to je eden izmed naših največjih programov. Toda še vedno veliko ljudi živi zunaj sistema, na 
ulicah, v zapuščenih hišah … Servisov je vedno več, a nikoli dovolj. Ni premora. Vse poteka v nadurah. Kot rečeno: azilni 
sistem se je izboljšal, a še vedno ne more slediti potrebam, pregoreva in ustvarja zamude. Zamude pa ustvarjajo nove 
zamude. Morate vedeti, da še vedno okoli 70 odstotkov ljudi prihaja iz Sirije, Iraka, Afganistana … To so najbolj ogroženi in 
izpostavljeni ljudje, ki potrebujejo največ pomoči, a je velikokrat ne dobijo. Tu so tudi ljudje iz petdesetih drugih držav, ki 
morajo skozi vse postopke. Medtem ko je bilo investicij dovolj, te niso bile dovolj hitro usklajene s potrebami ljudi. 
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Slika: Posebno hudo je v Morii na Lezbosu in Vatiju na Samosu, kjer razmere zbujajo skrb. Štiri tisoč ljudi živi v prostorih, 
namenjenim 650 ljudem. Foto: Boštjan Videmšek  
 
Zlasti bi rad poudaril problem otrok brez spremstva. Po zadnjih podatkih jih je v Grčiji več kot 3600. Zanje je na voljo le 1200 
namestitev. Številni morajo zato ostati v sprejemnih centrih na otokih. Na Samosu, recimo, živijo v razbitih barakah, sami. 
Nekateri morajo deliti šotore z neznanimi odraslimi … Nimajo primernega dostopa do pomoči. Nekateri so postali 
brezdomci. Predvsem v Atenah in Solunu. Izpostaviti moram tudi žrtve spolnega nasilja, teh je veliko predvsem v Morii. Kar 
dve tretjini jih je doživelo spolno nasilje že v domovini ali na poti, nekateri tudi v Grčiji. Ženske, moški, deklice, dečki. 
Kljub čedalje večjemu trpljenju beguncev in migrantov je empatije – tako na človeški kot na politični ravni – vse manj. 
Hitro se tali. Za razliko od sovraštva, ksenofobije in rasizma? 
Čedalje manj je tudi človeških zgodb v medijih. Fokus je drugje. Veliko je negativnih poročil. Zlasti iz Morie. To še povečuje 
napetosti v lokalnih skupnostih. Sami veste, kako je na Lezbosu, kjer živi 90.000 ljudi, prek otoka pa je šlo 650.000 
beguncev, in na Samosu. Ljudje so dolgo dajali vse od sebe. Pomagali so, bili solidarni. Reševali so življenja. Zdaj pa so 
utrujeni. Ne verjamejo, da se bo kaj spremenilo. Niso prepričani, da so oblasti naredile vse, kar bi lahko, da bi sprostile 
otoke. To velja tudi za Evropsko unijo. Protesti so, tudi napadi na prosilce za azil. 
Nekateri problemi so akutni, treba jih je rešiti. Zima je tu. UNHCR ni politična, ampak humanitarna organizacija, a kljub temu 
zaznavamo negativno dinamiko. Povečuje se stopnja ksenofobije, takšnih ali drugačnih omejitev … Hkrati ni političnih pobud 
za mir in stabilizacijo okolij, iz katerih prihajajo begunci. Tu imam v mislih predvsem Sirijo, Afganistan, Irak in tudi, ponovno, 
Demokratično republiko Kongo. Teh političnih odločitev preprosto ni, milijoni ljudi pa so na begu pred vojnami. Turčija, 
recimo, gosti štiri milijone beguncev. 
Kot organizacija moramo biti optimistični. Ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Dejstvo je, da je stanje lahko 
frustrirajoče. Pogledati moramo begunce. Oni ohranjajo upanje. Od njih se moramo učiti. Ko sem pred nekaj dnevi v centru 
po obilnem deževju in vetru videl, kako so si ljudje pomagali in na novo zgradili borna domovanja, sem čutil veliko 
solidarnosti. In iznajdljivosti. To je navdihujoče. 
 

 
Slika: Nujno je, da ljudje dobijo možnost premika. Sedanji sistem ni vzdržen. Foto: Boštjan Videmšek  

• V igri je verodostojnost Evropske unije. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 21. november 2018 
https://www.delo.si/novice/svet/v-igri-je-verodostojnost-evropske-unije-116037.html  
Madžarska vlada Nikole Gruevskega ne bo izročila državi, kjer je žrtev političnega pregona.  
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Slika: Nikola Gruevski ni obsojen zaradi političnih kaznivih dejanj ali vojnih zločinov. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters 
 
Johhanes Hahn je danes zahteval od Viktorja Orbana, naj pojasni odločitev svoje države, da podeli politični azil Nikoli 
Gruevskemu. V Skopju so priprli Sašo Mijalkova, nasprotniki spremembe imena države pa zahtevajo ustavitev postopka 
spreminjanja ustave. 
Evropski komisar za širitev je pojasnil, da je vladavina prava eden od temeljnih kriterijev za članstvo v EU. Johannes Hahn je 
ocenil, da po več letih nazadovanja Makedonija napreduje tudi na področju kazenskega prava. Ker je v igri verodostojnost 
EU, bi morale ta proces podpreti vse države članice EU, države Zahodnega Balkana in sosednje države, je sklenil Hahn. 
Madžarski pravosodni minister Laszlo Trocsanyi je izjavil, da vlada izključuje možnost izročitve Nikole Gruevskega, ki že ima 
odobren azil. Kot je pojasnil, ga ne morejo izročiti državi, kjer je žrtev političnega pregona.  
Makedonija je varna država 
Čeprav Makedonija in Madžarska nista sprejeli dvostranskega sporazuma, ki ureja izroćitev državljanov v kazenskih zadevah, 
v Skopju pričakujejo, da jim bo Budimpešta prej ali slej izročila Gruevskega. Makedonsko pravosodno ministrstvo je v 
zahtevi za izročitev navedlo, da Makedonija želi izročitev bivšega premierja zaradi resnosti kaznivega dejanja. 
Zahteva za izročitev se nanaša na dvoletno zaporno kazen in na nadaljevanje štirih sodnih postopkov pred makedonskimi 
sodišči. Kot je utemeljilo, nobeno kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen ali obtožen Gruevski, ni politično kaznivo dejanje 
ali vojni zločin, Makedonija pa je varna država brez konfliktov, tako mednarodnih kot notranjih, ki bi lahko ogrozili življenje 
ali integriteto katerega koli posameznika. 
Na zahtevo posebnega tožilstva so v Skopju aretirali bivšega šefa obveščevalne službe in nekdanjega tesnega sodelavca 
Gruevskega zaradi kazenske zadeve Trdnjava. Gre za prisluškovalno afero, zaradi katere so poleg Saše Mijalkova obtoženi še 
uslužbenca državne varnosti Goran Gruevski in Nikola Boškoski, nekdanja notranja ministrica Gordana Jankuloska ter 
Mijalkov šef kabineta Toni Jakimovski. Tako kot Gruevski je tudi Jankuloska obsojena zaradi zlorabe položaja pri nakupu 
službenega avtomobila mercedes in sicer na šest let zapora, vendar sodba še mi pravnomočna. 
Zadnjo fazo pobega Gruevskega je pojasnil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Na Madžarsko je vstopil, ko še ni bil izdan 
priporni nalog, z legalnimi dokumenti in potnim listom v spremstvu oseb z diplomatskimi dokumenti in z diplomatskim 
vozilom prek mejnega prehoda Horgoš v Vojvodini.  
Grki nasprotujejo sporazumu 
V središču pozornosti makedonske javnosti je poleg filmskega pobega Gruevskega grožnja združenja Bojkotiram ustavne 
spremembe, da bodo do izpolnitve zahtev z vozili in mehanizacijo blokirali glavne prometnice. K protestom proti vladi 
premierja Zorana Zaeva, ki da je nezakonita, je pozvala tudi makedonska diaspora. 
V sobranju naj bi postopek spreminjanja ustave za spremembo imena države v skladu s sporazumom med Skojem in 
Atenami zaključili najkasneje konec januarja. Če bi šlo vse po načrtih, bo moral sporazum potrditi še grški parlament. Sodeč 
po anketah ne bo šlo brez težav, ker sporazum podpira manj kot petina Grkov. Rezultati zadnje raziskave grške agencije 
Public Issue so pokazali, da je 65 odstotkov proti sporazumu, za pa le 17 odstotkov anketirancev. V primerjavi z julijsko 
anketo število nasprotnikov rahlo raste, število podpornikov pa opazno pada. 

• Koliko kaznivih dejanj zagrešijo migranti. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 22. november 2018  
https://www.delo.si/novice/slovenija/koliko-kaznivih-dejanj-zagresijo-migranti-115884.html  
Nove varnostne grožnje zahtevajo tudi prilagoditev zakonodaje, pooblastil in orodij za učinkovito delo policije, ocenjuje 
notranji minister.  
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Slika: Podatki kažejo, da je od leta 2013 največjo rast doživelo število kaznivih dejanj državljanov Alžirije. Foto: Blaž 
Samec 
 
Vlada bo, je včeraj napovedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, pripravila »celovito strategijo o migracijah«. 
Migracije so ena novih in najpomembnejših varnostnih groženj. 
Predsednik vlade Marjan Šarec je ob obisku ministrstva za notranje zadeve napovedal, da se bo osebno zavzel za dogovor z 
obema policijskima sindikatoma. Zagotovil je, da je varovanje državne meje na visoki ravni in da slovenska policija razmere 
obvladuje. Ocenil je, da kljub stavki policisti zagotavljajo državljanom vso zaščito in varnost. Stavka na to ne vpliva, zato so 
»državljani lahko mirni«, je dejal premier in dodal, da ima popolno zaupanje v slovensko policijo. 
Policija je nekoliko več kriminalitete prosilcev za azil zaznala v Ljubljani, zato bo na določenih točkah povečala svojo 
prisotnost.   
Kaj kažejo o varnosti podatki 
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi Matej Tonin (NSi), je notranje ministrstvo zaprosila za 
poročilo o kriminalnih dejanjih ilegalnih pribežnikov in prosilcev za azil od leta 2015 do novembra letos. Ministrstvo za 
notranje zadeve je poslancem pred dnevi poslalo poročilo, v katerem je policija zbrala številke o kaznivih dejanjih 
državljanov tretjih držav. Podatki kažejo, da se je od leta 2013 najbolj povečalo število kaznivih dejanj državljanov Alžirije. 
Največ kaznivih dejanj pa v Sloveniji storijo državljani BiH in Srbije, ki jih je pri nas tudi veliko več. 
Policija je v poročilu parlamentarcem zapisala, da so največja težava nezakonite migracije, pri katerih so tihotapci pogosto 
državljani tretjih držav, ki že pridobijo status mednarodne zaščite ali so v postopku pridobitve. Policija je letos obravnavala 
169 tihotapcev ljudi, od tega je bilo kar 140 tujcev. Za 125 oseb je bil odrejen pripor. Policija je občasno identificirala tudi 
slovenske državljane, ki prevzemajo vlogo voznikov v kriminalnih združbah. Večinoma so zadolženi za prevoze čez ozemlje 
naše države, iz Hrvaške proti Italiji ali Avstriji. V nekaj primerih je policija odkrila tudi slovenske taksiste, ki so poskušali 
opraviti prevoze pribežnikov poti Italiji. 
 



 
Slika: Infografika. Foto: Delo - Policijska statistika razkriva kazniva dejanja tujcev, tudi migrantov.   
   
Kriminaliteta prosilcev za azil večja v prestolnici 
Po najnovejši policijski statistiki je prejšnji mesec v Slovenijo nezakonito vstopilo 1240 tujcev. Od 8017 tujcev, ki jih je letos 
policija ujela pri nezakonitem prestopanju meje, je največ, kar 2478 državljanov Pakistana, veliko je tudi Alžircev in 
Maročanov. Ti ljudje torej ne prihajajo iz držav, v katerih poteka vojna, zato je mogoče oceniti, da gre za ekonomske, 
politične ali druge migrante, ne za begunce. 
 

 
Slika: Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je takoj na začetku mandata soočil s stavko policistov, a prebivalci 
smo ne glede na to varni, ocenjuje ob tem premier. Foto: Leon Vidic  
 
Podatki kažejo, da je od leta 2013 največjo rast doživelo število kaznivih dejanj državljanov Alžirije. Največ kaznivih dejanj pa 
v Sloveniji storijo državljani BiH in Srbije, ki jih je pri nas tudi veliko več. 
Policija je v poročilu parlamentarcem zapisala, da so največja težava nezakonite migracije, pri katerih so tihotapci pogosto 
državljani tretjih držav, ki že pridobijo status mednarodne zaščite ali so v postopku pridobitve. Policija je letos obravnavala 
169 tihotapcev ljudi, od tega je bilo kar 140 tujcev.  
Število kaznivih dejanj na območjih koprske in novomeške policijske uprave se na račun povečanega števila ilegalnih 
migracij ni bistveno zvišala. Je pa policija nekoliko več kriminalitete prosilcev za azil zaznala v Ljubljani, zato bo na določenih 
točkah povečala svojo prisotnost. Med večjimi kaznivimi dejanji policija v omenjenem poročilu poslancem izpostavlja primer 
dveh prosilcev za mednarodno zaščito iz Maroka in Alžirije zaradi velike tatvine. Na območju policijske uprave Maribor pa je 
obravnavala dva prosilca za mednarodno zaščito, proti katerima je bila vložena kazenska ovadba za kaznivo dejanje poskusa 
uboja. 
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• Trgovinska vojna na dolgi rok ne more obstati. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 22. november 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/trgovinska-vojna-na-dolgi-rok-ne-more-obstati-116283.html  
Priština se za revanšistične ukrepe proti BiH in Srbiji ne bi odločila brez blagoslova Washingtona.  
 

 
Slika: Ramush Haradinaj je že pred trgovinsko vojno napovedal pospešitev oblikovanja kosovske vojske. Foto: Hazir 
Reka/Reuters 
 
Po mednarodnem pravu država, ki ni članica ZN, ne more postati članica Interpola. Ne glede na to, da Kosovo že tretjič ni 
dobilo dvotretjinske večine zaradi različnih interesov. Kljub temu trgovinska vojna Prištine s Srbijo in BiH, ki sta glasovali 
proti članstvu Kosova, na dolgi rok ne more obstati. 
Znano je, da Priština ne naredi nobenega koraka brez blagoslova Washingtona. To velja tudi za zvišanje carin na blago iz 
Srbije in BiH na 100 odstotkov, ki jih je kosovski premier Ramush Haradinaj uvedel dan zatem, ko Kosovu ni uspelo dobiti 
dvotretjinske podpore za članstvo v Interpolu, ki združuje 192 držav. Ne gre le za kopiranje ravnanja ameriške 
administracije, ki mednarodne odnose ureja s carinami. Ameriško veleposlaništvo v Prištini ni skrivalo razočaranja nad 
izidom glasovanja za članstvo Kosova v organizaciji. Po njihovem so izgubili vsi, saj da bi pridružitev Kosova svetovni 
policijski družini povečala varnost na Balkanu, v Evropi in svetu.  
Zmagoslavje v Beogradu 
Na drugi strani Washington in Bruselj še nista odločno pritisnila na Prištino, naj odpravi nerazumne carine, s katerimi krši 
srednjeevropski prostotrgovinski sporazum (Cefta) ter sporazum o stabilizaciji in pridruževanju EU. To pomeni, da Kosovo 
nikakor ne more dobiti vizumske liberalizacije, ki jo Kosovci, ki se edini v Evropi ne morejo prosto gibati, najbolj željno 
pričakujejo. Ker uvedba carin škodi tudi Prištini, ukrep ne more preživeti. 
Uvedba 100-odstotnih carin je maščevalen politični manever, ki ni povezan z gospodarstvom – ne glede na neuravnoteženo 
blagovno menjavo. Lani je Srbija izvozila na Kosovo za okoli 400, uvozila pa za okoli 40 milijonov evrov blaga. Po povečanju 
carin je izvoz srbskega blaga na Kosovo upadel za 40 odstotkov, uvoz iz BiH pa se je zmanjšal za polovico. 
Kosovska vlada obtožuje Srbijo in BiH, da povzročata Kosovu politično in gospodarsko škodo ter ogrožata njeno državnost. 
Po diplomatski zmagi sta srbski predsednik Aleksandar Vučić in vodja diplomacije Ivica Dačić odigrala vlogo dobrega in 
slabega policaja. Prvi je pozval k umirjenosti, kljub zmagi trmaste in ponosne države, ki je okrepila položaj v svetu, drugi pa 
poudaril, da so se ušteli tisti v Prištini, ki so se že videli v Interpolu, čeprav so na njegovih tiralicah. Gre za neažurirane 
sezname ljudi, na katerih so tudi Srbi, obtožbe proti njim pa so brez dokazov.  
Nemoč in frustracija v Prištini 
Čeprav je Beograd, ki je nasprotoval članstvu Kosova v Interpolu, slavil diplomatski poraz Prištine v mednarodni policijski 
organizaciji, je tudi Kosovo z revanšističnimi ukrepi dokazalo, da so na oblasti populisti. Na obeh sprtih straneh so trmasti in 
se pripravljajo na novo fazo merjenja moči. O tem priča pojasnilo namestnika kosovskega premiera Enverja Hoxhe, da se je 
Priština odločila za zvišanje carin zaradi agresivne kampanje Srbije proti Kosovu na mednarodni ravni. 
Njihova odločitev bo pripeljala do povišanja cen vrsti proizvodov, kar bo prizadelo vse Kosovce in ne le neintegrirane srbske 
manjšine, ogroža pa tudi dialog o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom. Prav tako to ni pot, ki bi omogočila Prištini 
doseči svoj največji politični cilj, to je zaokrožitev neodvisnosti. 
Ker je ta projekt v slepi ulici, na kosovskem političnem parketu prevladuje kaos. V Prištini na neuspeh v generalni skupščini 
Interpola ne gledajo kot na podporo diplomatskemu procesu, ki bi pripeljal do končne rešitve kosovskega vprašanja. Glavni 
igralci zaradi lastne nemoči in frustracije, ki jo doživljajo na svetovnem političnem prizorišču, ogrožajo stabilnost v regiji. 
Niso izključene nove nepremišljene poteze Prištine, kot bi bila pospešitev oblikovanja lastne vojske, kar bi lahko bil obliž na 
rane kosovske oblasti. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Sedmerica držav, tudi Slovenija, s pritožbo proti Avstriji zaradi otroških dodatkov. STA. Dnevnik, Ljubljana,  
                 16. november 2018 
https://www.dnevnik.si/1042847046/svet/sedmerica-drzav-tudi-slovenija-s-pritozbo-proti-avstriji-zaradi-otroskih-
dodatkov-  
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Sedem držav članic Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, se je pri Evropski komisiji pritožilo zaradi indeksacije 
avstrijskih otroških dodatkov. V skupnem pismu štiri države višegrajske skupine ter Slovenija, Bolgarija in Litva evropsko 
komisarko Marianne Thyssen pozivajo, naj preveri, ali je avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU. 
 

 
Slika: Sedmerica držav, tudi Slovenija, s pritožbo proti Avstriji zaradi otroških dodatkov. Foto: Luka Cjuha  
 
Kot je sporočil slovaški minister za socialne zadeve Jan Rihter, bo avstrijska indeksacija avstrijskih otroških dodatkov zelo 
prizadela državljane držav višegrajske skupine (Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska). Ob tem je minister Slovaške, ki 
trenutno predseduje višegrajski skupini, ocenil, da bo ukrep negativno prizadel 87.500 otrok. Namestnik češkega ministra za 
delo Petr Hurka je ob tem menil, da imajo Čehi "pravico do enakih pravic kot avstrijski državljani", saj je tudi njihov 
prispevek enak tistemu, ki ga dajejo Avstrijci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Romunska ministrica za socialo Lio Olguta Vasilescu je že konec oktobra v pismu evropski komisarki za zaposlovanje 
Thyssnovi protestirala proti odločitvi avstrijske vlade. Pri enakih prispevkih morajo biti enake pravice, je zapisala. 
Avstrijki zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji velja tudi za slovenske delavce 
v tej državi, kar pomeni, da bodo delavci migranti iz Slovenije poslej prejemali otroški dodatek glede na raven življenjskih 
stroškov v Sloveniji. Zunanji minister Miro Cerar, ki se je v začetku novembra na Dunaju sestal z avstrijsko kolegic Karin 
Kneissl, je takrat dejal, da to ni bila tema podrobnega pogovora z ministrico, je pa potrdil slovensko stališče, da če gre pri 
avstrijskem zakonu za diskriminacijo, naj o tem odloči Evropska komisija, ter da bo Slovenija počakala na njeno mnenje. 
Evropska komisija je takoj po sprejetju avstrijskega zakona 24. oktobra napovedala, da bo preverila skladnost ukrepa z 
evropsko zakonodajo. Ob tem so v Bruslju v prvem odzivu opozorili, da evropski pravni red ne dovoljuje indeksacije in 
zagrozili s postopkom proti Avstriji. Indeksacija naj bi v Avstriji, ki v drugi polovici letošnjega leta predseduje EU, začela 
veljati 1. januarja 2019. 

• Beg Gruevskega na Madžarsko v maniri vohunskih filmov. STA. 16. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847061/Svet/beg-gruevskega-na-madzarsko-v-maniri-vohunskih-filmov-  
Potem ko sta policiji v Albaniji in Črni gori v četrtek potrdili, da je nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski v nedeljo 
prek teh dveh držav pobegnil Madžarsko, danes v javnost curljajo podrobnosti o tako rekoč filmskem begu. Gruevski naj 
bi med drugim ob pomoči veleposlaništev Madžarske v Tirani, Podgorici in Beogradu zamenjal več vozil. 
 

 

Slika: Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski. Foto: Reuters 
 
Portal Deutsche Welle v makedonščini, ki se sklicuje na črnogorske policijske vire, tako poroča, da Gruevskega, ki bi moral 
minuli teden v domovini začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja, pot iz Črne gore prek Srbije vodila 
na Madžarsko. Bivši premier naj bi zamenjal več avtomobilov, pri čemer naj bi imel pomoč madžarskih veleposlaništev v 
Tirani, Podgorici in Beogradu. 
Albanska policija je v četrtek navedla, da je Gruevski v nedeljo zvečer v vozilu madžarskega veleposlaništva prek Albanije 
potoval v Črno goro. Črnogorska policija je zatem potrdila, da je bil Gruevski na njenem ozemlju, a dodala, da je državo še 
isti večer zapustil, povzema avstrijska tiskovna agencija APA. 
Deutsche Welle je v zvezi s tem poročal, da je Gruevski od albansko-črnogorske meje naprej z vozilom madžarskega 
veleposlaništva potoval v Podgorico, od tam naprej proti Srbiji pa potoval v drugem avtomobilu veleposlaništva. Na srbski 
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meji se je presedel v vozilo madžarskega veleposlaništva v Beogradu. Mejo med Albanijo in Črno goro ter tisto s Srbijo naj bi 
po navedbah črnogorske policije prečkal z osebno izkaznico. 
V Albanijo pa je Gruevski iz Makedonije verjetno vstopil nezakonito, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP 
sporočila albanska policija. Njegovega prihoda naj namreč ne bi zabeležili na nobenem izmed mejnih prehodov med 
Makedonijo in Albanijo. Predstavnik albanske policije meni, da je mejo Gruevski očitno prečkal peš in se tako izognil 
pozornosti. 
Gruevski že vložil prošnjo za azil 
Albanska policija je sicer že v četrtek navedla, da Interpol za Gruevskega v času njegovega odhoda iz Makedonije še ni izdal 
tiralice, tako da tehnično ni bil iskana oseba. Mednarodna tiralica je bila izdana dva dni kasneje, 13. novembra, so sporočili 
po poročanju portala Balkaninsight. 
Srbska policija se doslej o primeru Gruevski še ni izrekla. 
V kabinetu madžarskega premierja Viktorja Orbana so v sredo potrdili, da je Gruevski pri pristojnih madžarskih organih že 
vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca. 
Vodja Orbanovega urada Gergely Gulyas je nato v četrtek poudaril, da Budimpešta Gruevskemu ni nudila nobene pomoči 
pri begu in Makedonije. Kot je nadaljeval, je Gruevski za azil zaprosil na madžarskem diplomatskem veleposlaništvu zunaj 
Makedonije, kjer so nato iz varnostnih razlogov sprejeli odločitev, da je bolje, da se ga zasliši v Budimpešti kot pa na 
tranzitnem območju. 
In to je po besedah Gulyasa »splošna praksa pri nekdanjih političnih voditeljih«, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. 
Gulyas je dodal, da se Gruevski ni sešel z Orbanom. 
Gruevski in Orban sta bila politična zaveznika, ko je bil prvi med letoma 2006 in 2016 na čelu makedonske vlade. Skupno 
jima je med drugim sovraštvo do ameriškega filantropa madžarskih korenin Georgea Sorosa. 

• Gruevski je za Orbana politični begunec. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 16. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847012/svet/gruevski-je-za-orbana-politicni-begunec 
Madžarska je v sredo potrdila, da je bivši makedonski premier pri njih oddal prošnjo za azil. Tiskovni predstavnik 
vladajoče stranke Fidesz pa navedel, da Nikolo Gruevskega preganja in ogroža leva makedonska vlada, ki je pod vplivom 
ameriškega milijarderja Georgea Sorosa. 
 

 
Slika: Nikola Gruevski. Foto: Reuters  
 
Če bi Madžarska spoštovala svojo rigidno azilno zakonodajo, bi moral bivši makedonski premier Nikola Gruevski na vložitev 
prošnje za politično zatočišče in tudi na njeno rešitev čakati v azilnem centru. Kot poroča madžarski spletni novičarski portal 
24.hu, pa je bil po petkovem prihodu v Budimpešto, kjer se je nastanil v petzvezdničnem hotelu Corintia, deležen 
posebnega postopka, upravičenega z varnostnimi razlogi. Po njem je prošnjo za azil oddal na vodstvu madžarskega urada za 
imigracijo in azil, konec tedna pa naj bi bil tudi gost na domu madžarskega premiera Viktorja Orbana. Ta novica ni bila 
potrjena, saj je premierjev kabinet novinarjem zaupal le, da je Orban konec tedna prebil s hčerama, je pa potrdil, da je 
Gruevski oddal prošnjo za azil. 
Več različic pobega 
Še vedno ni jasno, kako je Gruevski uspel pobegniti iz države, tik preden bi se moral javiti na prestajanje dveletne zaporne 
kazni zaradi zlorabe položaja pri nakupu službenega luksuznega blindiranega mercedesa v vrednosti kar 600.000 evrov za 
osebno uporabo. Bil je brez potnega lista, saj so mu ga zaplenili. Ugibanja nemškega mednarodnega radijskega, 
televizijskega in spletnega medija Deutsche Welle, da se je s pomočjo prijateljskega srbskega predsednika Aleksandra 
Vučića k še večjemu madžarskemu prijatelju Orbanu zatekel prek Srbije, je včeraj demantirala beograjska Politika s svojo 
različico. Po njej je Gruevski odšel preko Albanije. V Tirano naj bi prispel z lažnim potnim listom, se oglasil na tamkajšnjem 
madžarskem veleposlaništvu, nato pa skrit za sončnimi očali in klobukom inkognito poletel z letalom madžarske letalske 
družbe Malev v Budimpešto. Ker je šla družba Malev v stečaj že leta 2012, iz Tirane pa tudi ni rednih direktnih letov v 
madžarsko prestolnico, je tudi ta različica vprašljiva. Bolgarija pa je včeraj demantirala navedbe, da je Gruevski razpolagal z 
njenim potnim listom, ki jih je pred časom radodarno delila prebivalcem Makedonije, skupaj menda kar do 200.000. 
Premier zanika tajni dogovor 
Gruevski bi se moral na prestajanje kazni zglasiti 6. novembra. Ker se ni, ga je policija po ukazu, da ga privede, zaman iskala. 
Skopje je zdaj od Madžarske zahtevalo njegovo izročitev. Premier Zoran Zaev je izrazil pričakovanje, da uradna Budimpešta 
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»ne bo ščitila kriminalcev, ki so škodovali državljanom Makedonije«. Ugibanja, da je sam sklenil z Gruevskim politično 
kupčijo in mu dovolil odhod iz države, je zavrnil kot povsem neutemeljena. Sodišče v Skopju pa je zdaj v ločeni kazenski 
zadevi zaradi begosumnosti odredilo enomesečni pripor za Mileta Janakieskega in Kirila Bozinovskega, ki sta povezana z 
Gruevskim. 
Madžarska vlada medtem sporoča, da se ne želi vmešavati v notranje zadeve suverenih držav, bo pa izvedla postopek 
preverjanja azilne prošnje Gruevskega, pri čemer si ne želi poslabšanja odnosov z Makedonijo. V vladajoči Orbanovi stranki 
Fidesz pa so očitno že prepričani, da bivšega premierja doma politično preganjajo. Njen tiskovni predstavnik Balasz Hidveghi 
je dejal, da Gruevskega »preganja in ogroža leva vlada, ki je pod vplivom (na madžarskem nezaželenega) ameriškega 
milijarderja Georgea Sorosa«.  

• Baski pozivajo Katalonce k umirjanju žogice v odnosu z Madridom, a kot kaže neuspešno. Simon Tecco. 
Dnevnik, Ljubljana, 16. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042847011/svet/baski-pozivajo-katalonce-k-umirjanju-zogice-v-odnosu-z-madridom-a-kot-
kaze-neuspesno  
Katalonski voditelj je na obisku v Baskiji slišal pozive k umirjanju napetosti v odnosih z zvezno vlado in k poskusu 
doseganja ustavnih sprememb. Odvrnil je, da so slednje za Katalonce preteklost, pogledi na tempo osamosvajanja pa 
očitno različni.  
 

 
Slika: Baskovski voditelj Inigo Urkullu. Foto: Reuters  
 
Predsednik baskovske avtonomne skupnosti v Španiji Inigo Urkullu je pozval svojega katalonskega kolega Quima Torro k 
dialogu in zmanjšanju napetosti v odnosih s centralno špansko vlado, ki jo vodi socialistični prvak Pedro Sanchez. V sredo 
mu je Torra na obisku v Baskiji diplomatsko odgovoril, da »morda ritma premikov katalonskega in baskovskega naroda k 
svobodi sedaj nista enaka«. Izpostavil pa je pomen tega, da avtonomni pokrajini uskladita svoje ambicije glede neodvisnosti, 
saj »smo skupaj močnejši in svobodnejši«, je dejal. 
Poziv k podpori Sanchezu 
To je bil prvi obisk Torre pri Urkulluju, odkar je bil maja letos izvoljen za katalonskega predsednika. Baskovski voditelj 
(njegov uradni naziv je lehendakari) ga je sprejel v baskovskem glavnem mestu Gasteiz (špansko Vitoria). Na sestanku sta 
oba poudarila »bratstvo med katalonskim in baskovskim narodom« in izpostavila solidarnost, ki jo je izrazila baskovska 
vlada s priprtimi katalonskimi politiki zaradi poskusa razglasitve neodvisnosti Katalonije. Hkrati sta ugotavljala, da imata 
pokrajini različne poglede na odcepitev in razglasitev svoje neodvisnosti.  
Iz izjav na skupni tiskovni konferenci po sestanku je bilo razvidno, da je Urkullu poskušal prepričati Torro, naj v španskem 
parlamentu katalonski poslanci podprejo Sanchezovo vlado pri sprejemanju državnega proračuna za leto 2019. Urkullu je 
poudaril, da sta dialog in zmanjšanje napetosti primernejša pot za reševanje katalonske krize od konfrontacije. Po njegovem 
mnenju bi kazalo izkoristiti sedanjo večino v španskem parlamentu, na katero se opira Sanchezova vlada, da bi našli izhod za 
katalonsko problematiko na temelju obojestranskega sporazuma med Barcelono in Madridom. 
Tudi Baski za zakonit referendum o neodvisnosti 
Baskovski predsednik je dejal, da je treba združiti moči in oblikovati politični blok, ki bo delal za to, da se Španija spremeni v 
večnacionalno oziroma federalno ali konfederalno državo. Meni, da bi bilo v španskem parlamentu ob sedanji 
parlamentarni večini mogoče začeti proces ustavnih sprememb v tej smeri. Po drugi strani pa je podprl tudi zahtevo, da se 
Kataloniji in Baskiji omogoči izpeljati zakonit referendum o neodvisnosti.  
Torra je na to odgovoril, da se Baski in Katalonci očitno z različno hitrostjo premikajo proti osamosvojitvi. Po njegovem 
mnenju predlog Urkulluja cilja na spremembe statuta oziroma ustave, kar za katalonske nacionaliste ni več aktualna tema, 
temveč stvar preteklosti. »Katalonci smo že začeli proces osamosvojitve in to odločitev je podprl (katalonski) parlament,« je 
dejal Torra. O katalonski parlamentarni podpori Sanchezovi vladi je dejal, da sprejemajo dialog. »Nismo mi zapustili 
pogajalske mize, a odgovor države je bil 214 let zapora za naše častne in demokratične tovariše.« S tem je meril na zahteve 
španskega tožilstva in državnih pravobranilcev v zvezi z 18 katalonskimi politiki. Torra in katalonske nacionalistične stranke 
Sanchezu namreč zamerijo, da ni preprečil obtožb proti njim zaradi referenduma o neodvisnosti, izpeljanega pred enim 
letom, in ni izsilil izpustitve devetih priprtih, zato španske socialistične vlade ne nameravajo več podpirati. 
»Skupaj močnejši in svobodnejši« 
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Torra se je zatem sestal še z Arnaldom Otegijem, vodjo baskovske nacionalistično stranko Bildu. Ta sestanek je bil 
pomemben tudi zato, ker je Otegi poprej predlagal, da bi baskovske, katalonske in galicijske nacionalistične stranke 
oblikovale skupno kandidacijsko listo za evropske parlamentarne volitve. Katalonski predsednik se je udeležil še sprejema, ki 
mu ga je v San Sebastianu priredilo gibanje za baskovske pravice do samoodločbe Gure Esku Dago (V naših rokah je). Torra 
je tam pozval k združitvi baskovskih in katalonskih nacionalistov z besedami: »Skupaj smo močnejši in svobodnejši.«  

• Michael Häupl, nekdanji župan mesta Dunaj: Kot župan moraš predvsem znati prepričati ljudi. Intervju:  
Michael Häupl, nekdanji župan mesta Dunaj. Pogovarjala se je: Vesna Vaupotič. Dnevnik, Ljubljana, priloga 
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znati-prepricati-ljudi  
Župan Dunaja je postal leta 1994, ko ga je njegov predhodnik in očetovski prijatelj Helmut Zilk pozval, naj prevzame 
njegovo mesto. »Te trapaste žabe boš štel kasneje,« je dejal doktorju biologije, »zdaj te rabim v politiki.« Na čelu mesta 
je ostal natanko 8600 dni, v skoraj četrt stoletja je s socialdemokrati zmagal na petih lokalnih volitvah. 
 

 
Slika: Michael Häupl, nekdanji župan mesta Dunaj. Foto: Dnevnik 
 
Konec maja je ključe mesta predal v roke strankarskemu kolegu Michaelu Ludwigu in svojo pisarno iz mogočne dvorane na 
magistratu preselil v 9. dunajsko okrožje, kjer predseduje Dunajskemu znanstvenemu in tehnološkemu skladu. Ker je velik 
ljubitelj nogometa in navdušen navijač, ostaja na čelu upravnega odbora nogometnega kluba Austria Dunaj.  
Ko so ga v enem od zadnjih intervjujev, preden se je poslovil iz mestne hiše, vprašali, na kaj je še posebej ponosen iz časa 
njegovega županovanja, je dejal, da na to, da je na volitvah dvakrat dosegel absolutno večino, da je Dunaj pripeljal v 
Evropsko unijo, da je prebrodil gospodarsko krizo po letu 2008 in da je Dunaju kot mestu kulture dodal še mesto znanosti. 
Še posebej pa je ponosen na to, da je devetkrat zaporedoma zasedel najvišje mesto na Mercerjevi lestvici, ki meri kvaliteto 
življenja v mestu. Na prvo mesto je Dunaj letos postavila tudi priznana britanska revija Economist. 
Na vprašanje, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar je toliko bolje živeti na Dunaju kot v katerem od drugih velikih mest, 
odgovori, da je temelj tega dobro delujoče gospodarstvo – dinamično, inovativno in razvojno usmerjeno. Če imaš to, imaš 
tudi denar, pravi. »Dunaj je bogato mesto, reči karkoli drugega bi bilo čisto sprenevedanje. To je seveda povezano tudi s 
sistemom financiranja v Avstriji, ključem, ki državni denar razdeli na različne ravni, na zvezno, deželno in občinsko.«  
»Poleg tega je zelo pomembno,« poudari nekdanji župan, »da lahko v svojem mestu pretežno sami odločamo o tem, kaj 
bomo počeli. Zakaj? Ker so vse storitve, ki so v javnem interesu, dejansko v javnih rokah, in ne zasebne. To niti ni zasluga 
zadnjih desetletij, za to je poskrbel že Karl Lueger, ki je Dunaju županoval na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Krščanski socialist, 
ki je imel tudi svojo grozljivo stran, bil je namreč zagrizen antisemit, je celotno energetsko oskrbo, pa tudi javni promet, 
podržavil in razlastil dotedanje zasebne lastnike. Tega si danes niti komunisti ne bi upali storiti. 
Socialdemokrati, ki so po prvih svobodnih volitvah leta 1919 prevzeli krmilo v mestu in ga z izjemo v času druge svetovne 
vojne niso spustili iz rok do danes, so potem zgradili še vse preostalo, oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda, uvedli so 
komunalne storitve, predvsem pa javni izobraževalni in zdravstveni sistem. Seveda pri nas obstajajo tudi zasebne univerze 
in zasebne bolnišnice, toda pomembno je, da visoko kvalitetne storitve na obeh področjih ponuja tudi javni sektor.« 
Eden od kriterijev, po katerem študije ocenjujejo kvaliteto življenja, je tudi cenovna dostopnost stanovanjskega 
prostora…  
Drži. Na Dunaju kar 62 odstotkov prebivalcev živi v subvencioniranih oblikah stanovanjske gradnje, pri katerih najemnina ne 
sme preseči sedem evrov na kvadratni meter. To je eden najpomembnejših ukrepov boja proti revščini, zato imamo v mestu 
relativno uravnoteženo družbeno strukturo in precej obsežen srednji sloj. To ne pomeni, da se na Dunaju cedita le med in 
mleko, temveč da razpon med bogatimi in revnimi ni tako velik, da bi povzročal socialna trenja. Posledica tega je, da je 
Dunaj varno mesto. Res imamo nekatere probleme, kot je na primer kriminal, povezan z drogo, vendar so ti neprimerljivo 
manjši kot v drugih evropskih metropolah. To pomeni, da v mestu ni območij, v katera ne bi mogli vstopiti ob katerikoli uri.  
Če povzamem: imamo dobro delujoče in kvalitetne javne storitve, javni promet, imamo precej zelenih površin, ki zavzemajo 
skoraj polovico mestne površine, in ker se je spremenila struktura industrije v mestu, je dobro tudi stanje okolja. Javnost pa 
ceni tudi zelo široko in bogato kulturno ponudbo, ki se v mestu z dvema milijonoma prebivalcev brez sramu kosa z mnogo 
večjimi svetovnimi metropolami, kot sta London in New York. 
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Je za take laskave naslove zaslužen tudi župan?  
Seveda se takih uvrstitev veselim in predvidevam, da če je župan – kar že dobrega pol leta nisem več – odgovoren za vse 
probleme v mestu, potem naj bo zaslužen tudi za to, kar je v mestu dobrega. No, zasluge si bom najbrž moral pripisati sam, 
saj od opozicije najbrž res ne morem pričakovati, da bi župana hvalila. 
Vašo stanovanjsko politiko si kljub temu v marsikaterem evropskem mestu jemljejo za zgled. Kako deluje vaš sistem?  
Na Dunaju je približno 220.000 socialnih stanovanj, ki so v lasti občine, približno toliko je tudi tako imenovanih zadružnih 
stanovanj. V resnici se razlikujejo le v tem, da je pri zadružnih treba plačati prispevek za nakup zemljišča, pri občinskih pa 
tega prispevka ni. Najemnine so pri obeh oblikah subvencioniranih stanovanj približno enake. V mestu je poleg tega okoli 
230.000 lastniških stanovanj, preostalo so klasična najemniška stanovanja v zasebni lasti. V tem sicer ne pretirano velikem 
sektorju pa imamo enak problem kot v drugih velikih evropskih mestih: najemnine so v zadnjih letih eksplodirale.  
To je tudi razlog, zakaj mesto vehementno zahteva spremembo zveznega zakona o najemninah, ki bi pri določanju višine 
najemnine vsaj delno omejila samovoljo lastnikov stanovanj. Te namreč na dobrih lokacijah, kot so na primer na zahodnem 
robu mesta, v 19. in tudi v 16. okrožju, v Hietzingu, v 7. in 8. okrožju, dosegajo višine, ki si jih običajni prebivalci tega mesta 
ne morejo več privoščiti. Seveda so v zadnjih letih zelo hitro rasle tudi cene lastniških stanovanj, res pa je, da se 
stanovanjska politika, ki v tem mestu nosi podpis socialdemokratov, bolj kot na trg lastniških stanovanj osredotoča na 
stanovanjske potrebe socialno šibkejših. 
Morda veste, koliko občinskih stanovanj je bilo zgrajenih v času vašega županovanja?  
Ne, tega nečimrnega podatka nimam, vem pa, da zdaj gradimo okoli 4000 novih občinskih stanovanj, ki naj bi bila končana 
do leta 2020. 
Kakšne pa so potrebe?  
Če upoštevam podatke o priseljevanju, potem potrebujemo okoli 14.000 stanovanj na leto. Tu ne govorim le o občinskih 
stanovanjih, temveč o vseh oblikah, tudi o zadružnih, subvencioniranih lastniških, klasičnih lastniških in klasičnih najemnih. 
V tej številki so zajete tudi potrebe, ki nastajajo zaradi združevanja manjših stanovanj v večje. Nekdaj priljubljena majhna 
samska stanovanja namreč z naraščajočo blaginjo niso več tako zaželena, zato mnogi lastniki predvsem starejših zgradb ta 
stanovanja združujejo. Zelo, zelo radi pri tem ta stanovanja iz najemniških spremenijo v lastniška, kar je mestnim oblastem 
precej manj všeč. Ker je za združevanje stanovanj potrebno dovoljenje, ima mesto pri tem tudi nekaj besede. V večini teh 
starih stavb so namreč še relativno poceni najemniška stanovanja. 
Je pa sedanja mestna oblast predlagala še en ukrep, s katerim bi zagotovili več dostopnih stanovanj. S spremembo 
gradbenih predpisov bi rada zagotovila, da bo pri vsaki subvencionirani novogradnji večina stanovanj namenjena 
neprofitnemu najemu. To ni pomembno le zaradi cenovne dostopnosti stanovanj, temveč tudi zato, da se izognemo 
getoizaciji, da nimamo naselij, v katerih živijo le socialno šibki, in tistih, kjer živijo le bogati. 
To vam je dokaj dobro uspelo tudi takrat, ko je šlo za integracijo beguncev iz časa vojne v bivši Jugoslaviji.  
Če ni človek ravno histeričen ali se te histerije ne naleze od – zdaj že dveh – vladnih strank, mora razumeti, da je bil Dunaj 
vedno mednarodno mesto. Tako kot New York je bil tudi Dunaj neke vrste topilni lonec že v časih habsburške monarhije, 
kasneje v času madžarske krize in vse do danes. Vendar se mi zdi, da se je v zavesti ljudi marsikaj spremenilo. Spominjam se 
Avstrijcev, kako so leta 1956 Madžarom celo pomagali pri begu, bili solidarni z njimi, danes pa Madžari očitno za begunce 
premorejo le brco, kot kažejo fotografije. In to le zato, ker jim je nekdo vcepil strah pred njimi.  
Seveda hočem tudi jaz, če kdo pride v mojo hišo, vedeti, kdo je to, ne odobravam ilegalnega priseljevanja, toda če je 
ogroženo njihovo življenje, kot je v vojni v Siriji in Iraku, jim je treba pomagati. Vsaj tako dolgo, dokler spoštujejo zakon v 
državi. Če ga kršijo, potem tudi nimam nič proti, če se morajo vrniti tja, od koder so prišli, gostoljubja ne smejo zlorabiti.  
Preden sva prišla k vam, sva avto pustila v bližnji garaži, kjer ura parkiranja stane 3,80 evra. Na ulici bi s parkirnim listkom 
za uro parkiranja plačala nekaj čez dva evra. Človek ima občutek, da želite voznikom osebnih vozil tu zagreniti življenje, 
da bi jih prepričali, naj se raje vozijo s podzemno, tramvajem ali kolesom…  
Že mogoče, da ste dobili tak vtis, a je le deloma pravilen. Ljudi smo iz avta v podzemno, na tramvaj ali na kolo spravili 
predvsem s širitvijo ponudbe javnega prometa. Z izjemo gradnje podzemne železnice, kjer je polovico denarja prispevala 
država, smo vse preostalo tudi sami financirali. Toda največji uspeh smo dosegli z enim samim ukrepom, z genialno idejo 
letne vozovnice za 365 evrov – za en evro na dan se lahko voziš po celotnem mestu s podzemno železnico, tramvajem ali 
avtobusom. Ne bom se kregal z zelenimi, na katerem zelniku je zrasla ta kraljevska ideja, a lahko si mislite, da je bil župan pri 
njej vsaj soudeležen. Letna vozovnica za en evro na dan je povzročila pravi bum.  
Kaj to pomeni?  
Razmerje med osebnim motornim prometom, javnim prometom, kolesarji in pešci se je v 24 letih temeljito spremenilo. Ko 
sem postal župan, se je 40 odstotkov ljudi vozilo z avtomobili in 20 odstotkov z javnim prevozom, danes je ravno obrnjeno. 
In to ne zaradi tega, ker bi voznikom zagrenili življenje, temveč zato, ker smo izboljšali ponudbo javnega prevoza. Ta je 
postala atraktivna še posebej za mlade ljudi, ki imajo sicer še vedno svoje avtomobile, ampak po mestu se prevažajo s 
podzemno, tramvaji in avtobusi. Ti so sčasoma tudi izgubili slab ugled zanemarjenosti: če se je bilo včasih nobel voziti z 
avtomobilom, se je danes kul voziti z öffiji (offentliche Verkehrsmittel – javna prevozna sredstva). Odkar so uvedli avtobuse 
tudi ponoči in glede na to, da mladi nimajo ravno preveč denarja, raje izberejo varianto, cenejšo od taksija.  
Najbolj se je torej spremenilo prav razmerje med zasebnim motornim in javnim prometom, delež kolesarjev je ostal 
približno enak, pri sedmih odstotkih, enako velja za pešce. Zato morda res kdo dobi vtis, da voznikom skušamo zagreniti 
življenje, ampak povsem iskreno rečeno gre bolj za konservativno propagando, ker nočejo, da so zeleni partner 
socialdemokratom v mestni vladi. Resnica je, da je rdeče-zelena mestna vlada le nadaljevala politiko prejšnje, ki je bila samo 
socialdemokratska, namreč izboljšati ponudbo javnega prometa. Na Dunaju smo zgradili 1000 kilometrov kolesarskih prog, 
še preden je en sam zelen politik sedel v mestni vladi. 



Ah, vidim, da sem vam stopila na žulj, za katerega še vedela nisem, da ga imate. V Ljubljani političnih razprav v vašem 
mestu ne spremljamo tako zelo natančno. Bolj me je zanimal recept, kako več ljudi spraviti na javna prevozna sredstva.  
Prava alternativa je čim bolj učinkovit, cenovno ugoden javni promet. 
Tudi nam v Ljubljani se je zdela ideja poceni letne vozovnice genialna, le da so nam povedali, da se finančno ne izide…  
Točno to so tudi meni povedali pristojni gospodje pri naših podjetjih javnega prevoza tu na Dunaju. Pa sem jim rekel: 
oprostite, to me ne zanima. To bomo zdaj izvedli in vi boste rešili problem financ. Zato ste tu in če vi ne morete tega storiti, 
bo to naredil kdo drug. 
A zdaj ta podjetja poslujejo pozitivno?  
Ah, kje pa. Noben javni prevoz na svetu, razen v Singapurju, ne posluje z dobičkom. Približno 480 milijonov evrov moramo 
primakniti na leto. 
Kako pa je s primestnim prometom, dnevnimi migranti?  
Tu smo nekoliko manj uspešni. Ko sem postal župan, se je z Gradiščanskega, s Štajerske in iz Spodnje Avstrije dnevno na 
delo vozilo okoli 150.000 ljudi, danes se jih vozi 280.000. Medtem ko se okoli 35 odstotkov tistih, ki prihajajo z zahoda, torej 
iz Spodnje Avstrije, pripelje z vlakom, je takšnih z juga le 18 odstotkov. Zakaj je tako, vam ne znam razložiti, še posebej, ker 
povezave z juga tudi niso slabe. Po drugi strani imamo okoli 80.000 ljudi, ki živijo na Dunaju, pa se vsak dan vozijo na delo 
denimo v Parndorf na Gradiščansko ali pa delajo v raziskovalnih ustanovah v Tullnu ali v Kremsu. Tu je delež tistih, ki se 
odločijo za vlak, večji.  
Vsekakor moramo pri dnevnih migracijah še kaj narediti. Pa naj mi ne pridejo spet z večno lajno, da je treba podaljšati 
podzemno železnico. To je neumnost. Podzemna železnica je res najbolj učinkovit javni prevoz v mestu, toda povezavo 
mesta navzven je treba zgraditi s tramvajskimi linijami, predvsem v severovzhodni smeri. Tudi zato, ker je precej ceneje. 
Potem pa potrebujemo le še dobro propagando, takšno, kot smo jo imeli ob letni vozovnici za 365 evrov. Še moja soproga, 
ki je zaljubljena v avto, si jo je kupila.  
Ste kdaj razmišljali o mestni cestnini?  
Za to, da bi nekako nadzorovali količino prometa v mestu, imate na voljo dva sistema. Eno je »gospodarjenje s parkirnim 
prostorom«, kot temu pravimo na Dunaju, gre za plačljiva območja časovno omejenega parkiranja, drugo pa je cestnina za 
središče mesta, kot jo poznajo v Londonu. Preden se odločiš za eno ali drugo, je treba natančno pogledati, kolikšne 
investicije so potrebne, da bi sistem deloval. Cestnina Dunajčankam in Dunajčanom ne bi bila le precej nesimpatična, 
temveč bi nas tudi s preprosto opremo stala veliko denarja.  
Poleg tega naš največji problem ni promet v središču mesta, temveč na obrobju. Če zjutraj poslušate radio na Dunaju, vam 
bo ta poročal o zastojih na tangenti, avtocestni povezavi med južno in vzhodno avtocesto, in ne na Ringu, notranjem 
cestnem obroču v središču mesta. Vse to govori proti sistemu, kot ga pozna London, in govori za tistega, ki smo ga v mestu 
uvedli že pred več kot 25 leti, ko še sploh nisem bil župan. Območja časovno omejenega plačljivega parkiranja smo začeli 
uvajati v prvem okrožju in jih zatem širili navzven proti obrobju mesta.  
To kar dobro deluje, res pa je, da smo se ob uvajanju tega sistema morali sproti tudi kar veliko naučiti. Je neke vrste proces 
learning by doing. Tako kot denimo pri prekrivajočih se conah, ki omogočajo, da ljudje, ki imajo parkirno dovolilnico v enem 
okrožju, lahko parkirajo tudi v delu drugega. Na začetku smo okrožjem pustili tudi kar precej svobode, denimo pri odločitvi, 
kako pozno zvečer je še treba plačati parkirnino ali kateri deli okrožja so izvzeti iz tega sistema. Nedavno so se tako 
prebivalci Simmeringa na referendumu odločili, da si eno cono želijo v sistemu, dveh con pa ne. Zdaj ugotavljamo, da bo 
počasi treba vse skupaj spraviti pod isto kapo, in končni cilj je enoten sistem za ves Dunaj. To se ne bo zgodilo v enem letu, 
morda v nekaj letih. Tak sistem torej pri nas dobro deluje, kar pa ne pomeni, da enako velja za vsa mesta. Za vsa velika 
mesta pa velja, da potrebujejo neko vrsto upravljanja s parkirnim prostorom, brez tega ne gre.  
Kakšne izkušnje pa imate s skupnim prometnim prostorom, takšnim, ki ga ob spoštovanju določenih pravil istočasno 
uporabljajo vozila, kolesarji in pešci? Mislim, da je en tak primer pri vas Mariahilfer Strasse.  
Mariahilfer Strasse sicer ni prva, ampak najbolj znana takšna ulica. Seveda je bil najprej en strašen cirkus in spet so zmerjali 
zelene, četudi sem se neizmerno trudil pojasniti, da se za ta projekt zavzema celotna mestna vlada. Ne le zeleni. Danes se 
nihče več ne pritožuje. Nasprotno, to je bila pravzaprav rešitev za to cesto. Razvila se je v nakupovalno avenijo, ki v ničemer 
ne zaostaja za tistimi v strogem središču mesta. In zdaj je seveda čisto drugače, zdaj bi takšne ceste radi tudi v drugih 
okrožjih, na primer v okrožju Favoriten. Trenutno imamo na Dunaju pet takšnih skupnih prometnih prostorov, v katerih 
velja omejitev hitrosti 20 kilometrov na uro, vendar, kot sem rekel, želijo si jih že tudi drugje. Jaz o tem ne odločam več, se 
mi pa vsekakor zdi dobra ideja. Boljša kot cone, ki so namenjene le pešcem. 
Ste imeli »cirkus« tudi s sežigalnicami? Ena od njih je praktično sredi mesta, pa ni videti in slišati, da bi se okoliški 
stanovalci prav dosti pritoževali čez njo…  
Danes je že tako, ampak pred 30 leti, ko sem bil v mestni vladi zadolžen za to področje, je bila situacija povsem drugačna. 
Takrat so bile razprave polemične in glasne, tudi protesti so bili. Takrat se je dogajalo. Dve stvari sta nam pomagali, da so na 
koncu naše načrte ljudje vseeno sprejeli. Razvili smo nov koncept ravnanja z odpadki, ki je izhajal iz tega, da je treba 
odpadke preprečevati, ločevati in jih potem nameniti nadaljnji predelavi ter ponovni uporabi. Hkrati se je razvijala 
tehnologija pri deponijah odpadkov in še posebej pri sežigalnicah.  
Pred 30 leti smo predvidevali, da bo treba mestno deponijo odpadkov zapreti v sedmih letih, ker bo zapolnjena. Danes 
predvidevajo, da bo ta deponija odprta vsaj še 30 let, ker se tam več ne odlagajo mešani odpadki, temveč le še žlindra in 
ostanki pepela iz sežigalnic. Zato je danes to neka povsem drugačna deponija, kot je bila nekoč. Sežigalnice smo opremili z 
dragimi filtrirnimi napravami; če danes sežigalnica stane 1,2 milijarde evrov, gre tretjina tega denarja za čiščenje izpušnih 
plinov, okoliške stanovalce pa tudi redno obveščamo o vseh meritvah. In če vas zanima še to, kolikokrat pri nas odvažajo 



mešane odpadke, vam povem, da dvakrat na teden, v Spodnji Avstriji, kjer je moj drugi dom oziroma hiša mojih staršev, le 
enkrat na mesec. Samo za primerjavo. 
Kolikšen delež odpadkov pa ločite?  
Nimam pri roki zadnjega poročila, toda če upoštevam vse odpadke, tako iz gospodinjstev kot iz trgovin, obrti, storitvenih 
dejavnosti, pa tudi gradbeni material, potem ločimo približno dve tretjini odpadkov. Če upoštevam le mešane odpadke iz 
gospodinjstev in njim podobne obrti, so ti rezultati nekoliko slabši. Saj veste, kaj pravijo: kar je človek zmešal, še bog ne 
more več ločiti. Tudi ločevanje odpadkov se je pri nas pokazalo kot proces, pri katerem smo se morali mnogo naučiti. Leta 
1975 smo začeli z zbiranjem stekla, papirja in plastike, leta 1989 je bil vzpostavljen sistem, ki je osnova današnjemu 
ločevanju. Leta 2004 smo rumene kontejnerje za plastične odpadke nadomestili s kontejnerji, v katerih zbiramo le plastične 
steklenice.  
Dunaj je pri ločenem zbiranju odpadkov vodilen v Avstriji, prednjači pa tudi v primerjavi z mnogimi evropskimi mesti: letno v 
mestu zberemo okoli 27.000 ton stekla, 15.000 ton kovinskih odpadkov in 5000 ton plastičnih steklenic. V zelenih predelih 
mesta zbiramo tudi bio odpadke, vendar smo imeli na začetku kar nekaj težav. Z veliko truda smo potem ljudi vendarle 
prepričali, da v te zabojnike ne smejo metati ostankov hrane, saj se ti odpadki kompostirajo, dober kompost pa, kot veste, 
ne sme smrdeti. 
Dunaj je na seznamu praktično vsakega Azijca, ki obišče Evropo. Mnogo evropskih mest, ki je na tem seznamu, ima z 
množičnim turizmom velike težave. Domačini pravijo, da jim turisti mesto jemljejo iz rok in s kratkotrajnim najemom 
prek platform, kot je Airbnb, dražijo njihove domove.  
Tak občutek smo imeli leta 2008, preden so nam ZDA inducirale gospodarsko krizo. V kriznih letih pa je temeljito padel tudi 
turistični obisk Dunaja. Toda danes smo že daleč od teh številk in obisk raste 6 do 7 odstotkov na leto, pa tega za zdaj še ne 
občutimo kot problem. Mogoče z izjemo silvestra – takrat je v mestu na tisoče Italijanov, ki pridejo k nam, ker je v 
primerjavi z bučnimi množičnimi silvestrskimi zabavami na prostem, kot je tista v Rimu ali Berlinu, bolj mirno in varno. 
Dobro pa poznam razmere v Benetkah, tam so se porušila vsa razumna razmerja. Benetke imajo približno 260.000 
prebivalcev, v starem delu mesta, kjer je turistov največ, le še okoli 50.000. V mestu je dnevno 100.000 turistov, mesto v 
laguni letno obišče 30 milijonov ljudi. In to je odločno preveč. Zato razumem, da mora tamkajšnja mestna oblast ukrepati, 
tudi če mora zato zapreti določene dele mesta in omejiti obisk, če ne, bo ves sistem kolapsiral.  
Na Dunaju smo od teh številk še precej oddaljeni. Mesto, ki bo leta 2020 predvidoma imelo dva milijona prebivalcev, je lani 
obiskalo nekaj več kot sedem milijonov turistov. Res se ti osredotočajo predvsem na prvo okrožje, na središče mesta, pa 
morda še na UNO City, vendar jih domačini še ne zaznavajo kot problem. To ne pomeni, da se ni treba na takšno situacijo 
pripraviti oziroma se z vsemi udeleženimi dogovoriti, kako se bomo s tem soočali, če bo denimo število turistov naraslo še 
za tretjino. Sedanja mestna oblast z novelo gradbenih predpisov, ki bo sprejeta konec novembra, praktično že onemogoča 
kratkotrajno oddajanje v stanovanjskih soseskah, občinskih stanovanj pa najemniki tako ali tako ne smejo oddajati, sicer 
lahko izgubijo stanovanje. 
Neue Züricher Zeitung je po lokalnih volitvah leta 2010, ko ste drugič izgubili absolutno večino, zapisal, da mesto vodite 
kot dobronameren avtokrat…  
Župan ni nikakršen diktator, je demokratično izvoljen… 
Morda ste me razumeli preveč dobesedno. Hotela sem izvedeti, kako pomembno je, da župana pri njegovih projektih 
podpira večina prebivalcev mesta; je morda pri vodenju tako velikega mesta potrebna tudi nekoliko trša roka, da velikih 
projektov ne podre že vsak nezadovoljen sosed?  
Predvsem moraš kot župan ljudi prepričati. Ni treba, da se obračaš po vetru, da se osredotočaš le na to, kaj meščani mislijo 
in govorijo. Če bi ravnal tako, bi pred 30 leti sežigalnice moral zapreti, saj jim je takrat nasprotovalo kar 66 odstotkov 
prebivalcev. Potem sem se res potrudil in nisem odnehal. Na koncu so sežigalnici nasprotovali le še trije odstotki. Toda z 
nasprotovanji sem se moral soočiti in se oborožiti z veliko argumenti ter potrpežljivosti. Kadar gre za velike projekte, je to 
zelo pomembno. Pri majhnih, no, ja… Iskreno rečeno, imel sem že civilne pobude, ki so nasprotovale vsaki novi trajnici, ki 
smo jo posadili v parku pred magistratom. V takih primerih mora človek že reči, tako, prijatelji, zdaj je pa tega dovolj. Tukaj 
hočemo posaditi takšne trajnice in jih bomo posadili, pa pika.  
Na koncu me zanima še to, ali imate na zalogi kakšen nasvet za župana, ki bi hotel splezati po Mercerjevi lestvici navzgor.  
Ha, ha, ha, sem si mislil, da bo prišlo tudi to vprašanje… Ne, vam ne povem… 
Kakšen nasvet zmeraj pride prav, prav vsakemu županu…  
Če me bo vprašal zanj, mu ga bom zagotovo zaupal, ampak na štiri oči, ne takole prek mikrofona. Tako ali tako bi rad še 
pred božičem prišel v Ljubljano.  

• Otvoritev Hiše zgodovine Avstrije: Pot v neznano. Oto Luthar. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 17. 
november 2018 

https://www.dnevnik.si/1042847089/svet/otvoritev-hise-zgodovine-avstrije-pot-v-neznano-  
Desetega novembra, dva dni pred 100. obletnico ustanovitve prve republike in po dobrih treh desetletjih diskusij in 
polemik, so v Avstrijski narodni knjižnici svečano odprli Muzej novejše zgodovine Avstrije.  
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Slika: Nemi orkester v spomin na judovsko glasbenico Almo Rose, vnukinjo Gustava Mahlerja. Nacisti so jo poslali v 
Auschwitz, kjer je 10 mesecev vodila taboriščni orkester in na ta način rešila mnogo judovskih glasbenic. Ubita sredi leta 
1944. Foto: Pressekit HDGÖ 
 
To je stavba, v kateri poleg nacionalne knjižnice domujeta dva muzeja in vrsta historičnih zbirk; stavba, katere južna fasada 
je usmerjena proti Umetnostnozgodovinskemu muzeju (Kunsthistorisches Museum), pogled proti zahodu pa razkriva obrise 
parlamenta; to je tudi stavba, iz katere je Hitler ob priključitvi Avstrije oktobra 1938 nagovoril evforično množico.  
Sklepni del priprav na ta dogodek je trajal leto in pol, razstava pa je resnično vredna ogleda. In to ne samo zato, ker pokaže, 
kako je mogoče 100 let kompleksne zgodovine »stlačiti« na 750 kvadratnih metrov površine, ne da bi človek dobil občutek, 
da se je znašel v skladiščnem delu prodajalne Ikea. 
Ne, razlogov je bistveno več  
Poleg vsebine gre predvsem za to, kako je ta predstavljena. Kustosinje in kustosi z direktorico dr. Moniko Sommer na čelu so 
namreč nazorno pokazali, da je – podobno kot na drugih področjih življenja – tudi pri preoblikovanju vloge muzejev prišlo 
do tektonskih premikov. V procesu dekolonizacije in rasne, spolne ter na koncu še istospolne emancipacije so do besede 
prišli doslej nevidne skupine in posamezniki, ki odločilno prispevajo h kredibilnejši interpretaciji preteklosti. S pomočjo 
novih tehnologij so (posredno) spregovorili tudi ustvarjalci in uporabniki danosti, ki so sčasoma postale muzejski eksponati. 
Še več, predmeti, ki so jih do nedavnega v glavnem interpretirali samo kustosi, so spregovorili sami, zato ne preseneča, da 
se je z »novo muzeologijo« poudarek iz reprezentacije in pouka začel spreminjati v naracijo.  
V pripoved in dialoško komunikacijo se je usmeril predvsem tako imenovani »drugi val« nove muzeologije, ki je zaznamoval 
muzejsko prezentacijo v novem tisočletju. Muzealci so se začeli intenzivno ukvarjati z neposrednim posredovanjem oziroma 
z dialogom z obiskovalci. V najbolje opremljenih in konceptualno najbolj domišljenih muzejih lahko obiskovalci neposredno 
komunicirajo z razstavljenimi predmeti, zaradi česar se je obisk muzejev v zadnjih dveh desetletjih občutno povečal. 
Zagotovo bo Hiša zgodovine Avstrije (Haus der Geschichte Österreich) izdatno prispevala k temu razvoju. 
Poleg obveznega zvočnega vodiča namreč razstavo dopolnjujejo tudi domiselni svetlobni napisi in plakati, kot sta uvodni 
»Kaj je Avstrija« in udaren poziv k demilitarizaciji: »Zuviel Panzer zuwenig Hirn« (»Preveč tankov, premalo možganov«), ki so 
si ga avstrijski nasprotniki atomske bombe izposodili pri Bavarcih. Za slovenske obiskovalce bo nedvoumno zanimiv 
eksponat z napisom »ZWEISPRACHIG DVOJEZIČNO«. Gre za torbo, ki so si jo leta 2006 zamislili članice in člani dunajske 
centrale stranke Zelenih zato, da bi javno opozarjali na Heiderjevo restriktivno manjšinsko politiko.  
To je tudi sicer eno tistih poglavij zgodovine druge republike, ki vzbuja največ nelagodja. Podobno kot čas v obdobju med 
1938 in 1945, ki so ga do poznih osemdesetih let interpretirali kot nemško okupacijo.  
Politika preteklosti po avstrijsko 
Čeprav je zdaj že ne več tako novi minister Gernot Blümel na tiskovni konferenci skupaj s predsednikom Nacionalnega sveta 
Wolfgangom Sobotko zatrjeval, da so sredstva za nemoteno delovanje zagotovljena, ni mogel mimo imena muzeja, ki je že v 
predhodni razpravi vzbujalo precej vznemirjenja. Članicam in članom svobodnjaške stranke ime Haus der Geschichte 
Österreich nekako ne gre z jezika, zaradi česar je minister na koncu tiskovke lamentiral o morebitni spremembi imena v 
Haus der Republik. Slednje je med liberalnimi zgodovinarkami in zgodovinarji sprožilo razmišljanje o morebitnem nelagodju 
pred razgaljanjem nacistične diktature, ki je Avstrijo po priključitvi k rajhu degradirala na raven Vzhodne marke. V 
posameznih komentarjih je razbrati tudi nekaj malega strahu pred FPÖ-jevskim republikanizmom, ki ga v deželi, ki premore 
kar cel zbor za republiko, lahko prav dobro razumemo. 
Morda sem tudi zato nekoliko lažje zaznal olajšanje, ki ga je bilo mogoče čutiti po tem, ko je osrednja otvoritvena slovesnost 
dokončno stekla. Ko so skoraj vsi nagovori poudarjali politično modrost aktualne vlade, ki je projekt v zadnjem letu sicer 
finančno olajšala, ne pa tudi ustavila. Najbolj črnogledi komentatorji so se namreč bali prav tega: da bo konservativna vlada 
slabo leto pred napovedano otvoritvijo muzej znova postavila na hladno.  
Zgodovina Avstrije je nedvomno kompleksna. Točneje, kompleksna je interpretacija preteklosti obeh avstrijskih republik. Ob 
zgornjih primerih kaže omeniti razmah lokalnega nacističnega terorja, ki je v noči z 9. na 10. november Dunajčane napeljal 
na požig okoli 100 sinagog, molilnic in sedežev izraelitskih skupnosti. Slednje je na otvoritvi še posebej izpostavila tudi 
direktorica muzeja in poudarila, da je Muzej avstrijske zgodovine tudi muzej holokavsta. Novembrski pogrom, v katerem je 
bilo samo na Dunaju umorjenih 27 Judinj in Judov, 680 pa jih je to noč naredilo samomor; pogrom, v katerem so zagorela 
tudi posamezna judovska stanovanja, trgovine in sedeži podjetij, si brez dvoma zasluži posebno pozornost. Nenazadnje se je 
znašel tudi v Goebbelsovem dnevniku, kjer v zapisu z datumom 10. 11. 1938 lahko preberemo tudi naslednje: »Gasiti 
pustimo samo v primerih, ko ogenj ogroža sosednje stavbe. Sicer pustimo, da dogori do tal.« 



 

 
Slika: Leseni konj Petra Turrinija in Alfreda Hrdlicke v času protestov proti nominaciji Kurta Waldheima za predsednika 
Avstrije. Foto: Pressekit HDGÖ 
 
Da dekonstrukcija mita Avstrija – prva žrtev nacizma ni stvar davne preteklosti, priča tudi tako imenovana Waldheimova 
afera, ki je razblinila predstavo o neomadeževanosti Hitlerjeve redne vojske (Wermacht), v kateri so služili tudi Avstrijci. Šele 
s polemiko ob nominaciji in kasneje izvolitvi avstrijskega predsednika (1986–1992) Kurta Waldheima, ki je bil pred tem tudi 
predsednik Združenih narodov (1972–1981), je opozorila na to, da je bilo med dozdevnimi okupanti tudi ogromno storilcev. 
O tem nenazadnje priča tudi čudovit roman Arna Geigerja Unter den Drachenwand (Pod zmajevo steno), ki je izšel v času, ko 
je bivša avstrijska vlada sprejela dokončno odločitev o otvoritvi muzeja. Naključje? Morda, a malo verjetno. Kakorkoli že, 
avstrijska Hiša zgodovine in njena prva stalna razstava pričata o tem, da je interpretacija preteklosti obeh avstrijskih 
republik vse prej kot enoznačna. 
Preteklost kot forum 
Na to napeljuje tudi osnovni koncept razstave, ki si rekonstrukcije preteklega mišljenja, ustvarjanja, življenja in tu in tam 
tudi političnega dogajanja predstavlja kot pot v neznano, kot forum za neskončno razpravo o obravnavani preteklosti.  
Zato ne preseneča, da se razstava izteče v pano za mnenja, na katerem se je že v prvih urah obstoja muzeja znašlo kar nekaj 
nalepk s komentarji, na katere sveti eden od mnogih neonskih napisov. V tem primeru je to napis, ki opozarja, da nas v 
novih časih pestijo stari strahovi (»Neue Zeiten, alte Ängste«). Da je to še kako res, priča tudi razmišljanje kolega Oliverja 
Radkolba, ki je v dnevniku Der Standard opozoril na republikanski mit o nekdanjih nekonfliktnih migracijah znotraj 
monarhije. S tem je, vsaj za en dan, razgalil aktualno primerjavo med »dobrimi« migracijami na prelomu prejšnjega stoletja 
in migracijami po letu 2015. Nasprotovanje priseljevanju Čehov, Poljakov, Judov itd. je po Radkolbu zaznamovalo identično 
»izključujoče označevanje«, ki ga je mogoče videti v času migracij po letu 2015. 

• Usoda deklaracij in dogovorov: Je pravica do migriranja rezervirana za zahodnjake?. Ana Kalin. Dnevnik, 
Ljubljana, priloga Objektiv, 17. november 2018  

Ana Kalin je nekdanja diplomatka, strokovnjakinja za razvojne in migracijske politike. 
https://www.dnevnik.si/1042847090/svet/usoda-deklaracij-in-dogovorov-je-pravica-do-migriranja-rezervirana-za-
zahodnjake  
Zaradi strahu, da bi premiki iz ene države v drugo postali pravica slehernega posameznika, zadnje tedne beremo o vedno 
več državah, ki odstopajo od dogovora Organizacije združenih narodov (OZN) za upravljanje migracij. 
 

 
Slika: Migracije (Foto: Reuters)  
 
Ko je po več kot desetletju dogovarjanj kazalo, da smo postavili okvir za mednarodno sodelovanje, ki koristi tako migrantom 
kot državam izvora in cilja, so začele padati domine.   
Pot do dogovora je bila dolga in enega izmed tlakovcev je leta 2008, v času predsedovanja Svetu Evropske unije (EU), 
položila tudi Slovenija. Nekaj mesecev pred tem, ko je štafetno palico Unije še nosila Portugalska, je v okviru OZN Mehika 
predlagala sprejetje resolucije o migracijah in razvoju, predvsem z željo, da bi zaščitila lastne državljane v Združenih državah 
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Amerike. Znotraj EU je završalo, saj se o mednarodnih premikih ljudi v tej medvladni organizaciji ni rado govorilo. Voditelji 
držav so namreč šele leta 2006 prvič razpravljali o migracijah, pa še to predvsem z vidika njihovih ekonomskih koristi. 
Srečanje se je zaključilo z odločitvijo, da je o temi vendarle najbolj varno razpravljati zunaj OZN, zato so ustanovili Globalni 
forum o migracijah in razvoju, ki naj bi se srečeval na pobudo zainteresiranih držav.  
Toda Mehika je leto kasneje migracije in razvoj ponovno pripeljala v OZN. Portugalska se je spretno izognila obravnavi 
resolucije in s prevzemom predsedovanja Svetu EU jo je podedovala Slovenija. Kljub že takrat prisotnim strahovom pred 
izenačevanjem vseh migrantov in njihovih pravic se je Slovenija kot trdna podpornica multilateralizma borila za 
kompromisno rešitev med članicami OZN. In jo tudi izborila – táko, ki je na eni strani državam, iz katerih večji del migrantov 
izvira, dala upanje, da se bomo na globalni ravni vendarle začeli pogovarjati o migracijah, na drugi strani pa je ciljnim 
državam omogočila občutek, da svojih vrat ne odpirajo preširoko, a hkrati ostajajo približno zveste svoji retoriki o 
univerzalnosti človekovih pravic.  
Kot vsak kompromis tudi takraten ni bil idealen, a je odprl prostor za proces, v katerem bi lahko skupaj iskali rešitve za 
skupen izziv. Trud, vložen v ta proces, se je deloma tudi poplačal. Leta 2015 sprejeta Agenda 2030 in cilji trajnostnega 
razvoja se namreč dotikajo vprašanja varnih, urejenih, regularnih (zakonitih) in odgovornih premikov ljudi. In morda še 
pomembnejše: Agenda odraža zavedanje držav sveta o pomenu sodelovanja in medsebojne povezanosti med državami 
izvora in tranzita ter ciljnimi državami. 
Skrivanje za tulipani 
Ko je leta 2015 migrantska realnost pljusknila v Evropo in na naših obalah pustila trupla utopljenih prebežnikov, je to 
vzbudilo nemir v zibelkah demokracije. Ta je spodbudil procese znotraj OZN in septembra 2016 so vse članice mednarodne 
organizacije enoglasno sprejele newyorško deklaracijo o beguncih in migrantih. Ta resda vabi k prepoznavanju pozitivnih 
prispevkov migrantov k rasti in trajnostnemu razvoju, toda prvotna motivacija za njeno sprejetje je bila zaustavitev 
novonastale migracijske krize. Deklaracija migracije obravnava kot problem, ki ga je treba rešiti, odgovore na vprašanje, 
kako to storiti, pa naj bi leta 2018 ponudil dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.  
Nekoč mi je prijatelj opisoval, kako se je njegova mlajša sestra kot otrok pred njim skrivala za tulipani. Ker ji je cvet prekril 
oči in brata ni videla, je bila prepričana, da tudi on nje ne vidi. Temu je podoben pristop EU do migracij. Prepričani smo, da 
bodo migranti izpuhteli, če si dovolj dolgo zatiskamo oči, ob tem pa sprejmemo nekaj sporazumov s pomembnimi državami 
tranzita ter s tem zunanje meje EU potisnemo čim dlje od dejanskih meja; istočasno pa čim večji delež razvojne pomoči 
preusmerimo v odpravljanje tako imenovanih temeljnih vzrokov za migracije. 
Toda migracije so dejstvo. Kot sta dejstvo noč in dan in četudi bi radi živeli v svetu z večno temo, se bo proti jutru svetloba 
prikradla nad nas. Da so migracije stare toliko kot človeštvo samo, je že oguljena fraza, a zato nič manj resnična. 
Posamezniki so vedno iskali možnosti za dostojno življenje, kot to dnevno počnejo Slovenci, ki se v službo odpeljejo v 
sosednjo Avstrijo, ali kot so naredili zdravniki z zahodnega Balkana, ki so v Sloveniji zapolnili manko domačih strokovnjakov. 
Skupine so vedno bežale in še bežijo pred naravnimi nesrečami, lakoto in vojnami, naj bodo to notranje razseljeni prebivalci 
Bangladeša, ki se vsako leto umikajo pred poplavami, ali več kot milijon Sirijcev, ki so zatočišče pred vojno poiskali v 
Libanonu, ali pa skoraj dva milijona Ircev, ki so v sredini 19. stoletja pred lakoto zbežali v Ameriko.  
Delež svetovnega prebivalstva, ki migrira, se ne spreminja drastično. Od leta 1970, ko je po podatkih Mednarodne 
organizacije za migracije znašal 2,3 odstotka, je v letu 2015 narastel na 3,3 odstotka. K temu porastu je prispevalo več 
dejavnikov, med drugim globalizacija in s tem povezano širjenje informacijskih tehnologij, ki lajšajo posameznikovo 
odločitev o migriranju, naraščajoče število konfliktov in nasilja ter vedno bolj prisotna okoljska degradacija. Dejstvo, da se je 
v zadnjih petdesetih letih prebivalstvo skoraj podvojilo, pa nedvomno znatno vpliva na dojemanje o množičnih valovih 
migrantov, ki preplavljajo naš svet.  
Strah pred spremembami je pri ljudeh pogost pojav. V pravi meri nas ščiti pred nepremišljenimi in nevarnimi situacijami. A 
preveč strahu nas hromi pred sprejemanjem odločitev, ki so za nas koristne. Če lahko izbiramo med predvidljivim 
negativnim in med neznanim izidom, bomo najpogosteje izbrali prvega. Ko je leta 2015 na duri Evrope potrkalo več kot 
milijon migrantov, je to velikemu delu prebivalcev starega kontinenta pognalo strah v kosti. Ker sta se kultura in vera 
prebežnikov razlikovali od naše, je to le še povečalo nepredvidljivost situacije in zavladala je panika. In ta panika ni popustila 
do današnjega dne, ne glede na konstanto padanje števila prebežnikov, ki jih je po podatkih Urada Visokega komisarja za 
begunce v letošnjem letu le okoli 76.000.  
Vedno bolj omejujemo lastne svoboščine 
Kaj torej strah ohranja pri življenju? Kaj daje Avstriji, Madžarski in Bolgariji občutek, da bodo same kos globalnemu pojavu, 
in se zato odločajo za odstop od dogovora OZN? Kaj se je v Sloveniji, zvesti multilateralizmu, v desetih letih spremenilo, da 
je od iskanja kompromisov prešla k njihovemu krhanju? Nedvomno se ni zgodil drastičen porast števila prebežnikov.  
Drugačnost migrantov, njihove vere in kulture, lahko vzbudi dvome glede njihovega vpliva na kohezivnost naše družbe. 
Njihova prisotnost in s tem breme za našo socialno državo oziroma za naše službe, ki jih tako ali tako primanjkuje, prav tako 
lahko zanetita skrbi med ljudmi. A bistvena je razlika med individualno skrbjo in kolektivno paniko, ki lahko nastane le s 
stalnim spodbujanjem nezaupanja ali celo sovraštva s strani vladajočih elit in politikov, s ciljem pridobivanja moči.  
Od leta 2015 dalje se v Evropi diskurz o grožnji migrantov, še posebej muslimanskih, za nacionalno varnost, kulturo in 
vrednote poglablja. Ko državni sekretar z notranjega ministrstva na nacionalni televiziji smrt policista pripiše nezakonitemu 
migrantu, ki naj bi nasilno dejanje izvedel z mačeto, namesto nemškemu državljanu, ki je varuha miru v resnici zabodel, 
nobeno naknadno pojasnilo ministrstva za notranje zadeve ne bo odpravilo strahu pred neželenimi migranti, ki so ga 
(ne)namerno netočne besede zasejale med prebivalstvom. In ko minister za zunanje zadeve v svoji izjavi o dogovoru OZN o 
migracijah poudari, da slovenska vlada ne sme dovoliti, da bi migracije ogrozile našo varnost in način življenja, je sporočilo 
povsem jasno: globalni dogovor lahko škoduje varnosti Slovenije in njenim vrednotam. 



In to je tisto, kar se najbolj drastično spreminja v zadnjem desetletju. Trend ni omejen na Slovenijo, je globalen, a najhuje je 
to, da je posebej opazen v zahodnem ali tako imenovanem svobodnem svetu. V imenu ščitenja našega načina življenja pred 
nesvobodnimi praksami tretjega sveta sami sebi vedno bolj omejujemo svoboščine, ki naj bi jih v prvi vrsti branili. Aktivno 
nasprotovanje ali odstop od dogovora OZN o migracijah teh ne bosta odpravila, prav tako ne bosta odpravila izzivov, s 
katerimi se države sveta soočajo zaradi njih. Bosta pa omajala pomen mednarodnih dogovorov in temeljne vrednote 
današnjega sveta.  
Verjetno ni naključje, da bo sprejetje dogovora o migracijah potekalo prav na dan 70. obletnice sprejetja univerzalne 
deklaracije o človekovih pravicah. Je 70 let predolgo obdobje, da bi se ljudje še spomnili grozot druge svetovne vojne, ki so 
naše prednike spodbudile k sprejetju minimalnih standardov človekovih pravic? 
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Doktorica Irena Šumi je članica Gibanja za demokracijo v Evropi 2025. DiEM25 je ustanovil nekdanji grški finančni 
minister Janis Varufakis zaradi izkušenj, ki jih je imel z organi Evropske unije, mednarodnimi finančnimi institucijami in 
nacionalnimi politikami. 
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Sklenil je, da Evropa potrebuje široko politično gibanje za demokratizacijo evropskih političnih struktur. Pridružili so se mu 
Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Srećko Horvat in zdaj sklepa zavezništvo z Berniejem Sandersom, da bi ustvaril protipol 
napredovanju populističnih gibanj proti evropskemu parlamentu. Z različnimi potezami želi gibanje pripeljati v parlament 
kot evropsko politično silo brez meja. 
Irena Šumi je antropologinja, ki ima za seboj bogato raziskovalno in predavateljsko delo. Z vprašanj kulture in etničnosti, ki 
jih je obravnavala v svojem doktoratu, je prešla na raziskovanje rasizma in antisemitizma v Sloveniji. Med bolj opaznimi deli 
so bili njeni prispevki k zgodovini Judov na Slovenskem, kjer je postavila analitični zid čudaškim interpretacijam novejše 
zgodovine.  
Zakaj ste se odločili za sodelovanje v Gibanju za demokracijo v Evropi 2025?  
Spontanemu kolektivu DiEM25 v Ljubljani sem se pridružila takoj, ko se je začel oblikovati. Brala sem knjige Janisa 
Varufakisa in poslušala njegova predavanja. Od blizu sem sledila drami Sirize v Grčiji in njegovi vlogi v njej. V tem času se je 
tudi v Sloveniji konstituirala Levica. Aleksis Cipras je bil gost na ustanovnem kongresu. Potem je Varufakis odstopil s 
položaja finančnega ministra Ciprasove vlade. Opis njegovih odnosov s Svetovno banko, Svetom Evrope, ministrskim svetom 
in drugimi institucijami se mi je zdel razodevalen. Prepričal me je, da je v tem trenutku najbolj zgrešena pozicija tista, ki jo 
zavzame »nevtralen« opazovalec. Saj veste: vse grozovite reči v zgodovini se zgodijo zato, ker dobri ljudje ostanejo tiho in 
pasivni. Pa ne želim reči, da se iz zgodovine dejansko kaj naučimo. Kdor se, bo v glavnem postal zgolj depresiven. Še v eni 
stvari se globoko strinjam z DiEM25: problemov sedanjosti na noben način ni več mogoče reševati v okviru nacionalnih 
držav.  
Evropsko gibanje pa jih lahko reši?  
Bolj kot kaj drugega. Dokler se Evropejci ne bomo začeli boriti za mezde kitajskih delavcev, ki jim v tovarnah pod okna 
napenjajo mreže, da ne delajo samomorov, bo človeško delo tudi v Evropi razvrednoteno: zavzema že suženjske proporce. 
Vedno več teoretikov nas prepričuje, da se ne bliža samo skrajno izkoriščanje človeškega dela, ampak tudi njegova 
nerelevantnost. Tudi prekarnega, suženjskega dela ne bo nihče več potreboval, ker bo prišlo do splošne avtomatizacije. O 
tem na primer zelo kategorično govori zgodovinar Juval Harari. Z mešanico groze in navdušenja piše o bioniki, o algoritmih, 
ki bodo upravljali z nami, in o prevladi umetne inteligence. Ampak umetna inteligenca ima lahko samo toliko oblasti, kolikor 
ji operater dovoli.  
V tej zmedi nastaja nova, spogledljiva družboslovna znanost, ki ne temelji na analizah, ampak na domislicah. Analiza je 
nepopularna, v tradicionalnih okoljih, kot je Slovenija, je amoralna, drugod pa ni več tržno zaželeno blago. Marketinško so 
uspešne domislice, za katerimi ni podatkov, ni utemeljitev, ampak »inovativno« mišljenje. Opažam, da Hararija, kakega 
Sama Harrisa in izmuzljivega Jordana Petersona, ki zdaj prihaja tudi v Ljubljano, bolje poznajo kot kake resne mislece. 
Peterson je neobičajen desničar. Zelo je uglajen in zna poslušati, ker ima rutino kliničnega psihologa. Predava na nekoliko 
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obskurni univerzi, ki je ne jemljejo resno ne v Kanadi ne v ZDA, in je zelo priljuden narcis. V nasprotju s toksičnimi, 
nesofisticiranimi narcisi, ki jih imamo v javnem polju v Sloveniji kar nekaj.  
In medtem ko se ljudje navdušujejo nad pop »znanstvenimi« domislicami, so tisti ostanki političnega polja, ki so še sploh 
relevantni, postali politika samoumevne podlosti. Varufakis opisuje srečanje s predsednico Mednarodnega monetarnega 
sklada Christine Lagarde v času, ko so ga hoteli kot ministra pacificirati. Ob kozarcu viskija mu je povedala, da so ukrepi za 
rešitev grške zgodbe povsem brezplodni, vendar jih ne morejo umaknili, ker bi padla legitimnost celotnega evropskega vrha. 
To je politika podlosti, primerljiva z dejstvom, da borze cvetijo od trenutka, ko je v Braziliji na predsedniških volitvah zmagal 
fašist Jair Bolsonaro. To je perfidnost, ki presega tako humor kot paradoksnost človeške narave in socialnosti ter je brez 
zadržkov odkrito democidna. Ta tok je treba prekiniti.  
Sama sem po vzgoji racionalistka in na svoje začudenje celo ugotavljam, da so moja izhodišča deloma buržoazno oblikovana: 
resnost, odgovornost in častnost se mi kažejo kot nujne, čeprav jih seveda znam »dekonstruirati« kot tipično buržoazne 
ideologeme. »Čast« je na primer pojem, ki ga v nobenem javnem diskurzu ne srečate več. Je izumrl. Stvar je povezana s 
položajem politične sfere v našem času: imamo klovnovsko politiko in politike, ker je čisto vseeno, kdo so – so le še 
mercenariat podivjanega, nasilnega globalnega velekapitala, ki ima nizkotno, gangstersko, vulgarno mentaliteto in cilje.  
Zato z bojem proti njemu na nacionalni ravni lahko dosežemo le kozmetične korekcije. V zadnjih dneh me je razveselila 
novica, da se je DiEm25 povezal z Berniejem Sandersom in da je njegova žena Jane prevzela formalno pozicijo v nastajajoči 
novi, mednarodni »internacionali«. 
Evropska unija je zdaj v toku živahnih nacionalističnih centrifugalnih procesov, ki jo trgajo na kose. Nacionalne stranke, ki 
načrtujejo njeno razpustitev, organizirajo zavezništvo za volitve v evropski parlament. Diem25 organizira zavezništvo v 
drugi smeri. Zakaj je Evropa tako krhka? Kaj se je zgodilo s sanjami o Evropi iz leta 2004?  
Mi smo bili zadnji, ki smo imeli te naivne sanje, ali skoraj zadnji. Naše sanje so bile zelo kategorične, Evropo in vse njene 
spremljevalne klubske izkaznice smo videli kot pravo demokracijo. Predstavljala nam je osvoboditev od srenjskih zatiranj, ki 
smo jih preživljali v osemdesetih in tudi še v devetdesetih letih.  
Evropo smo Slovenci razumeli kot garancijo, da nikoli več ne bomo imeli vlade, ki se ji lahko zmeša.  
Da. Ampak pokazalo se je, da so bili postsocializmi, kakršen je slovenski, pionirska izkušnja: kar se je v devetdesetih letih 
dogajalo v evropskih postsocializmih, se danes dogaja v imperialnem srcu zahoda. Zgodila se je slovenizacija sveta. Če 
berete analize trumpizma in ponorenih desničarskih gibanj belskega supremacizma, vidite, da smo mi to vzeli že takoj, ko se 
je prostor bivših socializmov široko razprl za plenjenje: osamosvojitev in demokracija je bila večinsko razumljena kot 
zgodovinska zmaga čistokrvnega slovenstva.  
V ZDA se je vse skupaj držalo v okvirih nekakšne spodobnosti celo pod Georgeem Bushem mlajšim, četudi je bil jasno 
prepoznan kot idiot, ampak nekakšen državniški dekorum se je še vedno vzdrževal. Mnogi progresivni ameriški komentatorji 
pravijo, da je Trumpova pozitivna funkcija v tem, da je hipokrizijo bogataških, politično »sredinskih« elit razgalil in pokazal, 
da je cesar nag. Ker njegova figura povzroča tako veliko zadrego, so mnogi pričakovali, da ga bo velekapital zavrnil. Pa ga ni. 
Samo ukrotili so ga in zdaj je ubogljiv. Pri nas se je ta razgrnitev zgodila praktično takoj po osamosvojitvi, najkasneje je bilo 
vse razgaljeno v času po Drnovšku. 
Je nastopilo obdobje novih razmerij?  
Zdaj se veliko govori o obnovljenih nacionalizmih na zahodu in vzhodu, vendar nisem prepričana, da gre res za 
nacionalizme, vsaj ne take, kot jih poznamo iz 19. in 20. stoletja. V nasprotju s klasičnim nacionalizmom je zdaj na primer 
razgrnjen klasizem, ki ga je klasični nacionalizem v resnici ideološko prekrival tako, da ga je predstavljal kot nujno strukturo 
patriotizma. To, kar imamo zdaj, pa je gol, nasilen patriarhalizem. Gibanje #metoo je nekoliko nepričakovano to jasno 
osvetlilo, ne da bi kaj takega vračunalo kot svoj namen. Ta patriarhalizem ne govori toliko o naciji kot o »rasi« in seveda kot 
sovražnika ne razpoznava globalne tiranije prostega trga in velekapitala, temveč »levičarje« in njihove »protinaravne« ter 
»degenerirane« ideje. 
Prepričanja ljudi, ki sledijo Orbanu, Trumpu, poljski norosti itd., so radikalno patriarhalna, ker zahtevajo vzpostavitev 
»naravnega« reda: moški so moški, ženske so manjvredne, »belci« so kot superiorna »rasa« ogroženi, zato je treba vse 
»nebele« ukrotiti in izgnati. Svet so izmaličile »leve« ideje in intelektualci, ki z zlimi nameni marnjajo o interseksualnosti, 
biopolitiki, neheteroseksualnosti, o neobstoju »ras«, o strukturah moči, ki so amoralne in anomične, patriarhalisti pa jih 
vidijo kot »naravne«.  
Poljska je pred nekaj dnevi sprejela zakon, s katerim na univerzah ukinjajo antropologijo kot samostojno znanstveno 
disciplino. Pred tem je Viktor Orban na Madžarskem ukinil študije spola. Slišati je, da Trumpova administracija pripravlja 
zakon, ki bo zatrdil, da človeštvo pride samo v dveh izdajah: kot moški in ženske, vse drugo je izmišljotina. To niso 
nacionalizmi; to je gol, surov patriarhalizem najbolj nasilnega tipa. To, da neopatriarhalisti nacionalne meje vidijo kot 
uporaben okvir za svoje delovanje, je drug problem, kajti med seboj so vsekakor globalno usklajeni. V trenutku, ko se nekdo 
v Ameriki domisli presstitutk, se pri nas izraz nemudoma pojavi na Twitterju. Patriarhalistični slogani se širijo globalno, brez 
sekunde zamika, kot da bi se dejavno koordinirali.  
Analiza, po kateri gre za obnovljeni nacionalizem, je tako zmotna, kot je bila zmotna pri analizah zadnje balkanske vojne. Kot 
antropologinja sem takrat doživela, da Fredrik Barth, ki je oče teorije etničnosti, lastne teorije nenadoma ni več znal 
aplicirati, ko je na pogorišču Jugoslavije prišlo do vojn. V znanosti se to hitro pripeti. Teoretski model je zelo jasen in 
eleganten, potem pa se nekaj zgodi in ni več razpoznan kot aparat za razumevanje. Barth se je namreč tedaj na konferenci, 
na kateri sem bila, vprašal, kako je mogoče, da se Srbi, Hrvati in Muslimani tako divje koljejo med sabo, če pa so v bistvu 
enakega etničnega in kulturnega izvora. Analitska jasnost se v trenutkih krvavih zmed pač zamegli. 
Je nastala desna internacionala?  
Da. 



Ampak levičarji so običajno vedno mislili, da imajo boljše ideje od desničarjev. Kaj se je zgodilo, da so desničarji naenkrat 
bolj propulzivni in levici jemljejo teren? Zakaj se levica tako težko organizira?  
Za akademike na primer pravijo, da jih je težje organizirati kot mačke. Manj ko je nagnjenja k uniformnemu mišljenju, težje 
je ljudi organizirati. Ni pa to edini problem. Levica že stoletja govori o osvobajanju, o emancipaciji. Ko pa naj bi emancipacija 
nastopila, zmanjka konkretnih načrtov za naprej, ker je osvoboditev sama po sebi cilj. Proces neopatriarhalizma, ki se je 
začel na samem začetku tega stoletja, je intelektualno levico presenetil v trenutku, ko je bila zelo introspektivna. 
»Oddaljimo se od reifikacij, od esencializacij, ker je vse družbeno konstruirano, realnost ni otipljiva entiteta…«  
Ta debata se je vlekla skozi osemdeseta in devetdeseta leta. Proizvedla je žargon, ki je bil popolnoma hermetičen. Potem pa 
je prišla Margaret Thatcher, ki je rekla, da družbe ni, da obstaja samo posameznik. Nihče v levi akademi tega niti zares slišal 
ni, med drugim tudi zato, ker je bilo tako nezaslišano slaboumno. Vendar se je levica v svoji obsesiji z introspekcijo navadila, 
da zna samo reagirati, desnica pa je od nje prevzela ves arzenal političnega boja, ki ga je levica razvijala tja do šestdesetih let 
prejšnjega stoletja. To je najbolj natančno opazil francoski mislec Jean François Lyotard, ki je rekel, da je levica zavzela polje 
moralnega govora in da je potisnjena iz polja, v katerem je imela absolutno prednost. 
Sama mislim, da so posledice postale razvidne z 11. septembrom, zaradi pravljičnega scenarija maščevanja, ki je sledil, do 
konca pa so se razkrile v finančni krizi med letoma 2007 in 2009. Levica je ob vsem tem ostala pri metodah in truizmih, ki se 
jih je naučila v svojih davnih aktivističnih časih. Posebej me jezi, kadar se refleksivno ponavlja slogan, da je vsako pravico 
treba vsakič znova na novo izbojevati. Prav gotovo, ampak to tudi pomeni, da predhoden boj zanjo pač ni bil uspešen in da 
trajen uspeh niti ni bil pričakovan cilj boja.  
Za pravice pa se ni več treba boriti?  
Cel kup je pravic, za katere se že vse od sredine prejšnjega stoletja ne bi smeli nikoli več bojevati, ker bi morale biti 
aksiomatične. Če si udomačite predstavo, da se to ne more zgoditi, pač privolite v to, da je človeštvo obsojeno na 
ponavljajoče se cikle vsakovrstnega nasilja. Kot rečeno, levica se boji vprašanja, kaj pride po tem, ko je emancipacija 
izbojevana. Ali pride utopija, na primer taka, kot jo portretira legendarna sci-fi utopija Zvezdne steze, kjer je na primer 
celotno polje znanosti militarizirano? Raziskovanje je v prihodnosti organizirano kot vojska, z vojaško hierarhijo. Če bi rekli, 
da bi bilo kaj takega morda res racionalno in potrebno – ali bi bili potem še vedno za tako prihodnost? Že omenjeni Harari je 
med tistimi, ki take izteke, zelo nasprotne tradicionalnim levim vizijam enakosti in demokratičnosti, vsekakor predvideva.  
Problem levice je v tem, da ne zna izhajati iz utopičnega cilja in od tam pogledati nazaj na to, kar se formira v tem trenutku. 
Vendar ima tudi bolj nemudne zadrege: vsakič znova namreč obnemi, ker ne razume pornografskega refleksa pri desnici, še 
posebej pri sedanji neopatriarhalistični internacionali. Tam, kjer tipičen »levičar« vidi dva človeka, ki imata problem, ker sta 
oba moška, sta poročena in bi rada imela otroka, ima vsak desničar pornografski vzgib. Zdaj to izpovedujejo v obliki 
sovražnega govora na ves glas in neovirano, levičarji pa ob tem osupnejo in ne vedo, kaj bi odgovorili.  
Ali je na to mogoče odgovoriti?  
Da, je mogoče. Če pogledate anonimne forume medijev, ki pornografizirajo politične dogodke, boste pod članki našli 
marsikaj. Velik odstotek odgovorov se solidarizira z napisanim in še razvija tam nakazano pornografsko fantazijo. Nekateri 
komentatorji pa pornografizacijo jasno razpoznajo in jo smešijo. Tako imenovani »sovražni govor« v celoti temelji na 
pornografski logiki in ikonografiji. Nedavna naslovnica časopisa Demokracije o beguncih, ki grabijo po belem ženskem 
telesu, je nazoren primer: slika z ikonografijo tipične pornografske fantazije, ki jo uporabi kot »diagnozo« resničnosti, zgradi 
lažno moralizacijsko pozo.  
To je tisto, kar se je tukaj zgodilo in ni prepoznano: novi patriarhat se dejansko referira na neznanski, podtalni svet 
pornografije, nad katerim se odkrito, javno naslaja in uporablja tudi scenografijo, logiko ter dramaturgijo pornografske 
literature, a jo hkrati prikazuje in »veponizira« kot vsem prepoznaven dokaz »leve« moralne izrojenosti. 
Pri tem je treba poudariti naslednje: vsi vemo, kaj je pornografija, in vsi jo tudi poznamo. Vendar ta gromozanska industrija, 
ki samo v svoji filmski produkciji menda štirikrat presega produkcijo in dobičke Hollywooda, ne dosega nikakršne javne 
obravnave. Levo, pa tudi liberalno stališče je, da gre za svet posameznikove zasebnosti in svobode seksualnega sanjarjenja 
itd., četudi bi bilo mogoče vseeno dobro to literaturo spraviti na svetlobo dneva, saj na primer vemo, da predstavlja najbolj 
sistematičen vir, iz katerega se mladi ljudje »učijo« o seksualnosti. Ta vir pa seksualnost prikazuje na vse mogoče načine 
izkrivljeno, mizogino, rasistično. V precepu »leve« načelne pozicije, da gre za svobodo zasebnosti, je neopatriarhat sijajno 
navrtal ta vir, ker njegove kodifikacije vsi razpoznamo, in ga hkrati obsodil kot levičarsko degeneracijo.  
Vemo tudi, da so se pornografske vsebine v zadnjih desetletjih pospešeno brutalizirale. Raziskovalni novinar Chris Hedges se 
je nedavno infiltriral v skupino, ki ljudi uči sadomazohističnih praks. Ena od tehnik, ki jo poučujejo, je tudi waterboarding. 
Čas bi torej bil, da pornografska literatura vseh vrst zagleda luč dneva in doseže javno debato in prepoznavo. Pornografska 
logika in ikonografija sta namreč princip in govor neopatriarhalizma.  
Zadnjo epizodo sovražnega govora smo doživeli v letih 2015 in 2016, ko so množični prehodi meja postali ikonografsko 
gradivo našega časa. Poglavitna tarča so bili Arabci muslimanske vere. Rasistična reakcija določenega dela družbe se je 
zdela razumljiva. Kako pa naj si razložimo to, da zdaj Georgea Sorosa obtožujejo, da je na čelu judovske zarote, ki hoče v 
Evropo pripeljati islam?  
Pred meseci sem bila na Dunaju na konferenci z naslovom »Konec antisemitizma zdaj?« Bilo je zgodaj spomladi, vsi gostitelji 
od župana naprej so prikladno zboleli in umanjkali. Slavnostni govorec je bil francoski filozof Bernard-Henri Levy, ki nas je 
dve uri moril z izvajanji, ki so se izšla v nesmisel. Na delavnicah pa so naslednje dni mnogi govorili o tem, da antisemitizem ni 
rasizem, ampak je kulturna kategorija, kar v glavnem pomeni, da je nesmrten: banalni rasizem do naključnega drugega še 
lahko saniraš, antisemitizem pa da je večen. Zame je bila trditev alarmantna: antisemitizem se da bolje razumeti, če 
rečemo, da je konstitutiven za evropskost, belskost in druge supremacistične ideje. 



Sama sicer mislim, da gre za rasizem, in sicer za njegov teleološki vrh: George Soros je tisti toksični Drugi, ki organizira vse 
druge, v rasistični optiki »manjvredne« Druge – vsak rasizem strukturno vključuje domnevo, da je Drugi nalašč, programsko 
škodljiv za »nas«, da ima daljnosežen plan našega uničenja. Soros je s svojo filantropijo in širjenjem ideje o odprti družbi 
zagledan kot tisti, ki je arhitekt sovražnega prevzema »belega« sveta, in ker je Jud, s tem pač izvršuje judovski plan svetovne 
zarote, ki je uperjena predvsem proti »belcem«.  
Zakaj so izbrali Sorosa?  
Sovraštvo do njega se je razmahnilo, ko je Julian Assange razkril korespondenco med Sorosom in Hillary Clinton, tedaj 
zunanjo ministrico ZDA. V pismih se Soros nanjo obrača v najbolj prijateljskih tonih in daje sugestije za rešitev albanskega 
vprašanja, ki so bile potem tudi upoštevane, med drugim na ravni EU. V trumpovskem neopatriarhalizmu v ZDA je to 
zagledano kot sovražno manipuliranje »naše države« s strani tujca, Juda, ki z »našo« politiko upravlja kot z marionetami: 
celo politični komentatorji, ki so sami Judje, so se spraševali, ali je ta človek, Soros, sploh državljan ZDA? Za trumpovce so 
demokrati sploh izdajalci interesov revnih ljudi, »Wall Street« pa zanje pomeni Judje. Nasprotno demokrati v zavrnitvi 
Hillary Clinton na predsedniških volitvah 2016 hočejo videti sovraštvo do žensk, v resnici pa gre za odpor do neoliberalne 
elite, »centra«, ki je postal mercenariat velekapitala. V zadnjih letih zmagovitega pohoda neopatriarhalizma se je pokazalo 
tudi to, da je prostor srednje Evrope še vedno tisti, ki daje neposredne zgodovinske navdihe in zglede. Srednja Evropa je 
svetu dala Hitlerja, Hayeka in Friedmana… 
Tudi Freuda?  
Da, ampak v tem prostoru je vedno živela ideja, da je »naravni« temelj vsakega »patriotizma« biološki, krven. Evropski 
fašizem in nacizem sta bila v jedru pristni ortopatriarhalistični ideji. Ni treba pogledati zelo daleč. Berite slovensko ustavo, ki 
vsebuje institut krvnega rasizma. 
Kje pa?  
V 3. členu ustave imate prelep stavek, ki pravi, da je Slovenija država svojih državljanov. Brez gramatične povezave se stavek 
nadaljuje in zatrdi, da je ta država utemeljena na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V 3. členu imate 
torej vzpostavljeno razlikovanje med slovenskim državljanom in pripadnikom »čistega« slovenskega naroda. Imate ustavno 
kategorijo avtohtonije, ki je omenjena trikrat in se večinoma nanaša na madžarsko in italijansko manjšino, vendar 
eksemplarno, kajti nanaša se predvsem na čistokrvno slovenstvo.  
Vsaj v štirih judikatih je ustavno sodišče povedalo, da ne ve, kaj pomeni biti avtohton. Pa vendar ta ustavna kategorija 
nastopa kot diakritik v romskem zaščitnem zakonu in v posebnem zakonu o slovenski čistokrvnosti širom planeta. Oba 
zakona sta bila sprejeta v letih 2006 in 2007. Oba igrata na razliko med državljanom in pripadnikom »prave« krvi. Če ste po 
neznanih kriterijih, ki jih ustavno sodišče ne zna razložiti, prepoznani za avtohtonega Roma, uživate blagodati zakonskega 
ukrepa, sicer pa ne. 
Zakon o Slovencih zunaj meja brez državljanstva regulira situacijo ljudi, ki so po prvotnem besedilu pet generacij nazaj 
slovenskega porekla. Zgodba je prelepa. V trenutku finančne krize in varčevalnih ukrepov se je zakon namreč spremenil 
tako, da za priznanje slovenskosti prosilca veljajo le še tri generacije »slovenskega porekla«. To, da je ideja hudo podobna 
tisti, ki jo prinašajo tabele nacističnega nürnberškega zakona, nikogar ne moti.  

• Italija bo zaradi nezakonitega ravnanja z odpadki zasegla ladjo Aquarius. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. november 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042847467/Svet/italija-bo-zaradi-nezakonitega-ravnanja-z-odpadki-zasegla-ladjo-aquarius  
Italijansko pravosodje je odredilo zaseg ladje nevladnih organizacij Aquarius ter uvedlo preiskavo proti humanitarni 
organizaciji Zdravniki brez meja. Ladjo, s katero nevladne organizacije rešujejo migrante v Sredozemskem morju, bi 
zasegli zaradi nezakonitega ravnanja z zdravju nevarnimi odpadki, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. 
 

 
Slika: Ladja Aquarius. Foto: AP  
 
Državno tožilstvo v Catanii je ugotovilo 44 primerov, ko so v Italiji nezakonito odvrgli skupno 24 ton odpadkov, ki bi lahko 
povzročili okužbe. Odpadke sta med januarjem lani in majem letos prevažali ladji Aquarius in Vos Prudence, s katero prav 
tako rešujejo migrante v morju. Uvedli so tudi preiskavo proti več članom nevladne organizacije Zdravniki brez meja. 
Posadki Aquariusa tožilstvo očita, da je smeti prijavila kot neškodljive, čeprav je dejansko šlo za nevarne odpadke, ki bi lahko 
potencialno povzročili okužbe. Izdali naj bi tudi dokumente, iz katerih izhaja, da gre za nenevarne odpadke. Večinoma gre za 
oblačila, ki so jih nosili migranti. 

https://www.dnevnik.si/1042847467/Svet/italija-bo-zaradi-nezakonitega-ravnanja-z-odpadki-zasegla-ladjo-aquarius


Nevladna organizacija je s tem, ko je odpadke prijavila kot neškodljive, po navedbah tožilstva prihranila 460.000 evrov, 
kolikor bi morala plačati za odlaganje nevarnih odpadkov. Italijansko pravosodje je že ukazalo, naj Zdravnikom brez meja z 
računov poberejo ta znesek. 
Aquarius, ki ga skupaj vodita nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je trenutno v francoskem 
pristanišču Marseille. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je odločitev tožilstva pozdravil. "Nismo preprečili le 
nezakonite trgovine z ljudmi, temveč tudi nezakonito ravnanje z odpadki," je poudaril. 
Salvini vse od nastopa nove italijanske vlade junija letos zasleduje ničelno toleranco do migrantov, ki želijo s čolni 
nezakonito doseči italijansko obalo. Minister iz vrst italijanske desne Lige si prizadeva tudi za kazensko ovadbo tistih, ki 
prispevajo k nezakonitim migracijam. Aquariusu in drugim ladjam v zasebni lasti, ki rešujejo migrante, je poleti prepovedal 
vstop v italijanska pristanišča. 

• Sodišče EU potrdilo pravico beguncev do socialne pomoči. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847624/svet/sodisce-eu-potrdilo-pravico-beguncev-do-socialne-pomoci  
Države članice Evropske unije osebam s priznano mednarodno zaščito ne smejo izplačevati nižje denarne socialne 
pomoči, kot jo prejemajo njihovi lastni državljani, je danes odločilo Sodišče Evropske unije v Luxembourgu. 
 

 
Slika: Tujci so v Sloveniji glede upravičenosti do denarne socialne pomoči izenačeni z državljani. Foto: Jaka Gasar 
  
V Avstriji se je namreč begunec lani pritožil na odločitev oblasti v zvezni deželi Zgornja Avstrija, ki so mu odobrile nižjo 
denarno socialno pomoč, ker je prejel dovoljenje za bivanje v okviru mednarodne zaščite za tri leta. 
Sodišče EU je danes tako podalo svojo mnenje, po katerem nižja denarna socialna pomoč za tujce z dovoljenjem za bivanje v 
državi ni v skladu s pravom EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Na Slovenijo odločitev sodišča nima vpliva, saj so tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v državi in osebe s priznano 
mednarodno zaščito glede upravičenosti do denarne socialne pomoči izenačeni z državljani Slovenije s prijavljenim stalnim 
prebivališčem v državi. 

• Merklova v bran dogovoru ZN o migracijah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847586/svet/1042847586  
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes v nemškem parlamentu branila globalni dogovor ZN o migracijah, ki je tudi v 
Nemčiji požel številne kritike. Kot je pojasnila, je dogovor primeren skupen odgovor na reševanje globalnih problemov, 
saj je treba migracije reševati v mednarodnem kontekstu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 

 
Slika: Angela Merkel.  Foto: Ralf Hirschberger/dpa 
 
»Ta dogovor za migracije, tako kot dogovor za begunce, je pravi poskus odgovora (...) za mednarodno in skupno reševanje 
globalnih problemov,« je dejala kanclerka v prvem nagovoru v parlamentu odkar je napovedala odhod z vrha krščanskih 
demokratov (CDU). Po njenih besedah je begunska kriza pokazala, kako pomembno je reševanje vprašanja beguncev in 
migracij v povezavi z mednarodno skupnostjo, saj bo tovrstne težave katerakoli država težko rešila sama. 
Dogovoru nasprotujejo tudi nekateri nemški krščanski demokrati, čeprav je kanclerka večkrat poudarila, da je dogovor v 
interesu Nemčije in da ni pravno obvezujoč. 

https://www.dnevnik.si/1042847624/svet/sodisce-eu-potrdilo-pravico-beguncev-do-socialne-pomoci
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Avstralija globalnemu dogovoru nasprotuje 
Avstralija se je danes pridružila državam, ki nasprotujejo dogovoru Združenih narodov o migracijah, ki naj bi ga sprejeli 
decembra v maroškem Marakešu. Kot je pojasnil avstralski premier Scott Morrison v prvem uradnem stališču, bi lahko 
dogovor po oceni Avstralije »ohrabril nezakonito priseljevanje«.  
Stališče premierja, da dogovor na tak način spodkopava nacionalne interese Avstralije, sta podprla tudi avstralski notranji 
minister Peter Dutton in zunanja ministrica Marise Payne. Kot je še ocenila konservativna avstralska vlada, dogovor ZN o 
migracijah poleg tega v zadostni meri ne razlikuje med ljudmi, ki v Avstralijo, državo znano po svoji rigidni begunski politiki, 
»prispejo na nezakonit način in tistimi, ki pridejo po zakoniti poti«.  

• Janša napoveduje referendum glede dogovora ZN o migracijah, seja prekinjena. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 21. 
november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042847603/slovenija/cerar-znova-izrazil-podporo-vlade-dogovoru-zn-o-migracijah-pred-dz-
manjsi-protestni-shod  
Zunanji minister Miro Cerar je na današnji izredni seji DZ znova poudaril, da vlada enotno podpira dogovor Združenih 
narodov o migracijah. Janez Janša (SDS) pa je medtem v imenu predlagatelja seje od vlade zahteval, da se umakne iz 
dogovora ZN, ker da enači zakonite in nezakonite migracije. Obenem je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni 
referendum o dogovoru.  
 

 
Slika: Predsednik SDS Janez Janša napoveduje referendum o dogovoru o migracijah. Foto: Luka Cjuha 
 
Kot je še poudaril predsednik največje opozicijske stranke, je v dogovoru tako člen, ki zagotavlja suverenost držav, pa tudi 
člen, ki enači zakonite in nezakonite migracije. Pojem nezakonitih migracij po njegovih besedah sploh ni omenjen. V tem 
dokumentu je jasen namen, da se pravica do migracije naredi za človekovo pravico, je še poudaril predsednik SDS na seji o 
dogovoru ZN, ki so jo zahtevali skupaj z NSi in SNS. Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da je v besedilu »zabrisana razlika 
med ilegalnimi in legalnimi migranti«. Piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene raziskave, ki bi to 
utemeljevala, je dejal. Migracije lahko po Vrtovčevih besedah prinašajo koristi, a ne vedno in povsod. Lahko prinašajo tudi 
varnostna in gospodarska tveganja. Izpostavil je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov 
migracij v izvornih državah. Janša je tudi poudaril, da je bil postopek potrjevanja tega dokumenta protiustaven in 
protizakonit. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali pravna razprava. 
Seja prekinjena  
Izredna seja državnega zbora je za pol ure prekinjena, saj službe DZ poslanca SMC Janija Möderndorferja niso odvedle s 
seje, kot je to zahteval podpredsednik parlamenta Jože Tanko, ki je vodil sejo. To je zahteval, ker je po njegovem mnenju 
poslanec uporabljal zaničujoče izraze o drugih poslancih. 
Möderndorfer, ki je bil kritičen do izjav opozicije glede dogovora, je dejal, da je predlagatelj seje Janez Janša govoril o tem, 
da ni osnove za odločanje. »Gospod Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem 
odločamo tukaj,« je povedal Mödenrdorfer. 
Tanko, ki je vodil sejo, je nato dejal, da je poslanec SMC tudi sam v postopkovnem predlogu pred tem zahteval, da se o 
nikomer ne govori zaničujoče, in ga prosil, da to upošteva. Möderndorfer je to zahteval zaradi po njegovem mnenju 
zaničujočih izjav poslanca SNS Zmaga Jelinčiča. 
Tanko je napovedal, da bo Möderndorferju v nasprotnem primeru odvzel besedo. Zaničujoč je po Tankovem mnenju izraz 
Princ teme. Zahteval je tudi, da se Möderndorfer poslancu, ki ga je tako poimenoval, opraviči. 
Ker ga poslanec SMC ni upošteval, mu je podpredsednik DZ izrekel dva opomina in mu nato odvzel besedo. Od služb DZ pa 
je zahteval, da ga odvedejo s seje. Sprva je sejo prekinil za pet minut, nato pa še za pet, ker tega niso storile. Nazadnje je 
sejo prekinil še za pol ure in sklical srečanje predsednikov poslanskih skupin. 
Janša zahteva referendum 
Poslanci opozicijskih strank SDS, NSi in SNS so na današnji izredni seji DZ, katere sklic so zahtevali, izrazili odločno 
nasprotovanje dogovoru ZN o migracijah. Predsednik SDS Janez Janša je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni 
referendum o dogovoru. Poslanci koalicijskih strank in Levice pa so izrekli podporo dogovoru. Branko Grims je v predstavitvi 
stališča poslanske skupine SDS poudaril, da ima globalni dogovor ZN o varnih, zakonitih in urejenih migracijah zavajajoč 
naslov. Po njegovem mnenju je sporen tudi postopek sprejemanja tega dokumenta v Sloveniji, ki da je doslej potekal za 
hrbtom ljudi. Dejal je, da je postopek protizakonit in protiustaven. 
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Predsednik največje opozicijske stranke Janša je glede tega poudaril, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament 
in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. »Tako nam niste pustili druge možnosti, kot da vložimo 
zahtevo za posvetovalni referendum,« je povedal. Matej Tonin iz opozicijske NSi pa je poudaril, da trditve, da je dogovor 
neobvezujoč, ne držijo. »Če je nezavezujoč, potem ga ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument 
zavezujoč,« je izpostavil. 
Dogovor je treba po njegovih besedah treba postaviti v kontekst, da sosednje države odstopajo od njega. Če bo Slovenija v 
danem kontekstu ta dogovor podpirala, lahko številni migranti - kot je dejal, jih je več tisoč na balkanski poti - to razumejo 
kot povabilo, da so dobrodošli v Slovenijo. »Prepričan sem, da takšnega pritiska Slovenija na dolgi rok ne bo zdržala,« je 
dejal. 
Naj ne bi šlo za globalni dogovor 
Izpostavil je še, da ima ta »akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor«. Če katerakoli stalna članica Varnostnega sveta 
ZN ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša. Zunanji minister Cerar je medtem v 
imenu vlade poudaril, da je ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 150 držav, »da bomo 
skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite migracije«. Evropa 
želi ohranjati svoje vrednote, med katerimi je tudi varnost, je poudaril. Zagovornice dogovora ZN so tiste države, ki za temi 
vrednotami stojijo. To je glavnina jedrnega dela EU in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister. 
Zavrnil je navedbe opozicijskih poslancev, da dogovor ZN ne ločuje med migranti in begunci, da vzpostavlja novo kategorijo 
migrantov in pravico do migriranja kot človekovo pravico. Država ohranja suverenost pri določanju svoje migracijske 
politike, je izpostavil. Dogovor medtem jasno opredeljuje vračanje nezakonitih migrantov v države izvora, za katere po 
Cerarjevih besedah prinaša tudi dodatne obveznosti. Naslavlja tudi vzroke za migracije v teh državah. 
Izpostavil je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajno-
pravna služba DZ. »Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč,« je poudaril minister. 
Pred DZ tudi protest proti dogovoru  
Sejo državnega zbora, posvečeno globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, spremlja tudi protest proti temu 
dogovoru. Protesta pred stavbo parlamenta se udeležuje okoli 200 ljudi, ki v ospredju držijo napis Slovenijo Slovencem 
2018. 
Na transparentih je opaziti napise, s katerimi pozivajo odgovorne oziroma vlado, naj globalnega dogovora ne podpre. 
Zaslediti je tudi zahtevo po prevodu besedila v slovenski jezik. Transparenti so usmerjeni tudi proti vladi Marjana Šarca. 
Protestniki so se zbrali ob začetku izredne seje o omenjenem dogovoru, ki so jo zahtevali poslanci SDS, NSi in SNS. K 
protestom je med drugim pozval tudi predsednik SDS Janez Janša. 

• V SMC opozarjajo na nesorazmeren ukrep zoper Möderndorferja, SDS vložila predlog za referendum. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 21. november 2018  

https://www.dnevnik.si/1042847603/slovenija/cerar-znova-izrazil-podporo-vlade-dogovoru-zn-o-migracijah-pred-dz-
manjsi-protestni-shod  
V poslanski skupini SMC menijo, da je ukrep, ki ga je na današnji seji DZ poslancu Janiju Möderndorferju izrekel 
podpredsednik DZ Jože Tanko, nesorazmeren in prehiter. Zato napovedujejo pritožbo na komisijo DZ za poslovnik, 
razmislili pa bodo tudi o možnosti predloga za razrešitev Tanka. Ta pravi, da je ravnal korektno in v skladu s poslovnikom. 
V SDS so vložili predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN o migracijah.  
 

 
Slika: V poslanski skupini SMC menijo, da je ukrep, ki ga je na današnji seji DZ poslancu Janiju Möderndorferju izrekel 
podpredsednik DZ Jože Tanko, nesorazmeren in prehiter. Foto: Bojan Velikonja 
 
V SMC vztrajajo pri tem, da pri Möderndorferju kršitve ni bilo. »Najprej je bil izrečen prvi in zatem drugi opomin, medtem 
ko poslanec vmes ni imel besede. To je poseg v svobodo govora in v pravico poslanca,« je za STA pojasnila namestnica vodje 
poslanske skupine SMC Janja Sluga. 
Napovedala je, da se bo SMC pritožila na komisijo za poslovnik in zahtevala ukrepanje, tako zaradi odvzema besede 
poslancu ter ukrepa odstranitve s seje. Med možnostmi pa je tudi razmislek o predlogu za razrešitev podpredsednika DZ iz 
vrst SDS. 
Po Tankovem mnenju je politično nesprejemljivo in nekorektno, da koalicija predlaga razrešitev podpredsednika DZ iz vrst 
največje opozicijske stranke. »Menim, da nisem naredil nič neetičnega, nič neposlovniškega ali neustavnega. Uporabil sem 
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instrumente, ki so v takih primerih predvideni. Če legalno vodenje seje DZ ocenjujejo kot neprimerno, se sprašujem, zakaj 
imamo sploh pravila v DZ,« je dejal za STA. 
Med daljšo prekinitvijo seje so glede tega razpravljali vodje poslanskih skupin. Zatem je vodenje seje prevzel predsednik DZ 
Dejan Židan, ki je preklical ukrep odstranitve poslanca s seje. Dogovorili so se, da Möderndorfer dobi besedo kot zadnji 
razpravljavec. 
Tanko je sicer pojasnil, da je poslanec SMC kakšno uro in pol pred tem, ko je sam prevzel vodenje seje DZ, zahteval od 
predsedujoče, da tiste poslance, ki uporabljajo zaničujoče besede, prekine in opozori. »Ko je on govoril o Princu teme, sem 
jaz le citiral tisto, kar je on zahteval od drugih, ter ga pozval k opravičilu,« je povedal. 
Ker je poslanec SMC nadaljeval, mu je najprej izrekel en opomin in po opozorilu še drugega, zatem pa mu odvzel besedo. 
Ker Möderndorfer opozoril ni upošteval, mu je izklopil mikrofon in zaradi burnih reakcij izrekel še ukrep odstranitve s seje, 
je pojasnil Tanko. Po njegovih navedbah mora namreč predsedujoči zagotoviti red pri delu DZ in to je, kot pravi, storil z vso 
odgovornostjo. 
»Žaljive, ponižujoče in omalovažujoče navedbe, ki deskriditirajo integriteto poslanca, sodijo v kategorijo neprimernega 
govora. Kot predsedujoči sem dolžan ukrepati,« je poudaril Tanko. Medtem pa Sluga meni, da imenovanje »Princ teme« ni 
nikakršna žalitev. Spomnila je, da je izraz uporabljal že nekdanji predsednik Janez Drnovšek. 
Na današnji seji poslanci razpravljajo o dogovoru ZN o migracijah 
Zunanji minister Miro Cerar je na današnji izredni seji DZ znova poudaril, da vlada enotno podpira dogovor Združenih 
narodov o migracijah. Janez Janša (SDS) pa je medtem v imenu predlagatelja seje od vlade zahteval, da se umakne iz 
dogovora ZN, ker da enači zakonite in nezakonite migracije. Obenem je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni 
referendum o dogovoru. 
Kot je še poudaril predsednik največje opozicijske stranke, je v dogovoru tako člen, ki zagotavlja suverenost držav, pa tudi 
člen, ki enači zakonite in nezakonite migracije. Pojem nezakonitih migracij po njegovih besedah sploh ni omenjen. V tem 
dokumentu je jasen namen, da se pravica do migracije naredi za človekovo pravico, je še poudaril predsednik SDS na seji o 
dogovoru ZN, ki so jo zahtevali skupaj z NSi in SNS. Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da je v besedilu »zabrisana razlika 
med ilegalnimi in legalnimi migranti«. Piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene raziskave, ki bi to 
utemeljevala, je dejal. Migracije lahko po Vrtovčevih besedah prinašajo koristi, a ne vedno in povsod. Lahko prinašajo tudi 
varnostna in gospodarska tveganja. Izpostavil je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov 
migracij v izvornih državah. Janša je tudi poudaril, da je bil postopek potrjevanja tega dokumenta protiustaven in 
protizakonit. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali pravna razprava. 
SDS vložila predlog za referendum 
Stranka SDS je danes v državnem zboru vložila predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN o migracijah, ki ga lahko 
državni zbor z večino razpiše o zadevah, ki so pomembne za to državo, je ob zaključku seje DZ o tem dogovoru povedal 
predsednik SDS Janez Janša. 
Vse poslanske skupine je pozval, naj se pridružijo podpisu tega predloga. Dejal je še, naj ljudje preberejo dogovor in povedo 
svoje mnenje. 
Že pred tem je v razpravi o dogovoru ZN o migracijah v DZ Janša poudaril, da je bil postopek potrjevanja dokumenta 
protiustaven in protizakonit. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala politična ali pravna 
razprava. Pojasnil je, da jim zato ne preostane drugega, kot da vložijo zahtevo za posvetovalni referendum 
Naj ne bi šlo za globalni dogovor 
Izpostavil je še, da ima ta »akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor«. Če katerakoli stalna članica Varnostnega sveta 
ZN ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša. Zunanji minister Cerar je medtem v 
imenu vlade poudaril, da je ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 150 držav, »da bomo 
skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite migracije«. Evropa 
želi ohranjati svoje vrednote, med katerimi je tudi varnost, je poudaril. Zagovornice dogovora ZN so tiste države, ki za temi 
vrednotami stojijo. To je glavnina jedrnega dela EU in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister. 
Zavrnil je navedbe opozicijskih poslancev, da dogovor ZN ne ločuje med migranti in begunci, da vzpostavlja novo kategorijo 
migrantov in pravico do migriranja kot človekovo pravico. Država ohranja suverenost pri določanju svoje migracijske 
politike, je izpostavil. Dogovor medtem jasno opredeljuje vračanje nezakonitih migrantov v države izvora, za katere po 
Cerarjevih besedah prinaša tudi dodatne obveznosti. Naslavlja tudi vzroke za migracije v teh državah. 
Izpostavil je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajno-
pravna služba DZ. »Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč,« je poudaril minister. 
Pred DZ tudi protest proti dogovoru  
Sejo državnega zbora, posvečeno globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, spremlja tudi protest proti temu 
dogovoru. Protesta pred stavbo parlamenta se udeležuje okoli 200 ljudi, ki v ospredju držijo napis Slovenijo Slovencem 
2018. 
Na transparentih je opaziti napise, s katerimi pozivajo odgovorne oziroma vlado, naj globalnega dogovora ne podpre. 
Zaslediti je tudi zahtevo po prevodu besedila v slovenski jezik. Transparenti so usmerjeni tudi proti vladi Marjana Šarca. 
Protestniki so se zbrali ob začetku izredne seje o omenjenem dogovoru, ki so jo zahtevali poslanci SDS, NSi in SNS. K 
protestom je med drugim pozval tudi predsednik SDS Janez Janša. 

• Kurz vidi rešitev za boj proti antisemitizmu v omejitvi migracij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847644/svet/kurz-vidi-resitev-za-boj-proti-antisemitizmu-v-omejitvi-migracij  
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Zaustavitev neurejenih migracij bi moral biti del evropskega boja proti porastu antisemitizma, je danes na Dunaju dejal 
avstrijski kancler Sebastian Kurz vodjem judovskih skupnosti v Evropi. Pojasnil je, da lahko večje število priseljencev iz 
muslimanskih držav povzroči težave, kot je drugačno razumevanje Izraela. 
 

 
Slika: Avstrijski kancler Sebastian Kurz. Foto: dpa  
 
Kurz, ki je danes gostil konferenco o boju proti antisemitizmu in protiizraelskim težnjam, je ocenil, da si v družbi ne želijo 
antisemitističnih idej. Ob tem je opozoril, da antisemitizem ni nujno vezan na veroizpoved, ampak imajo takšne težnje tudi 
osebe, ki niso verne, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Na konferenci, na kateri so sodelovali tudi akademiki in predstavniki Evropske unije, so razpravljali o vseh vidikih 
antisemitizma, tudi stoletja starih stereotipih v Evropi. Evropski judovski kongres, ki zastopa okoli 2,5 milijona Judov v regiji, 
je danes predstavil načrte za boj proti antisemitizmu, v okviru katerih bi na primer v vsako državo članico EU poslali 
posebnega odposlanca. 
Profesor na dunajski univerzi Armin Lange, ki je sodeloval pri oblikovanju načrtov, je predlagal, da bi razširili učni program, 
da bi otroke poučevali tudi o pozitivnih straneh judovske vere in ne le o zločinih nacistov. 
Kurz »pravi prijatelj Izraela« 
Evropska komisarka za pravosodja Vera Jourova je ocenila, da bi morala biti Evropska unija bolj aktivna glede približevanja 
evropskih vrednot migrantom. 
Sodelujoči na kongresu so posvarili tudi pred porastom sovražnega govora na spletu in drugih oblik nadlegovanja. 
Konferenco so organizirali v okviru prizadevanj avstrijskega kanclerja po zbližanju z Izraelom, ki zavrača kakršenkoli stik z 
avstrijskimi ministri iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ). 
Med drugim se je konference nameraval udeležiti tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, a je zaradi težav v domovini 
obisk odpovedal. V videosporočilu je Netanjahu Kurza označil za pravega prijatelja Izraela. 

• Kosovo na sto odstotkov zvišalo carine na blago iz Srbije in BiH. bs. Dnevnik, Ljubljana, 21. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847645/svet/1042847645  
Kosovo je uvedlo kar stoodstotne carine na blago iz Srbije in BiH, potem ko mu je Beograd uspešno preprečil članstvo v 
Interpolu.  
 

 
Slika: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi carin sklical sejo sveta za državno varnost. Foto: AP  
 
Kosovo je dvignilo carine na srbsko in bosansko blago z desetih na kar sto odstotkov, potem ko je uradni Beograd uspešno 
preprečil sprejem Kosova v mednarodno organizacijo kriminalistične policije Interpol, proti pa je glasovala tudi BiH. Vlada je 
carini tudi ukazala, naj zavrne vsako blago, na katerem je kakšno drugo in ne uradno ime države, torej Republika Kosovo, ki 
je Srbija in BiH nista priznali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi carin sklical sejo sveta za državno varnost, 
trgovinski minister Rasim Ljajić pa je dejal, da gre za velik udarec območju proste trgovine CEFTA, v katerem so poleg 
omenjenih treh držav še Albanija, Črna gora, Makedonija in Moldavija. Zunanji minister BiH Igor Crnadak je dejal, da gre za 
»sovražno dejanje Kosova« in da njegova država vedno glasuje za članstvo Kosova v tistih organizacijah, o katerih obstaja 
dogovor Srbije in Kosova. EU je Kosovo pozvala, naj carine takoj ukine, enako kot je storila pred dvema tednoma, ko je 
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Priština uvedla desetodstotne carine z razlago, da sta Srbija in BiH sovražno nastrojeni do Kosova. To največ blaga uvozi iz 
Srbije, je pa uvoz po uvedbi prvih carin upadel skoraj za polovico, kot je dejal Ljajić. 

• Salvini poziva k ogledu filma o pobojih v fojbah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. november 2018  
https://www.dnevnik.si/1042847724/magazin/aktualno/salvini-poziva-k-ogledu-filma-o-pobojih-v-fojbah  
V kinih v Italiji predvajajo film Red Land - Rosso Istria, ki želi javnost spomniti na smrti, ki so jih med in po drugi svetovni 
vojni na Tržaškem zagrešili partizani. Desnica ob tem glasno poudarja, da so bili ti dogodki desetletja namerno zamolčani, 
nekateri spletni komentatorji pa na drugi strani režiserja obtožujejo fašizma oz. revizionizma. 
 

 
Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki na fotografiji pozira s četniško zastavo, poziva k ogledu filma o 
pobojih v fojbah. Foto: facebook  
 
Film italijansko-argentinskega režiserja Maximiliana Hernanda Bruna govori o smrti študentke Norme Cossetto iz Vižinade 
in umorih, ki so jih partizani izvedli v notranjosti Istre po 8. septembru 1943, na spletu piše Primorski dnevnik. Njegov 
namen naj bi bil predvsem širši javnosti predstaviti pozabljeno poglavje italijanske zgodovine. 
Cossettovo, hčer lokalnega fašističnega funkcionarja, so oktobra 1943 pri njenih 23 letih posilili, mučili in umorili 
jugoslovanski in italijanski partizani. 
Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal producent filma Alessandro Centenaro, je zgodba dekleta, ki ji je Italija 
leta 2005 posthumno podelila državno priznanje, metafora za usodo vseh žrtev pobojev, ki so končale v kraških breznih oz. 
fojbah. 
»Da, Norma je bila ubita, ker je bila fašistka. A tudi zato, ker je bila ženska, izobražena in Italijanka,« je še izjavil Centenaro. 
Pohvale levih in desnih italijanskih politikov 
Film so premierno predvajali na beneškem filmskem festivalu, ta mesec pa so ga med drugim predstavili tudi v italijanskem 
senatu, kjer si je prislužil pohvale tako levih kot desnih politikov. 
Slednji, med njimi tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, so ob hvaljenju filma glasno poudarjali, da je bilo 
medvojno dramatično poglavje dolga desetletja načrtno zamolčano. 
Salvini je sicer šel še dlje, saj je v ponedeljek na facebooku zapisal, da levica dela vse, kar je mogoče, da bi »film, ki govori o 
tragediji fojb, pokolih na tisoče naših rojakov s strani jugoslovanskih komunistov po drugi svetovni vojni, bojkotirala«, 
poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. 
»Politiki in intelektualci z levice so desetletja delali vse, da bi skrili to resnico,« je še zapisal Salvini, pri čemer je dodal, da 
sedaj grozijo režiserju filma. Salvini je ob tem objavil seznam okoli 30 kinodvoran po Italiji, v katerih predvajajo film, in svoje 
spletne sledilce pozval, naj si ga ogledajo in o njem povedo tudi drugim. 
Režiser kritike označil za provokatorje 
To, da so bili med- in povojni poboji na Tržaškem namerno zamolčani, je bila poleg potrebe po ohranjanju spomina po 
poročanju Primorskega dnevnika tudi rdeča nit sprejema v tržaški mestni hiši, ki so ga v začetku novembra posvetili filmu. 
Na sprejemu je župan Trsta Roberto Dipiazza gostil soustvarjalce filma, ob katerih pa se je gnetlo nekdanjih in sedanjih 
političnih predstavnikov tržaške desnice. 
Kot dodaja Primorski dnevnik, naj bi bil za snemanje filma najbolj zaslužen prav predsednik ezulskega združenja ANVGD in 
desni tržaški politik Renzo Codarin, saj je od italijanske države zanj pridobil zagonska finančna sredstva. Sam je povedal, da 
se je kot sin »ranjenega naroda« ob gledanju filma zjokal. 
A nekateri spletni komentatorji so na drugi strani režiserja obtožili fašizma in revizionizma. Sam jih je v odgovor označil za 
»provokatorje, ki si filma niso ogledali«. 
V Italiji sicer od leta 2004 na 10. februar obeležujejo dan spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in 
Dalmacije. Pri tem včasih pride tudi do napetosti. Letos so ob dnevu spomina v več mestih potekali protesti tako skrajnih 
desničarjev kot njihovih nasprotnikov. 

• Populisti v Evropi vse močneje izkoriščajo nezadovoljstvo državljanov. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 22. 
november 2018 

https://www.dnevnik.si/1042847800/svet/populisti-v-evropi-vse-mocneje-izkoriscajo-nezadovoljstvo-drzavljanov  
Vsak četrti Evropejec, ki je odšel na domače parlamentarne volitve, je nazadnje volil populistično stranko. Podpora 
populistom se je v zadnjih dvajsetih letih potrojila. Populistični fenomen je zajel vso Evropo. 
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Slika: Vodja populističnega Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio, premier Giuseppe Conte in notranji minister Matteo Salvini. 
Foto: Reuters 
 
Britanski časnik Guardian je s pomočjo več kot 30 strokovnjakov za politične sisteme z različnih evropskih univerz objavil 
prvo celovito raziskavo o vzponu populizma. Potem ko so opredelili pojem populizma (levičarskega, desničarskega in 
drugega), so oblikovali seznam strank, ki ustrezajo tej definiciji, in analizirali njihov rezultat na parlamentarnih volitvah v 
zadnjih dvajsetih letih. Prebrskali so volilne rezultate po 31 evropskih državah in ugotovili, da se je število podpornikov 
populističnih strank v tem času potrojilo. 
Leta 1998 so našteli sedem odstotkov volilnih glasov v vsej Evropi, dvajset let pozneje 25 odstotkov glasov; podpora se je 
bolj povečala desničarskim kot levičarskim populistom. V povprečju je torej vsak četrti Evropejec, ki je odšel na volitve, 
glasoval za eno od populističnih strank. Zdaj, tako ugotavljajo nosilci raziskave, kar devet evropskih držav vodijo populistične 
stranke ali pa so v njih takšne stranke zastopane kot koalicijske partnerice. 
Več razlogov za porast populizma 
Dr. Matjaž Nahtigal, strokovnjak za Evropsko unijo, opozarja, da je do krepkega porasta populizma prišlo po letu 2008, 
čeprav so se populistične stranke razvijale že prej. »Porast populizma je posledica postopne razgradnje evropskega 
socialnega modela. V Evropi se je ponotranjila tudi ideja, da ni alternativ in da je en model veljaven za vse. Razgrajeval je 
ekonomsko in socialno varnost. Dobrobiti monetarne unije so po drugi strani šle močno v korist privilegiranemu delu 
prebivalstva, gospodarstva in finančnih institucij nacionalne ter nadnacionalne ravni,« razlaga Nahtigal. 
Eden od recenzentov raziskave, docent na zagrebški fakulteti za politične vede dr. Berto Šalaj, pojasnjuje, da se populizem 
po navadi pojavlja tam, kjer med državljani prihaja do zasičenosti z uveljavljeno politično opcijo, zato je del državljanov 
prepričan, da politične elite ne odločajo v skladu z njihovimi interesi. »V naše kraje, v Slovenijo in na Hrvaško, je prispel šele 
v 90. letih,« pravi Šalaj. 
 



 
Foto: Dnevnik 
 
Enak imenovalec na vzhodu in zahodu 
Raziskava sicer potrjuje tezo, da je razmah populizma povzročila predvsem gospodarska kriza – od krize naprej ga srečamo 
na južnem in vzhodnem perifernem delu Evrope. Predvsem švicarska ljudska stranka pa naj bi po izsledkih raziskave bila 
tista, ki je iznašla »zmagovito formulo populizma«: zahteve glede imigracije, sovražnost do neoliberalizma in močan 
poudarek na ohranjanju nacionalnih tradicij in suverenosti. Ob prelomu tisočletja se je začel populizem pojavljati vse 
močneje na Nizozemskem, v Franciji, Italiji in šele nato v Nemčiji.  
Šalaj ocenjuje, da razlogi za pojavljanje populizma v vzhodni in zahodni Evropi niso bistveno različni. »Mednje lahko 
uvrstimo drugačnost kulture, strah pred migranti ali ekonomsko nezadovoljstvo zaradi gospodarske krize. Dejansko gre za 
kombinacijo teh razlogov. Danes imamo populizem tudi v državah, ki nimajo takšnih problemov. Populisti na splošno 
izkoriščajo nezadovoljstvo ljudi, in to v povezavi z uveljavljenimi strankami, med katerimi ne vidijo razlik,« pripoveduje.  
Percipirana korupcija kot mobilizacijski element 
Populizem ne vznika zgolj tam, kjer so se poslabšale gospodarske razmere ali pa je država soočena s pritokom migrantov. 
Takšen primer je Češka. Država ima nizko brezposelnost, visoko gospodarsko rast, migrantska kriza se je ni niti dotaknila. 
Kljub temu se je v dvajsetih letih podpora tamkajšnjim populističnim strankam podeseterila in zdaj znaša 40 odstotkov. 
»Na Češkem je ključno vlogo odigral element percipirane politične korupcije elite. Sedanjemu premierju Babišu je uspelo 
državljane prepričati, da so krščanski demokrati in socialdemokrati globoko skorumpirani in da delajo zgolj za lastne 
interese. Češka je primer, kako je mogoče državljane mobilizirati zgolj zaradi upiranja politični korupciji. Tako je na 
Hrvaškem nastal Most ali Živi zid. Po mnenju nekaterih je tudi Miro Cerar neke vrste oblika antiesteblišmenta, saj je v 
politiko prišel s sporočilom, da slovenskih političnih elit niso zanimali interesi državljanov, on pa je tu, da ljudi popelje iz 
krize,« pravi Šalaj. 
Raziskovalci so v Evropi v zadnjih dvajsetih letih zaznali dva tipa populizma – takšnega, ki je nastal na politični periferiji, in 
takšnega, kjer so se uveljavljene stranke prelevile v populistične (Fidesz na Madžarskem ali stranka Zakon in pravičnost na 
Poljskem). Nahtigal opozarja, da je treba vdor populizma, ki se podobno kot v drugih evropskih državah tudi pri nas kaže s 
posledičnim drobljenjem političnega prostora, ocenjevati predvsem skozi politične programe strank. »Za Slovenijo so zelo 
pomembni kriteriji za identificiranje populizma, ali politične kampanje posameznih strank temeljijo na ksenofobiji, 
zastraševanju različnih skupnosti, manjšin, najranljivejših delov prebivalstva in medijev,« meni Nahtigal.  
Kakšno definicijo populista so uporabili? 
Med populiste so po definiciji znanstvenika s področja političnih ved Casa Mudde uvrstili stranke vseh političnih barv, ki 
podpirajo zamisel, da je družba razdeljena na dve homogeni in antagonistični skupini. »Čisti ljudje« naj bi nasprotovali drugi 
skupini »koruptne elite«, obe pa trdita, da mora biti politika izraz splošne volje ljudstva (volonté générale). 
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• Janša leta 2007: "Pogled naprej je pogled navzven. H globalizaciji enakih priložnosti". Kristina Božič. Večer, 
Maribor, 16.11.2018 
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Slika: Janez Janša. Foto: Robert Balen  
 
Govor tedanjega slovenskega premierja na vrhu EU - Afrika decembra 2007, ki ga objavljamo v celoti, je govoril o pomenu 
globalnih dogovorov in enakopravnega sodelovanja, tako pri iskanju rešitev glede podnebnih sprememb kot glede migracij. 
Na zahtevo strank SDS, NSi in SNS se bo naslednjo sredo ob 10. uri začela izredna seja državnega zbora o globalnem 
dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, podporo kateremu je slovenska vlada že izrazila. Gre za pravno 
nezavezujoč dokument, ki želi ustvariti mednarodni okvir prihodnjega urejanja migracij. 
Največja opozicijska stranka SDS dokumentu, ki naj bi bil sprejet decembra v okviru Združenih narodov v Marakešu, 
nasprotuje. Neutemeljeno trdi, da naj bi se z dokumentom ogrozilo evropsko kulturo in varnost Slovenije. 
Danes je časnik Dnevnik spomnil na govor predsednika SDS iz leta 2007, ko je na Portugalskem napovedoval, da prihaja čas, 
ko se Evropa ne bo več ukvarjala samo sama s sabo. "Pogled naprej je pogled navzven. H globalizaciji enakih priložnosti in 
transparentnih, pravičnih trgovinskih pravil v okviru Svetovne trgovinske organizacije," je dejal pred 11 leti. "Če želimo polno 
izkoristiti globalizacijo v dobro našega partnerstva, je potrebno vključiti potenciale vseh. Vse ekonomije, evropske, afriške pa 
tudi tiste, ki imajo v zadnjem času najvišje rasti, morajo upoštevati načela soodvisnosti. Skupen izziv je najti način, da bo čim 
večji del vrednosti, ki jo največji in rastoči globalni akterji ustvarijo v Afriki, tam tudi ostal oziroma se bo tja tudi vrnil. To ni 
nujno le za izpolnitev Razvojnih ciljev tisočletja. Je tudi pot do Afrike kot enakovrednega partnerja Evrope pri sooblikovanju 
globalnih procesov." 
Nenadno nenaklonjenost globalnim sporazumom in sodelovanju so v zadnjih mesecih razvile le nekatere evropske države s 
protimigrantskimi oblastmi in Združene države Amerike pod predsedstvom Donalda Trumpa. Protimigrantske politike so 
postale glavno orodje skrajno-desnih politikov na Zahodu za prevlado na političnem prostoru in v političnih debatah. A leta 
2007 je predsednik SDS med drugim povedal tudi: "Ne smemo se navaditi na podobe obupanih in izčrpanih migrantov, 
pogosto naplavljenih na obale Sredozemlja. Te podobe pričajo o nekih drugih partnerstvih. Takšnih, ki izkoriščajo nesrečo 
drugih." 
Novembrsko poročilo Transnacionalnega instituta Grajenje zidov (Building walls) opozarja, da evropska migrantska politika 
že od devetdesetih let dalje temelji na gradnji trdnjave in utrjevanju zidov na mejah EU. Migracij od zunaj se ne ureja, 
ampak se jih poskuša preprečiti. V tem času je EU zgradila več kot 1000 kilometrov zidov, s katerimi naj bi preprečila prihod 
razseljenih ljudi. "Evropske politike so postale vse bolj militarizirane, migracije pa se predstavlja kot grožnjo," opozarjajo 
evropski raziskovalci tudi na to, da se na afriške države prenaša obrambne in varnostne ukrepe, ki jih promovira tudi 
evropska in mednarodna varnostno-obrambna industrija.  
Govor predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše na plenarnem zasedanju predsednikov držav in vlad vrha EU-
Afrika (Lizbona, 9.12.2007) 
Spoštovana so-predsedujoča, premier Sócrates, predsednik Kufuor, ekscelence, gospe in gospodje! 
Včerajšnje razprave so izpostavile pet pomembnih tem. Potrdile so, da gre za vprašanja, ki najbolj zanimajo tako afriško kot 
evropsko stran. Že včerajšnji dan je dokazal, da je bilo to srečanje potrebno. Na teh osnovah bomo ta konec tedna naše 
odnose dvignili na raven partnerstva. Slovenija kot naslednja predsedujoča Svetu EU posebej pozorno posluša vse razprave. 
Te so bile živahne na temo človekovih pravic in dobrega upravljanja. Različne poudarke in ocene je bilo pričakovati. To med 
partnerji ni redkost. Nujno pa je te razlike soočiti v odprtem dialogu. S partnerstvom se k temu zavezujemo vsi. Človekove 
pravice so nedeljive. Njihovo spoštovanje pa je temeljni princip vsake humane družbe. 
»Mir je drag, a vreden stroškov«, pravi afriški pregovor. Kako dragocena sta mir in varnost, je spomnilo tudi poročilo 
Izgubljene afriške milijarde. V njem je cena konfliktov v Afriki od leta 1990 ocenjena na več kot 300 milijard dolarjev. 
Predsednica Liberije je bila jasna: »To je denar, ki si ga Afrika stežka privošči izgubiti.« Veseli smo napredka v izgradnji 
afriške mirovne in varnostne arhitekture. Pri tem bo sodelovanje med EU in Afriko tudi v prihodnje temeljilo na načelih 
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lokalnega lastništva. 
Migracije so poseben izziv za naše partnerstvo. Dobro urejene so priložnost za vse. Za države izvora in ciljne države. In tudi 
za migrantske skupnosti same. To je tudi vodilo Globalnega pristopa EU k migracijam. Ne smemo se navaditi na podobe 
obupanih in izčrpanih migrantov, pogosto naplavljenih na obale Sredozemlja. Te podobe pričajo o nekih drugih partnerstvih. 
Takšnih, ki izkoriščajo nesrečo drugih. Afriška in evropska stran morata vzpostaviti učinkovit dialog, da se lahko skupaj lotita 
obojega: teh partnerstev in vzrokov za njihovo nevarno privlačnost. 
Med te vzroke se vedno pogosteje šteje tudi učinke podnebnih sprememb. Tu je naše zavezništvo naravno. Vsi upamo, da 
bo konferenca, ki te dni poteka na Baliju, korak naprej. Evropska unija se zaveda asimetrije vzrokov in posledic med 
razvitimi in nerazvitimi. To dokazuje tudi pobuda Globalnega zavezništva o podnebnih spremembah med EU in državami v 
razvoju. 
Sredi naslednjega tedna se bomo v Lizboni znova zbrali evropski voditelji. S podpisom Pogodbe o reformi bo konec obdobja, 
ko se je Evropa veliko ukvarjala sama s sabo. Pogled naprej je pogled navzven. H globalizaciji enakih priložnosti in 
transparentnih, pravičnih trgovinskih pravil v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Trgovina in infrastruktura sta temelja 
trajnostnega razvoja. Primer Evropske unije pri tem kaže na veliko dodano vrednost regionalne integracije. 
Če želimo polno izkoristiti globalizacijo v dobro našega partnerstva, je potrebno vključiti potenciale vseh. Vse ekonomije, 
evropske, afriške pa tudi tiste, ki imajo v zadnjem času najvišje rasti, morajo upoštevati načela soodvisnosti. Skupen izziv je 
najti način, da bo čim večji del vrednosti, ki jo največji in rastoči globalni akterji ustvarijo v Afriki, tam tudi ostal oziroma se 
bo tja tudi vrnil. To ni nujno le za izpolnitev Razvojnih ciljev tisočletja. Je tudi pot do Afrike kot enakovrednega partnerja 
Evrope pri sooblikovanju globalnih procesov. 
Gospe in gospodje, 
prepričan sem, da bomo na teh skupnih usmeritvah začrtali jasno pot naprej. Skupna strategija in Akcijski načrt sta dobra 
okvira, zaveze so konkretne. Slovenija jih jemlje resno. Kot naslednja predsedujoča Svetu Evropske unije si bo skupaj s 
partnerji v EU in v Afriki prizadevala za njihovo implementacijo. Okrepitev neposrednih vezi med Evropsko unijo in Afriško 
unijo je osrednjega pomena. Zato Slovenija posebej pozdravlja ustanovitev predstavništva EU pri Afriški uniji. 
Na koncu se zahvaljujem portugalskim prijateljem za vztrajnost in pogum ter za gostoljubje, obema predsedujočima pa za 
velik podvig. Ta vrh je končal predolgo obdobje odlašanja. Veliko stvari moramo storiti skupaj. Do naslednjega vrha 2010 v 
Afriki in naprej. 
Hvala.  

• Janša rožlja s (proti)migrantskim referendumom. Uroš Esih. Večer, Maribor, 16.11.2018 
https://www.vecer.com/jansa-rozlja-s-proti-migrantskim-referendumom-6614349 
 

 
Slika: Migracije so globalni pojav, ki ga države ne morejo rešiti same.  Foto: Epa  
 
Desna opozicija stopnjuje pritisk na vlado, ki je odločila, da bo Slovenija decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju 
globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. 
Vlada je na četrtkovi seji sprejela odločitev, da še naprej podpira globalni dogovor OZN o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, saj meni, da je sprejem dogovora pozitiven za Slovenijo. Dogovor je namreč tisti okvir, ki vsebuje elemente in 
ukrepe, ki bodo pripomogli k odpravi vzrokov nezakonitih migracij v izvornih državah. Slovenija ostaja tako v skupini 150 
držav jedrne skupine, ki se zaveda, da so migracije globalni pojav, ki ga ne morejo rešiti same, temveč ga lahko upravljajo le 
s skupnimi močmi. Dogovora od začetka pogajanj ne podpirajo ZDA, da ga ne bodo podprle, pa so potrdile še Avstrija, 
Madžarska, Bolgarija in Češka ter nazadnje Estonija. 
Globalni dogovor o migracijah ni pravno zavezujoč akt, pri čemer lahko vsaka država izvaja njegova določila v skladu z 
nacionalnimi interesi. Po besedah ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja dogovor namreč eksplicitno poudarja suvereno 
pravico držav, da določajo lastno nacionalno migracijsko politiko, hkrati pa držav ne zavezuje k spremembam nacionalne 
zakonodaje in na noben način ne posega v njihovo ustavno ureditev. Globalni dogovor o migracijah ne vzpostavlja nobene 
nove kategorije migrantov niti ne vzpostavlja pravice do migriranja kot osnovne človekove pravice. 
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Slika: Ernest Petrič, svetovalec predsednika republike: ”Dogovor je kompromis med državami, njegov namen pa je, da 
bodo v bodoče migracije bolj organizirane.” Foto: Tit Košir 
 
Povsem nasprotno mnenje o globalnem dogovoru od vlade in vladnih strank pa imajo v desni opoziciji, kar je pokazala 
današnja razprava v državnozborskem odboru za zunanjo politiko (OZP). Slovenija bi morala odstopiti od globalnega 
dogovora, je v imenu predlagateljev izredne seje, SDS in Nove Slovenije, zatrdil Branko Grims (SDS), ki meni, da je vladna 
odločitev znak neumnosti ali pa zavestnega zavajanja državljanov, prav tako je oporekal mnenju vlade, da dogovor ni pravno 
zavezujoč. 
Prejšnja vlada je k dogovoru maja, ko ni imela polnih pooblastil, pristopila mimo parlamenta, je opozoril Jožef Horvat (NSi) 
in dodal, da bi vlada odločitev lahko sprejela šele po petkovi nujni seji OZP in izredni seji državnega zbora prihodnjo sredo, 
kjer bo desna opozicija pozvala vlado, naj Slovenija ne pristopi k dogovoru. Predsednik SDS Janez Janša je vlado pozval, naj 
še enkrat razmisli o pristopu k dogovoru: "Da bi vlada za svoje stališče dobila legitimacijo, bi bilo treba razpisati posvetovalni 
referendum." 
Dogovor je sicer kot sprejemljivega za Slovenijo podprl tudi predsednik republike Borut Pahor, na seji OZP pa ga je branil 
njegov svetovalec Ernest Petrič. "Dogovor je kompromis med državami, njegov namen pa je, da bodo v bodoče migracije 
bolj organizirane," je dejal Petrič, ki ocenjuje, da je v dokumentu premajhno razlikovanje med beguncem in migrantom. 
Dogovor OZN o migracijah: 
- prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki izpostavlja pomen mednarodnega sodelovanja za boljše 
upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo 
- državam priznava pravico in suverenost, da regulirajo mednarodne migracije in se borijo proti nezakonitim migracijam 
- ne izenačuje nezakonitih in zakonitih migracij ter ne določa globalne pravice do migriranja 
- naslavlja vprašanje vzrokov za migracije v izvornih državah  

• Avstrijski predsednik spregovoril o hudih časih domovine. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 17.11.2018 
https://www.vecer.com/avstrijski-predsednik-spregovoril-o-hudih-casih-domovine-6614463 
 

 
Slika: Alexander Van der Bellen, avstrijski predsednik. Foto: Reuters  
 
Alexander Van der Bellen uporablja svoja pooblastila. 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je v začetku tedna v državni operi na Dunaju nastopil kot uvodni govornik ob 
stoti obletnici razglasitve republike Avstrije. Poudaril je, da se je republika rodila v "grobih časih", zaznamovanih s koncem 
prve svetovne vojne, lakoto in brezposelnostjo, dvomi, strahom. Vendar je med prvimi na svetu ženskam priznala volilno 
pravico. "Kmalu pa je šlo vse po zlu in leta 1938 je vkorakal Adolf Hitler. Avstrija je bila izbrisana in začela se je nova 
svetovna vojna, zalet je dobil nacistični uničevalni stroj." 
 

https://www.vecer.com/avstrijski-predsednik-spregovoril-o-hudih-casih-domovine-6614463
https://static.vecer.com/images/slike/2018/11/16/934029.jpg


 
Slika: Avstrijski grb. Foto: Večer 
 
Tako brez olepšav je Van der Bellen spregovoril o hudih časih domovine. Ter nadaljeval, da pa je bila ustanovitev druge 
republike uspeh: "Tudi tedaj je bilo težko, a skupaj jim je uspelo, nato so se skupaj pogajali za državno pogodbo, za trajno 
nevtralnost, za priključitev k Evropski uniji." Van der Bellen je naslikal videnje demokracije: "Demokracija pomeni diskusijo, 
kar jemlje čas. A pri demokraciji ni bližnjic. Liberalna demokracija je tudi veliko več kakor vladavina večine. Zahteva 
različnost glasov. Neodtujljive pravice manjšin so bistvene." Sem spadajo neodvisni in svobodni mediji, danes so se jim 
pridružili še novi mediji. Zato je posvaril: "Tako lahko kar največ ljudi sporoči svoje mnenje. Obstaja pa tudi temna plat, umik 
v komore družabnih medijev, kjer odmeva in se potrjuje zgolj eno mnenje, kar vodi v odpoved razgovora in k nestrpnosti. 
Demokratična skupnost je znova v defenzivi." Pozval je: "Vsak lahko kdaj potrebuje pomoč in solidarnost. Obnašajmo se, kot 
si želimo, da bi se drugi obnašali do nas. Obnovimo skupno, ki je tako specifično avstrijsko." Iz teh nekaj stavkov pa tudi 
dejanj, namreč povabilo za slavnostni govor ob stoti obletnici slovensko-avstrijski pisateljici Maji Haderlap, se da dobro 
naslutiti mogočno intelektualno in etično obzorje aktualnega avstrijskega predsednika. 
S publicistom Francem Wakounigom sva v Celovcu skušala podrobneje opredeliti lik in delo avstrijskega predsednika. Van 
der Bellen je pred dvema letoma na ponovljenih predsedniških volitvah premagal tekmeca, skoraj trideset let mlajšega 
Norberta Hoferja iz desničarsko-populistične svobodnjaške stranke. Van der Bellen je bil sprva član socialdemokratov, nato 
je dobro desetletje vodil Zelene. V Hofburg, nekdanjo cesarsko palačo, je prišel kot neodvisni kandidat. Wakounig: "Vidi se, 
da premore trezen pristop v okviru tega, kar mu ustava dovoljuje. Jasno se oglaša pri pomembnih temah. Denimo, še do 
nedavnega je globalni dogovor OZN o urejanju migracij avstrijska vlada podpirala. Sedaj je obrnila ploščo. Van der Bellen 
meni, da bo to škodilo mednarodnemu ugledu Avstrije. Desničarski krogi predsednika že napadajo. Komentator Kleine 
Zeitunga Thomas Götz je predsedniku očital, da je slep na levo oko, torej da vidi zgolj napake na desni." 
"Ampak naš predsednik je moderni predsednik," nadaljuje Wakounig. "Doba teh predsednikov se je v Avstriji začela po 
Kurtu Waldheimu, ki je bil celo generalni sekretar OZN. Nato so odkrili njegovo mračno nacistično preteklost. Do konca 
mandata je ostal zaprt v sobanah Hofburga, z njim ni nihče komuniciral. Nasledil ga je Rudolf Kirschläger, ki se je prvi odvrnil 
od nekakšne monarhične pozicije. Sledili so mu še Thomas Klestil, Heinz Fischer in sedaj Van der Bellen." 
Zavrnil je imenovanje nekaterih svobodnjaških ministrov 
Pridružil se nama je Janko Kulmesch, nekdanji novinar manjšinskega tednika Novice. Spomnil je, kako je pred slabim letom 
dni Van der Bellen v okviru pooblastil zavrnil imenovanje nekaterih svobodnjaških ministrov in zahteval, da svobodnjaki ne 
prevzamejo ne notranjega in ne pravosodnega ministrstva. "Torej, avstrijski predsednik, kar je bolj reprezentativna funkcija, 
bi teoretično smel v krizi odstaviti vlado, vendar je to absolutno skrajni ukrep. Tako je kot prepričan antirasist in nasprotnik 
antisemitizma storil nekaj bolj običajnega, vendar tudi pogumnega." Kulmesch doda prigodo. Ko se je osebno spoznal s 
predsednikom, je opazil, da je ta z najbližjimi prijatelji v prisrčnih odnosih: "Kličejo ga kar Sascha." Van der Bellen je sicer bil 
18. januarja 1944 rojen na Dunaju, kamor so starši pribežali iz Estonije oziroma Sovjetske zveze. Begunstvo je zatorej 
njegova pomembna družinska izkušnja, opozorita koroška Slovenca. 
Van der Bellen je kmalu presenetil kritike, ki so napovedovali, da bo mednarodno priznani ekonomist predsedoval 
oddaljeno od ljudi, kot nekakšen profesor v slonokoščenem stolpu, je razložil kulturni delavec iz Gradca Michael 
Petrowitsch: "V začetku je morda Van der Bellen deloval nekoliko rezervirano, negotovo. Vedel sem, da mu bo težko doseči 
odličnost predsedovanja predhodnika Fischerja. A se je kmalu otresel zadržkov, brez zadrege prihaja med ljudi in se z njimi 
pogovarja." 
Van der Bellen je zmerno aktiven tudi na družabnih omrežjih. Tam iz predsedniškega lika ne dela vseprisotnega vseznalca 
oziroma ne trumpizira, opažajo vsi trije naši avstrijski sogovorniki. 

• V Italiji so izstopali trije predsedniki. Stojan Spetič, Italija. Večer, Maribor, 17.11.2018  
https://www.vecer.com/v-italiji-so-izstopali-trije-predsedniki-6614460  
Odkar je republika - po zmagi nad fašizmom -, je Italija imela dvanajst predsednikov. Med njimi so izstopali le trije. 
Antonio Segni je na Kvirinalu, v nekdanji papeški rezidenci, ostal le dve leti. Julija 1964 je sodeloval pri propadlem poskusu 
državnega udara in ga je grožnja z ustavno obtožbo tako prizadela, da ga je kap spravila s položaja in je kmalu tudi umrl. 
Bivši voditelj italijanskih partizanov Sandro Pertini je bil, kljub visoki starosti, znan po živahnem temperamentu in kritikah, ki 
jih je izrekal brez dlake na jeziku, doma in tujini. V Moskvi na pogrebu Andropova je Černjenku, ki ga je nasledil, na vabilo, 
naj se vrne čim prej, odgovoril: "Bojim se, da se bom zares kmalu." Znano je tudi njegovo navdušenje, ko je italijansko 
moštvo v Madridu zmagalo na nogometnem svetovnem prvenstvu. Francesco Cossiga pa je proti koncu svojega 
sedemletnega mandata zbadal sistem z ostrimi izjavami, in sicer tako, da so ga nasprotniki hoteli razglasiti za norega. 
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Slika: Italijanski predsednik Sergio Mattarella. Foto: Primorski dnevnik 
 
Sedanji predsednik republike Sergio Mattarella, star 77 let, je umirjen in resnoben, čeprav je bilo njegovo življenje 
dramatično. Odraščal je na rodni Siciliji v družini voditelja in ministra Krščanske demokracije Bernarda Mattarelle, za 
katerega se je govorilo, da je tesno povezan z mafijo. S starejšim bratom Piersantijem sta se očetovi politiki uprla in se 
pridružila krščanskodemokratski levici. Starejšega brata so izvolili za predsednika deželne vlade na otoku, a ga je mafija 
kaznovala, ker ji je nasprotoval. Ustrelili so ga kar na cesti, kakor psa. Mlajšega brata Sergia, ki je bil jurist in je na raznih 
univerzah predaval ustavno in administrativno pravo, so leta 1983 izvolili v parlament. V raznih vladah je bil v ministrstvih za 
odnose s parlamentom, za šolstvo in za obrambo. Ko je parlament sredi osemdesetih odobril zakon o televizijah, ki je na 
stežaj odprl vrata privatnemu monopolu tajkuna Silvia Berlusconija, je Mattarella protestno zapustil vlado. Vrnil se je konec 
stoletja v levo usmerjeni vladi Massima D'Aleme in Giuliana Amata. Bil je boter novega volilnega zakona, kombinacije 
večinskega in proporcionalnega sistema, ki je Italiji zagotovil stabilnost celo desetletje. Pozneje je bil izvoljen na ustavno 
sodišče, kjer je lahko dal duška svoji juridični izobrazbi in ustavni občutljivosti. Za predsednika republike je bil izvoljen leta 
2015, kar pomeni, da bo njegov mandat trajal do leta 2022. 
Po italijanski ustavi je predsednik republike kakor notar, ki jemlje na znanje voljo volivcev in jo usmerja v utrjevanje državne 
oblasti. Čeprav je načelnik oboroženih sil in vodi višji sodni svet, podeljuje to oblast drugim in je njegova skrb le "moralno 
prepričevanje". Imenuje vlado na podlagi tega, kar mu povedo koalicijske stranke, vendar si pridružuje pravico postaviti 
veto na imena ponujenih ministrov. Tako je v zadnji vladi, po dogovoru rasistične Lige in populističnega Gibanja 5 zvezd, 
postavil veto na ekonomista Savono, ki je zagovarjal izstop iz evrskega območja. Mattarella s Kvirinala pazi, da bi vlada ne 
kršila ustavnih načel ali mednarodnih dogovorov. Če je kaj narobe, pokliče k sebi predsednika vlade ali ministra in mu pove, 
kar mu gre, vendar vsebine javnosti ne posredujejo, lahko le ugiba. 
Predsednik Mattarella se udeležuje predvsem uradnih manifestacij, proslav ali komemoracij, zelo redko na njih govori. V teh 
primerih je splošen, a načelen. Tudi v svojih izjavah zna biti načelen, z nikomer ne polemizira, ampak opozarja na to, kar 
narekujeta ustava in zdrava pamet. Zadnjič je govoril v Trstu ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne. Poudaril je 
nasprotovanje vojnam, ki so tragedija za narode. Prav tako misel o sožitju med narodi v evropskem okviru. Seveda je večkrat 
obsodil fašizem in rasizem, ki sta nesprejemljivo zlo. 
Bolj sproščen je Mattarella videti ob vsakoletnem svečanem začetku šolskega leta, ko v Rimu, spomeniškem kompleksu ob 
Kapitolu, sprejme kakih tisoč osnovnošolcev in dijakov iz vse države. Tam jih je vsakokrat nagovoril kot učitelj in oče, dajal 
nasvete in primere, a brez vsakršnega hudomušenja. 
Večkrat obsodi fašizem in rasizem, ki sta zanj nesprejemljivo zlo 
Mattarello italijanska javnost spoštuje, težko pa je reči, da jo navdušuje. To tudi ni njegov namen. Zato se ne oglaša po 
spletu in v drugih sredstvih javnega obveščanja. Komunicira samo s tiskovnimi sporočili predsedstva republike, za neuradne 
komentarje pa skrbi njegov tiskovni urad, ko meni, da je treba nekaj reči. V tem primeru je formula znana: "S Kvirinala smo 
izvedeli, da ..." Vsi predsedniki naslavljajo na silvestrovo poslanico italijanskemu ljudstvu. Predvajajo jo vse televizije hkrati 
in običajno traja pol ure, med večerjo. Mattarella v svojih poslanicah poudarja predvsem pereče probleme sveta in 
italijanske družbe, za katere ponuja možnosti rešitve, vendar nikoli kategorično, raje kot osebno mnenje. 

• Zoper sodelovanje. Kristina Božič. Večer, Maribor, 17.11.2018 
https://www.vecer.com/zoper-sodelovanje-6614355  
 

 
Slika: Migracije. Foto: Katja Lihtenvalner  
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Direndaj, ki ga bodo v naslednjem tednu zganjale stranke desnice z SDS na čelu, bo sijajen, da se pozabi na odločitve vlade, 
ki bodo mnogo bolj neposredno vplivale na življenje prebivalk in prebivalcev Slovenije v naslednjem letu. Na čelu s 
spremembami zakona o izvrševanju proračuna za letošnje in naslednje leto. 
Zadnja akcija SDS in njihovih podpornikov naj bi izvirala iz zaskrbljenosti za varnost. A njihovo navijaštvo za umik slovenske 
podpore globalnemu dogovoru o migracijah Združenih narodov ni drugega kot gola ideološka manipulacija. Nista potrebna 
ne strokovno poznavanje angleščine ne velika vztrajnost, da bi prebrali določbe ob koncu preambule dogovora. Tam piše, 
da gre za pravno nezavezujoč dokument, ki temelji na prepričanju, da lahko države sveta na vprašanja, ki jih odpirajo 
sodobne migracije, odgovorijo le skupaj s skupnimi rešitvami. Podobe valov, poplav in uničenja evropske celine, ki jih slikajo 
politiki desne opozicije, govorijo o idejah v njihovih glavah, ne o vsebini dogovora, ki ga bodo države sveta podpisale 
decembra ob 70. obletnici sprejetja univerzalne deklaracije človekovih pravic. 
O nasprotovanju globalnemu dogovoru o migracijah velja misliti v kontekstu vse glasnejših namigov na teorije zarote, za 
katerimi naj bi stali globalisti. Britanski in ameriški mediji v tej politični govorici prepoznajo sodobni antisemitizem. 
Triindvajset ciljev dogovora želi doseči bolj varne, urejene in zakonite migracije. Govori o tem, da so migranti ljudje. S 
človekovimi pravicami, ki gredo vsakemu posamezniku. Nasprotovanje tem idejam ruši vse pridobitve, ki smo jih kot 
človeška civilizacija vzpostavili po grozotah druge svetovne vojne: spodkopava mednarodno sodelovanje in ustanovna 
načela Združenih narodov. Ustvarja prostor, v katerem postaja mogoče vse – nespoštovanje civilizacijskih norm je odvisno 
od trenutnih prebliskov politikov, s tem pa se zanika tudi odgovornost, ki jo prinašajo položaji moči. 
V globaliziranem svetu je danes človeštvo pred največjim izzivom svojega obstoja - sprejetjem ukrepov za omilitev 
podnebnih sprememb, ki bodo še zaostrile naraščajoče družbene neenakosti. Migracije so del realnosti celega sveta. V teh 
okoliščinah cefranje pravnih okvirov za mednarodno sodelovanje ni ne pametno ne logično. Da gre za izrazito neodgovorno 
ravnanje nacionalističnih evropskih politikov, je prepričana Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra. 
Globalni dogovor o migracijah, po letih razprav in usklajevanj, je izjemen dosežek, spomni, da je v evropskih državah 
neprimerno manj beguncev in migrantov kot v afriških državah ali državah Bližnjega vzhoda. "Rušenje tega dogovora in 
sprenevedanje nekaterih politikov je zato tudi skrajno neetično." 
Migracije in ljudje nikjer na svetu ne predstavljamo krize. Krize nastanejo, ko države stiske ljudi zaradi preganjanj in lakot 
rešujejo z brezpilotnimi letali, oklepniki, z rezilno žico in s pendreki. 
Dogovor govori o tem, da so migranti ljudje 

• "Svet je končno videl, kakšne begunce je Orban pripravljen sprejeti". M.R. Večer, Maribor, 17.11.2018 
  https://www.vecer.com/svet-je-koncno-videl-kaksne-begunce-je-orban-pripravljen-sprejeti-6614568    
 

 
Slika: Nikola Gruevski in Viktor Orban sta takole pozirala še lani na Ohridu. Oba gojita antipatijo do ameriškega 
milijarderja Georgea Sorosa in oba delujeta proti njegovim nevladnim organizacijam. Foto: EPA  
 
S tem, ko je dal zatočišče nekdanjemu makedonskemu premierju Nikoli Gruevskemu, je Orban očrnil delo svoje vlade. In 
hkrati je celo osmešil vse, za kar se zavzema Evropska unija. 
Novinar Boris Georgievski, ki dela za nemški radio Deutsche Welle, je na spletni strani radia zapisal, da je Viktor Orban 
poskrbel za dobro in slabo novico. Dobra je ta, da je po letih strogega nasprotovanja migracijam in zavračanju sprejemanja 
beguncev končno popustil. "Ne le, da je begunca spustil na Madžarsko, ampak je bil celo zelo verjetno osebno vpleten v 
organizacijo potovanja za Nikolo Gruevskega na Madžarsko in ga tja prek mejnih kontrol pripeljal brez veljavnih 
dokumentov. Pa tudi svojemu zakonu o azilih je obrnil hrbet, ko je Gruevskemu dovolil, da je v Budimpešti vložil prošnjo," je 
zapisal Georgievski. 
In slaba novica: "Gre za le enega begunca, ki ne beži pred revščino ali vojno, kot na stotisoče ljudi, ki jih na Madžarsko v 
zadnjih treh letih niso spustili. Gruevski beži pred pravico. Nekdanji makedonski premier je državi vladal 10 let, si nakopičil 
veliko osebno bogastvo in uspelo mu je, da je proti sebi obrnil vso zahodno skupnost. A zahvaljujoč njegovemu 
avtoritarnemu vladanju je sklenil tudi prijateljstva". 
Gruevski je moral z oblasti lani in od takrat ima polne roke z iskanjem odvetnikov, ki naj bi ga ubranili pred obtožbami o 
korupciji, zlorabi oblasti in netenju nasilja. Pretekli teden je bil namreč obsojen na dveletno zaporno kazen zaradi sporne 
nabave luksuznega vozila znamke Mercedes, katerega cena je znašala kar 600.000 evrov. In ta teden bi moral iti v zapor. 
Sam ima očitno drugačne načrte. Ko ga je policija iskala po Makedoniji, je na Facebooku objavil sporočilo, da je v 
Budimpešti, kjer čaka na politični azil. 
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To pa je izzvalo jezne proteste pred makedonskim parlamentom v Skopju. Številni ga namreč vidijo kot simbol režima, 
prežetega s korupcijo in zlorabo oblasti, kar je privedlo do največje politične krize v državi. Njegova zaporna kazen naj bi 
obeležila začetek procesa zdravljenja in povrnila zaupanje v pravosodje in vladavino prava, piše Georgievski, pri tem pa 
ocenjuje, da v tem primeru ni šlo za dogovor med sedanjim režimom in Gruevskim, kot to želijo prikazati nekateri. Bolj 
verjetno je ušel zaradi nesposobnosti oblasti. 
Orban je po drugi strani pred težko izbiro. Bo še naprej vdan svojemu koruptivnemu prijatelju z Balkana in tako tvegal 
nadaljnje zaostrovanje odnosov z Evropsko unijo? Ali pa vseeno Makedoniji izročil Gruevskega in si tako skušal malo 
izboljšati svoj načeti ugled. 
Veliko bo odvisnega od Evropske komisije in Evropske ljudske stranke, katere članici sta stranki tako Orbana kot 
Gruevskega. Če je Madžarska že članica EU, pa je Makedonija še vedno kandidatka in Bruselj državam na Balkanu postavlja 
tri zahteve: izboljšajte vladavino prava, borite se proti korupciji in okrepite demokratične institucije. 
In Bruselj ter članice Evropske unije bi lahko skrbelo to, da je Orban poteptal temeljna načela in vrednote, ko je obsojenega 
prestopnika sprejel v svojo državo. S tem Orban ne kaže le svoje avtoritarnosti, ki temelji na korupciji in nespoštovanju 
demokratičnih institucij ter zatiranju medijev, ampak učinkovito ta model izvaža tudi v sosednje države, ker brani tiste, ki 
sledijo njegovemu primeru. 
A na koncu je tudi luč: Svet je končno videl, kakšne "begunce" je Orban pripravljen sprejeti v svoje objem, zaključuje 
Georgievski. 

• Nestroy za Matejo Koležnik. PV. Večer, Maribor, 19.11.2018 
https://www.vecer.com/nestroy-za-matejo-koleznik-6615462  
 

 
Slika: Celovški Ivanov. Foto: Mestno gledališče Celovec / Stadttheater Klagenfurt  
 
Za pomembno avstrijsko gledališko nagrado je bila nominirana že lani, letos jo je prejela za najboljšo režijo na ravni 
zveznih dežel 
Nagrado Nestroy (po avstrijskem dramatiku, igralcu in opernem pevcu Johannu Nestroyu) podeljujejo na Dunaju od leta 
2000. Najprej so z njo nagrajevali samo najvišje dosežke gledališč, ki imajo domicil na Dunaju, od leta 2011 pa podeljujejo 
tudi nagrado za najboljšo predstavo "na ravni zveznih dežel" (Bundesländer-Aufführung). 
 

 
Slika: Mateja Koležnik. Foto: Janko Rath 
 
Mateja Koležnik je bila lani za režijo uprizoritve Ibsenove Divje račke v dunajskem Theater in der Josefstadt nominirana za 
"dunajskega nestroya", letos pa na zvezni ravni za režijo predstave Ivanov A. P. Čehova, ki jo je postavila v Mestnem 
gledališču Celovec (Stadttheater Klagenfurt). In tokrat je nagrado, ki so jo podelili v soboto zvečer, dobila. Žirija gledaliških 
kritikov je v utemeljitvi zapisala, da je režiserka "končno odkrila komedijo, kot si je dramo zamislil sam avtor. Tako se je 
znova izkazala kot mojstrica redukcije, ki v predstavi zasleduje bistvo. Z izjemnim igralskim ansamblom ji je uspelo ustvariti 
predstavo, polno črnega humorja o na vseh ravneh spodletelem življenju." Redukcija se znova dogaja tudi v prostorskem 
smislu, s stalnim scenografom Raimundom Voightom (stalna je bila tudi ekipa drugih sodelavcev, med njimi kostumograf 
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Alan Hranitelj in koreografinja Magdalena Reiter) je režiserka igralce v prvem delu uprizoritve zaprla v steklene tunele - 
izložbe, v drugem pa v specifično uokvirjen salon. 
Nagrada je brez dvoma še utrdila položaj Mateje Koležnik v nemško govorečem gledališkem prostoru. Za naslednja leta je 
dobesedno razprodana, delala bo (znova) v Berliner Ensemble in (prvič sploh opero) z Berlinskimi filharmoniki. Pretekli 
četrtek je bila premiera spet v Theater in der Josefstadt, režirala je Samotno pot Arthurja Schnitzlerja. 
Res je škoda, da se Drama SNG Maribor ni malo bolj potrudila, da bi obveljal dogovor za predstavo v njeni režiji v aktualni 
sezoni. 
Nagrado Nestroy podeljujejo tudi za življenjsko delo, letos jo je prejel dramatik Peter Handke. 

• Za Gruevskim razpisana tiralica, sedaj je dobil politični azil na Madžarskem. A.L. Večer, Maribor, 20.11.2018 
https://www.vecer.com/za-gruevskim-razpisana-tiralica-sedaj-je-dobil-politicni-azil-na-madzarskem-6616062  
 

 
Slika: Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski EPA  
 
Makedonski politik je bil obsojen v aferi Mercedes. 
Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski, za katerim je razpisana tiralica, ker je obsojen na dve leti zapora, se že dlje 
časa skriva na Madžarskem, kjer je zaprosil za politični azil. Po poročanju madžarskih medijev, ga je sedaj tudi dobil. Portal 
24.hu piše, da je Urad za migracije Gruevskemu azil odobril, a naj bi za zdaj šlo za neuradne informacije. 
Ob tej priložnosti se je oglasil tudi madžarski zunanji minister Peter Sijarto, ki je dejal, da nihče od njegovih političnih 
kolegov iz drugih evropskih držav ni sprožil vprašanja ali zahteve o azilu za makedonskega politika. Sijarto poudarja, da 
tamkajšnje oblasti niso sodelovale pri organizaciji potovanja Gruevskega iz Skopja v Budimpešto, madžarski organi pa naj bi 
o celotni situaciji prvič izvedeli v času obiska v eni od sosednjih držav. Madžarski zunanji minister vztraja, da je Gruevski v 
njihovo državo vstopil "v skladu z zakonom in v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi zakoni". Njegov prehod 
ocenjujejo kot povsem legitimen. 
Gruevski kontaktiral odvetnika, ta je zadevo predal naprej 
Kot poročajo madžarski mediji, se je oglasil tudi Elenko Milanov, eden od članov odvetniške ekipe, ki zastopa Gruevskega. 
Ta je povedal, da se mu je makedonski politik z Madžarske javil 13. novembra in mu dal telefonsko številko, na katero ga 
lahko odvetnik pokliče. Milanov je za makedonsko televizijo dodal, da je informacijo takoj predal organom pregona. Pravi, 
da nima česa skrivati, prepričan je, da policisti vedo vse o skrivnostnem telefonu, ki ga Gruevski uporablja na Madžarskem. 
SIcer pa je Nikola Gruevski, nekdanji vodja makedonske stranke VMRO-DPMNE, na begu, odkar je bil obsojen na dve leti 
zapora v aferi Mercedes. Pred dobrim tednom dni mu je makedonski parlament odvzel poslansko imuniteto, že dan pred 
tem pa je Makedonec izginil in se s tem izognil vročitvi zapornega naloga. 

• DZ na izredni seji o dogovoru ZN o migracijah, pred parlamentom protesti. STA, A.L. Večer, Maribor, 21.11.2018 
https://www.vecer.com/dz-na-izredni-seji-o-dogovoru-zn-o-migracijah-pred-parlamentom-protesti-6616374 
 

 
Slika: DZ na izredni seji o dogovoru ZN o migracijah, pred parlamentom protesti. Foto: Robert Balen  
 
V zadnjih dneh so se v javnosti pojavili pozivi k protestom ob seji DZ, med drugim je k njim pozval predsednik SDS Janez 
Janša. 
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Državni zbor danes na izredni seji razpravlja o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah, ki ga je vlada pretekli 
teden podprla. Napovedala je, da bo decembra v maroškem Marakešu kljub nasprotovanju opozicije pristopila k dogovoru. 
Poslanci SDS, NSi in SNS so v zahtevi za sklic seje predlagali, naj DZ vladi priporoči, da nasprotuje dogovoru o migracijah in o 
vseh mednarodnih aktih o meddržavnih migracijah predhodno seznani slovensko javnost in DZ. Priporoči naj ji še, da v 
institucijah EU in ZN spodbuja iskanje rešitev za odpravljanje vzrokov migracij. Vendar pa je odbor DZ za zunanjo politiko v 
petek zavrnil predlog teh priporočil, tako da DZ danes ne bo glasoval o njih. 
V SDS dogovoru nasprotujejo, ker izenačuje zakonite in nezakonite migracije, ukinja meje in pospešuje migracije. V NSi pa 
medtem menijo, da dogovor ne naslavlja vzrokov za migracije v izvornih državah. Zahtevali so tudi prevod dokumenta v 
slovenščino. Zunanje ministrstvo je delovni prevod dogovora v torek popoldne objavilo na svoji spletni strani. 
Vlada je pretekli četrtek podprla dokument in sporočila, da bo Slovenija decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju 
dogovora ZN o migracijah. Kot je ob tem poudaril zunanji minister Miro Cerar, gre za pravno nezavezujoč dogovor, ki ločuje 
med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. 
Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Doslej mu 
je podporo odreklo več držav, med drugim ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka in Bolgarija. 
V zadnjih dneh so se v javnosti pojavili pozivi k protestom ob seji DZ, med drugim je k njim pozval predsednik SDS Janez 
Janša. 

• Prekinjena izredna seja DZ o dogovoru o migracijah: Möderndorfer izzival Princa teme. STA, A.L. Večer, 
Maribor,  21.11.2018 

https://www.vecer.com/dz-na-izredni-seji-o-dogovoru-zn-o-migracijah-pred-parlamentom-protesti-6616374 
 

 
Slika: Nasprotniki globalnega dogovora OZN o migracijah. Foto: Robert Balen 
 
Zaradi neprimernega naslavljanja predsednika SDS Janeza Janše podpredsednik državnega zbora Matjaž Tanko 
neuspešno izganja iz parlamentarne dvorane Janija Mödenrdorferja. Janša sicer napoveduje referendum glede dogovora 
ZN o migracijah 
Na izredni seji državnega zbora o dogovoru OZN o migracijah se je zgodil za slovensko parlamentarno kulturo nenavaden in 
neobičajen zaplet. Seja je bila za pol ure prekinjena, saj službe državnega zbora poslanca SMC Janija Möderndorferja niso 
odvedle s seje, kar je zahteval podpredsednik parlamenta Jože Tanko iz vrst SDS, predlagateljice izredne seje. Tanko je želel 
Möderndorferja odstraniti iz parlamentarne dvorane, saj da je uporabljal zaničujoče izraze o drugih poslancih. "Gospod 
Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, … " je Mödenrdorfer nagovoril predsednika SDS Janeza Janšo, sicer Tankovega šefa. 
Zaničujoč je po Tankovem mnenju izraz Princ teme. Zahteval je tudi, da se Möderndorfer Janši, ki ga je tako poimenoval, 
opraviči. 
Möderndorfer Tankove zahteve ni upošteval, nakar mu je slednji izrekel dva opomina in mu odvzel besedo. Tanko je od 
služb državnega zbora zahteval, da poslanca SMC odvedejo s seje, a slednje so mu poslušnost odpovedale. Sprva je Tanako 
sejo prekinil za pet minut, nato pa še za pet, ker tega niso storile. Zdaj je seja prekinjena za skupaj eno uro, vmes pa je bilo 
sklicano srečanje predsednikov poslanskih skupin. 
Janša napovedal referendum 
Poslanci opozicijskih strank SDS, NSi in SNS so na današnji izredni seji DZ, katere sklic so zahtevali, izrazili odločno 
nasprotovanje dogovoru ZN o migracijah. Predsednik SDS Janez Janša je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni 
referendum o dogovoru. Poslanci koalicijskih strank in Levice pa so izrekli podporo dogovoru. 
Branko Grims je v predstavitvi stališča poslanske skupine SDS poudaril, da ima globalni dogovor ZN o varnih, zakonitih in 
urejenih migracijah zavajajoč naslov. Po njegovem mnenju je sporen tudi postopek sprejemanja tega dokumenta v Sloveniji, 
ki da je doslej potekal za hrbtom ljudi. Dejal je, da je postopek protizakonit in protiustaven. 
Predsednik največje opozicijske stranke Janša je glede tega poudaril, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament 
in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. "Tako nam niste pustili druge možnosti, kot da vložimo 
zahtevo za posvetovalni referendum," je povedal. 
Matej Tonin iz opozicijske NSi pa je poudaril, da trditve, da je dogovor neobvezujoč, ne držijo. "Če je nezavezujoč, potem ga 
ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument zavezujoč," je izpostavil. 
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Slika: Nasprotniki globalnega dogovora OZN o migracijah. Foto: Robert Balen 
 
Dogovor je treba po njegovih besedah treba postaviti v kontekst, da sosednje države odstopajo od njega. Če bo Slovenija v 
danem kontekstu ta dogovor podpirala, lahko številni migranti - kot je dejal, jih je več tisoč na balkanski poti - to razumejo 
kot povabilo, da so dobrodošli v Slovenijo. "Prepričan sem, da takšnega pritiska Slovenija na dolgi rok ne bo zdržala," je 
dejal. 
Po mnenju predsednika opozicijske SNS Zmaga Jelinčiča pa gre pri dogovoru za "izdajo slovenskega naroda". Po njegovih 
besedah se bodo lahko migranti "prosto gibali povsod in imeli večje pravice kot 250.0000 Slovencev in Slovenk in naših 
državljanov, ki živijo pod pragom revščine," je dejal v svojem govoru, ki je na mestih močno razburil poslance levega dela 
parlamenta. 
Jani Möderndorfer (SMC) je Jelinčičev nastop označil za nesramnega in zaničujočega ter izrazil pričakovanje, da bodo 
predsednik in podpredsedniki DZ takšen govor v prihodnje ustavili in poslanca opozorili. 
 

 
Slika: Nasprotniki globalnega dogovora OZN o migracijah. Foto: Robert Balen 
 
Stališče poslanske skupine SMC je sicer predstavil Branislav Rajić, ki je poudaril, da je treba migracijske procese urediti na 
globalni ravni. Dogovor bo uredil pravni status migrantov, zaščitil ranljive skupine žensk in otrok in poudaril spoštovanje 
človekovih pravic. "Gre za dokument, ki za Slovenijo ne prinaša novih obveznosti, temveč temelji na že obstoječih 
mednarodno pravnih instrumentih," je poudaril in dodal, da dogovor ne izenačuje migrantov z begunci in ni v nasprotju z 
mednarodnim in evropskim pravom. 
Robert Pavšič iz LMŠ je poudaril, da dogovor ZN zajema ugotovitev, da so migracije dejstvo, da so tu in da niso le težava 
ciljnih držav. Nobenega zagotovila ni, da bodo migrantska vprašanja s tem sporazumom rešena. Lahko bi govorili o tem, da 
je sporazum nezavezujoč. Lahko bi govorili o tem, da je v vsaki državi v sporazumu eksplicitno zagotovljena suverenost pri 
migrantski politiki. Lahko bi govorili o pozivu, da je treba migrantske tokove obravnavati predvsem v izvornih državah in 
kasneje v tranzicijskih ter ciljnih, je opisal Pavšič. 
Milan Brglez (SD) je medtem poudaril, da dogovor ločuje ter različno obravnava begunce in različne kategorije migrantov. 
Slovenija s sodelovanjem pri globalnem dogovoru ter njegovem izvajanju ohranja vse svoje suverene pravice in bo begunce, 
migrante ter ostale tujce obravnavala v skladu z našo ustavo, našimi zakoni in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo 
državo, je zatrdil. 
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Slika: Nasprotniki globalnega dogovora OZN o migracijah. Foto: Robert Balen 
 
Da gre za prvi mednarodni odgovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje med državami pri 
obravnavanju migracij, pa je izpostavila Maša Kociper (SAB). Dodala je, da ves čas potekajo tudi številne aktivnosti Evropske 
unije na področju ureditev razmer na tem delu sveta. "Nikakor se ne morem strinjati s tistimi, ki menijo, da razvojna pomoč 
tem državam ni pomembna. Treba je tem ljudem pomagati, da vzpostavijo pogoje in infrastrukturo, ki bo tudi njim 
omogočila gospodarsko rast, normalno življenje in zaposlitve," je poudarila poslanka koalicijske stranke. 
Ivan Hršak (DeSUS) je izpostavil, da upravljanje z migracijami predstavlja pomembno sestavino pri zagotavljanju varnosti 
tako v Sloveniji kot v svetu. Z odmikom od dogovora ZN bi se umaknili od iskanja rešitev na mednarodnem nivoju, umaknili 
bi se preprečevanju ilegalnih migracij in sodelovanju v boju s tihotapci ter pomoči najbolj ranljivim skupinam. 
Trditve opozicije, da dokument uvaja cenzuro, jemlje suverenosti državam in zahteva spremembe ustavne ureditve so 
medtem po mnenju poslanca Levice Mateja T. Vatovca "sredstva propagande". "V Levici vidimo njegovo največjo 
pomanjkljivost ravno v tem, da ni zavezujoč. Glede na to, da je glavni problem zadnjih let vsesplošna odsotnost solidarnosti, 
še posebej znotraj EU dvomimo, da se bo situacija izboljšala zaradi odgovora, ki nikogar ne zavezuje," je dejal. 
 

 
Slika: Nasprotniki globalnega dogovora OZN o migracijah. Foto: Robert Balen 

• Möderndorfer v državnem zboru izzival "princa teme". Uroš Esih. Večer, Maribor, 21.11.2018 
https://www.vecer.com/moederndorfer-v-drzavnem-zboru-izzival-princa-teme-6616716  

 

 
Slika: Maloštevilni nasprotniki globalnega dogovora OZN o migracijah. Foto: Robert Balen  
 
Prvak SDS Janez Janša je vložil predlog za posvetovalni referendum o migracijah. Zaradi neprimernega imenovanja Janše je 
podpredsednik DZ Matjaž Tanko neuspešno izganjal Janija Mödenrdorferja iz dvorane. 
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Na izredni seji državnega zbora o dogovoru OZN o migracijah, ki je potekala na predlog desnih opozicijskih strank, se je 
potrdilo, da gre za temo, ki razdvaja politiko in sproža čustvene politične odzive. Izredno sejo je zaznamoval za slovensko 
parlamentarno kulturo nenavaden in neobičajen zaplet. Seja je bila skoraj za dve uri prekinjena, saj službe državnega zbora 
poslanca SMC Janija Möderndorferja niso odvedle s seje, kar je zahteval podpredsednik parlamenta Jože Tanko iz vrst SDS 
Tanko je želel Möderndorferja odstraniti iz parlamentarne dvorane, saj da je uporabljal zaničujoče izraze o drugih poslancih. 
"Gospod Grims, gospod princ teme in vsi ostali … " je Möderndorfer nagovoril predsednika SDS Janeza Janšo, sicer 
Tankovega šefa. Zaničujoč je bil po Tankovem mnenju izraz "princ teme". Zahteval je tudi, da se Möderndorfer Janši, ki ga je 
tako poimenoval, opraviči. 
Glede dogovora o migracijah je SDS predlagala razpis posvetovalnega referenduma 
Sicer pa je Janša, ki je poskušal poslance prepričati, da je porast pritiska ilegalnih migrantov na Slovenijo dramatičen, vložil 
zahtevo za posvetovalni referendum o dogovoru OZN o migracijah. Pobudo zanj lahko da vsak poslanec, državni zbor pa ni 
vezan na izid takega referenduma. "Če verjamete v svoje besede, boste z veseljem pritisnili na tipko za to, da o tem odloči 
ljudstvo. Gre za njihovo prihodnost, ne samo za vašo," je Janša zabrusil koalicijskim poslancem in Levici, ki so vse po vrsti 
izrekle podporo dogovoru OZN. Janša je obljubil tudi bogato kosilo tistemu, ki v dokumentu, tako imenovani Marakeški 
deklaraciji, najde omembo ilegalnih migracij in ločitev legalnih in nelegalnih migracij. 
Zunanji minister Miro Cerar je v imenu vlade povedal, da je ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v 
skupini več kot 150 držav, ki bodo skupaj urejale tisto, česar ne more nobena država urejati sama - to so množične migracije 
in nezakonite migracije. Cerar je zavrnil navedbe opozicijskih poslancev, da dogovor OZN ne ločuje med migranti in begunci, 
da vzpostavlja novo kategorijo migrantov in pravico do migriranja kot človekovo pravico, poleg tega pa država ohranja 
suverenost pri določanju svoje migracijske politike. 
Merklova brani dogovor 
Nemška kanclerka Angela Merkel je včeraj v nemškem parlamentu branila globalni dogovor ZN o migracijah, ki je tudi v 
Nemčiji požel številne kritike. Kot je pojasnila, je dogovor primeren skupen odgovor na reševanje globalnih problemov, saj 
je treba migracije reševati v mednarodnem kontekstu. (sta)  
Pred zgradbo državnega zbora pa so je včeraj dopoldne zbralo okoli sto somišljenikov desne opozicije, ki so protestirali proti 
dogovoru OZN. Z napisom Slovenijo Slovencem 2018. so pozivali vlado Marjana Šarca, naj ne podpre globalnega dogovora o 
migracijah. 

• Pretresljivi prizori migrantov, ki zimo preživljajo v pol podrtih šotorih. A.L. Večer, Maribor, 21.11.2018 
https://www.vecer.com/pretresljivi-prizori-migrantov-ki-zimo-prezivljajo-v-pol-podrtih-sotorih-6616335  
Ker prava zima šele prihaja, najhujših temperatur pa tako v Sloveniji kot v drugih državah še nismo dočakali, se pri 
organizacijah bojijo, kaj se bo zgodilo takrat. 
Slovenci smo včeraj dočakali prvo pošiljko obilnega sneženja, družbena omrežja pa so bila polna fotografij zasneženih 
pokrajin. Nekoliko bolj otožno in žalostno podobo zasnežene pokrajine pa so včeraj na facebooku delili pri organizaciji 
Amnesty International Slovenija. Fotografije prikazujejo pobeljen travnik v Veliki Kladuši, na njem pa na pol podrti šotori, v 
katerih bivajo premraženi migranti. "Današnje fotografije iz neformalnega kampa na travniku v Veliki Kladuši. Mi smo ljudi, 
ki so bili nazaj tja pregnani iz Slovenije in Hrvaške, obiskali junija in ob prisilnih vračanjih, opozorili tudi na slabe bivanjske 
razmere v Veliki Kladuši in Bihaću. Zdaj so te še dosti hujše in težje," so zapisali. 
Kot je znano, za migrante v Bosni in Hercegovini skrbi Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Slednja ureja in vodi 
novoodprte kampe v državi, pomoč naj bi jim ponudil tudi Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce. V 
taboriščih po svojih najboljših močeh pomagaj tudi številni prostovoljci.  
Žalostne prizore migrantov, ki na mrazu bivajo v šotorih, je objavil tudi Rdeči križ bosanske občine Ključ. Ti so zapisali, da to 
ni več migrantska kriza pač pa govorimo o nehumani katastrofi. Zapisali so, da je 64 ljudi noč preživelo v šotoru, ki stoji na 
vodi. Šotor jim je priskrbel Rdeči Križ. 
Ker prava zima šele prihaja, najhujših temperatur pa tako v Sloveniji kot v drugih državah še nismo dočakali, se pri 
organizacijah bojijo, kaj se bo zgodilo takrat. Fotografije pretresljivih prizorov prihajajo tudi iz begunskega taborišča na 
grškem Lezbosu, kjer je trenutno od 8000 ljudi tudi 2500 otrok. Razmere tam naj bi bile grozljive, o čemer priča tudi dejstvo, 
da bi v taborišču lahko sprejeli 3.000 ljudi, trenutno pa jih je tam 5.000 več.  

• Referendum o migrantih: SDS in SNS zastavljata sugestivno in zavajajoče vprašanje. Uroš Esih. Večer, Maribor, 
22.11.2018 

https://www.vecer.com/referendum-o-migrantih-sds-in-sns-zastavljata-sugestivno-in-zavajajoce-vprasanje-6617339  
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Slika: Globalni dogovor OZN o varnih, zakonitih in urejenih migracijah na nobeni točki ne izenačuje legalnih in ilegalnih 
migracij. Foto: Sašo Bizjak  
 
Sklenitev globalnega sporazuma OZN o migracijah je po zakonu o zunanjih zadevah v pristojnosti vlade in ne državnega 
zbora, zato ta po mnenju stroke ne more razpisati posvetovalnega referenduma na to temo. 
Že takoj po sredini izredni seji državnega zbora o Globalnem dogovoru OZN o varnih, zakonitih in urejenih migracijah so 
poslanci SDS skupaj s poslanci SNS vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o zanje nesprejemljivem dogovoru. 
"Bistvo je v tem, da se ljudje sami odločijo, ali so za množične migracije kot nekaj pozitivnega, in, seveda, da se na tej osnovi 
sprejema ustrezna zakonodaja," je na predstavitvi pobude za razpis posvetovalnega referenduma povedal poslanec SDS 
Branko Grims. 
SDS: Referendum je dopusten 
"Referendum bi pomenil, da vsi stopimo korak nazaj, da prepustimo to odločitev ljudstvu in se preprosto zavežemo, da 
bomo njegovo odločitev dosledno spoštovali," je dejal Grims in dodal, da le "če se vsi zavežemo, da bomo spoštovali izid 
referenduma, je namreč smiselno in tudi edino demokratično, da se odločanje o takšni zadevi prepusti neposredno 
ljudstvu". S tem je Grims posredno priznal, da njihova referendumska pobuda nima podpore in ne more doseči nobenega 
pravnega učinka, saj nobena parlamentarna stranka razen SDS in SNS ne podpira razpisa posvetovalnega referenduma na 
tako politično vnetljivo temo. Grims je tudi izrazil prepričanje, da je razpis nezavezujočega referenduma o dogovoru, ki ni 
pravno zavezujoč, dopusten. Referendumsko vprašanje pa bi se glasilo: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu 
dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?" 
Večina strank referenduma o marakeški deklaraciji ne podpira 
A pravna stroka meni, da referendumsko vprašanje ni samoumevno nesporno, ker pač gre za neobvezujoč posvetovalni 
referendum. "Vprašanje je zastavljeno tako, da je z njim kar nekaj težav. Ne gre za zahtevo, ampak zgolj pobudo. Državni 
zbor bi o tej pobudi odločal, a ima že kar nekaj težav, preden bi sploh prišlo do vsebinske razprave o njej. Zastavlja se 
namreč vprašanje, ali je glede na postavljeno vprašanje državni zbor sploh pristojen kaj takega razpisati," je za Večer 
opozoril Saša Zagorc, predstojnik katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti in strokovnjak za referendume. 
"Če je vprašanje zastavljeno tako, da ne spada v okvir pristojnosti državnega zbora, potem ta ne more razpisati 
referenduma s tega področja. Kot je vprašanje postavljeno, gotovo ne more," je prepričan Zagorc, ki dodaja, da je sklenitev 
globalnega sporazuma po zakonu o zunanjih zadevah v pristojnosti vlade in ne državnega zbora. "Poleg tega je tudi težava s 
samim vprašanjem, kot je zastavljeno: Je sugestivno, saj je v vprašanju nakazano, kako je treba odgovoriti nanj. Hkrati pa je 
zavajajoče, saj zadnji del sploh ne drži." Globalni dogovor namreč na nobeni točki ne izenačuje legalnih in ilegalnih migracij. 
Šarec: Orodje za sproščanje negativne energije  
Druge politične stranke so se ogradile od referendumske pobude SDS in SNS. Tudi Nova Slovenija, ki dogovoru OZN oziroma 
tako imenovani marakeški deklaraciji sicer nasprotuje. "Nova Slovenija napovedani posvetovalni referendum ocenjuje kot 
drago anketo, ki je nepotrebna," je povedal njen poslanec Jernej Vrtovec. Premier Marjan Šarec pa je včeraj dejal, da ne 
vidi potrebe po referendumu, referendumi o tovrstnih temah se mu ne zdijo smiselni. Ob tem je izpostavil, da referenduma 
ni bilo niti za druge tovrstne deklaracije, kot je bil na primer Kjotski protokol. Stranki SDS pa je poslal opazko, da so 
referendumi pri njih "postali tako kot tvitanje vsakodnevno orožje za sproščanje negativne energije". 
"Gre samo za nadaljnje razpihovanje sovraštva in strahu med slovenskimi državljani," je referendumsko pobudo SDS zavrnil 
tudi poslanec Levice Matej T. Vatovec. Dodal je, da bo Levica glasovala proti razpisu referenduma, ker gre deloma za 
človekove pravice, po drugi strani pa je treba jasno reči ne takšni nestrpnosti in razpihovanju sovraštva. "To je uporabljanje 
čustev ljudi, strahu ljudi za to, da bi se izključili iz edinega možnega reševanja globalnih težav oziroma v tem primeru izziva 
migracij," pa meni poslanec SD Milan Brglez. Po njegovem mnenju je namreč treba stopiti skupaj in tako reševati zadeve, ne 
pa izpodbijati temeljev EU in Slovenije, ki so dejansko v človekovih pravicah. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Spominski večer: Zgodilo se je pred 100 leti. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, 22.11.2018 
https://www.vestnik.si/spominski-vecer-zgodilo-se-je-pred-100-leti-6616845 
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Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine in Prleško društvo General Maister sta v Zeleni dvorani 
Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici pripravila spominski večer z naslovom "Zgodilo se je pred 100 
leti". 
Pred 100 leti so se za slovenski narod zgodili prelomni dogodki. V Evropi so se risali novi politični zemljevidi in del teh 
sprememb smo bili tudi Slovenci. Končala se je do takrat najhujša vojna morija, imenovana 1. svetovna vojna, potekali so 
boji za severno mejo in ustanovila se je prva jugoslovanska država. Slovensko narodno ozemlje je bilo razkosano med štiri 
države. Največji del je takrat pripadel novoustanovljeni Kraljevini SHS. 
 

 
Slika: Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine in Prleško društvo General Maister sta v Zeleni dvorani 
Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici pripravila spominski večer z naslovom "Zgodilo se je pred 100 
leti". Foto: Marina Vrbnjak   
 

 
Slika: Spominski večer z naslovom "Zgodilo se je pred 100 leti". Foto: Marina Vrbnjak  
 
Svoj del k ustvarjanju zgodovine so dali tudi številni jurjevški rojaki. Na spominskem obeležju pri Svetem Juriju ob Ščavnici je 
vpisanih 78 domačinov, ki so padli med vojno. Maistrovemu pozivu k obrambi narodne meje se je odzvalo 36 prostovoljcev. 
Najvidnejšo vlogo sta imela podpolkovnik Edvard Vaupotič kot Maistrov glavni operativec in stotnik Drago Kocmut, ki je 
skrbel za oskrbo s hrano in z denarjem Maistrovih borcev. Izmed vseh pa s svojo vlogo najbolj izstopa dr. Anton Korošec, 
slovenski politični voditelj, ki je vodil združitev Slovencev z ostalimi južnoslovanskimi narodi ter postal v prvi jugoslovanski 
vladi tudi njen podpredsednik. 
 

 
Slika: Franc Čuš, predsednik Kulturnega društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici, je orisal 
zgodovinsko dogajanje pred 100 leti in rojake, ki so zgodovino soustvarjali. Foto: Marina Vrbnjak 
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Slika: Jernej Jakelj, predsednik Prleškega društva general Maister, je predstavil pomen praznovanj obletnic zgodovinskih 
dogodkov. Foto: Marina Vrbnjak 
   

MMC RTV SLO   
 

• Slovenija se je pritožila EU-ju zaradi avstrijske spremembe pri otroških dodatkih. A. P. J. Bruselj - MMC RTV SLO, 
STA. 16. november 2018 

Evropska komisija preverja skladnost ukrepa s pravom EU-ja 
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/slovenija-se-je-pritozila-eu-ju-zaradi-avstrijske-spremembe-pri-otroskih-
dodatkih/472011  
Sedem držav članic Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, se je pri Evropski komisiji pritožilo zaradi indeksacije 
avstrijskih otroških dodatkov. Bruselj pozivajo, naj preveri, ali je avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU-ja. 
 

 
Slika: Delavci migranti iz Slovenije, ki živijo v Avstriji, bodo po novem zakonu prejemali otroški dodatek glede na raven 
življenjskih stroškov v Sloveniji, ne v Avstriji. Foto: Reuters 
 
Pritožbo so v skupnem pismu poslale štiri države višegrajske skupine (Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska), Slovenija, 
Bolgarija in Litva. 
Kot je sporočil slovaški minister za socialne zadeve Jan Rihter, bo avstrijska indeksacija otroških dodatkov zelo prizadela 
državljane držav višegrajske skupine – po njegovi oceni bo takih otrok 87.500. Namestnik češkega ministra za delo Petr 
Hurka pa je poudaril, da imajo Čehi "pravico do enakih pravic kot avstrijski državljani", saj je tudi njihov prispevek enak 
tistemu, ki ga dajejo Avstrijci. 
Romunska ministrica za socialo Lio Olguta Vasilescu je že konec oktobra v pismu evropski komisarki za zaposlovanje 
Marianne Thyssen protestirala proti odločitvi avstrijske vlade. Pri enakih prispevkih morajo biti enake pravice, je zapisala. 
Cerar: Slovenija bo počakala na mnenje Komisije 
Avstrijski zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji velja tudi za slovenske delavce 
v tej državi, kar pomeni, da bodo delavci migranti iz Slovenije poslej prejemali otroški dodatek glede na raven življenjskih 
stroškov v Sloveniji. Zunanji minister Miro Cerar, ki se je v začetku novembra na Dunaju sestal z avstrijsko kolegico Karin 
Kneissl, je takrat dejal, da to ni bila tema podrobnega pogovora z ministrico, je pa potrdil slovensko stališče, da če gre pri 
avstrijskem zakonu za diskriminacijo, naj o tem odloči Evropska komisija, ter da bo Slovenija počakala na njeno mnenje. 
Evropska komisija je takoj po sprejetju avstrijskega zakona 24. oktobra napovedala, da bo preverila skladnost ukrepa z 
evropsko zakonodajo. Ob tem so v Bruslju v prvem odzivu opozorili, da evropski pravni red ne dovoljuje indeksacije in 
zagrozili s postopkom proti Avstriji. Indeksacija naj bi v Avstriji, ki v drugi polovici letošnjega leta predseduje EU-ju, začela 
veljati 1. januarja 2019. 

• Odbor zavrnil predlog SDS-a, NSi-ja in SNS-a glede dogovora ZN-a o migracijah. G. C., Sa. J. Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA. 16. november 2018  

DZ bo na isto temo razpravljal v sredo 
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http://www.rtvslo.si/slovenija/odbor-zavrnil-predlog-sds-a-nsi-ja-in-sns-a-glede-dogovora-zn-a-o-migracijah/472034  
Odbor DZ-ja za zunanjo politiko ni podprl predloga opozicijskih poslancev SDS-a, NSi-ja in SNS-a, naj državni zbor na nujni 
seji prihodnji teden vladi priporoči, da v celoti zavrne in aktivno nasprotuje sprejetju globalnega dogovora Združenih 
narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. 
 

 
Slika: Zunanji minister Miro Cerar je na seji odbora zatrdil, da dogovor ni pravno zavezujoč dokument, temveč da gre za 
izraz volje držav, da si prizadevajo za varne, urejene in zakonite migracije. Foto: DZ 
 
Po večurni burni razpravi, ki se je začela zjutraj in po prekinitvi nadaljevala tudi popoldne, je za predlog glasovalo 5, proti pa 
11 poslancev. 
Tik pred glasovanjem je poslance v imenu predsednika republike Boruta Pahorja svetovalec v njegovem uradu Ernest Petrič 
znova opozoril, da bomo v prihodnjih letih soočeni s problemom migracij, ki zahtevajo trezno in premišljeno razpravo, 
potekale bodo tudi razprave o interpretaciji tega dokumenta. 
Zato mora Slovenija izkoristiti priložnost in sporočiti svoje pripombe ali dodatno pojasnilo k dogovoru, bodisi decembra v 
Marakešu, kjer bodo države dogovor potrjevale z aklamacijo, ali pa nato na zasedanju Generalne skupščine ZN-a. To je naša 
obveza, je dejal Petrič. 
Vlada bo pripombe k dogovoru predložila v pojasnilni izjavi, ki jo bo Slovenija podala ob potrjevanju dokumenta bodisi v 
Marakešu bodisi v New Yorku, je pojasnil zunanji minister Miro Cerar. Kot je dejal, namreč želijo, da je javnosti jasno, da 
Slovenija dogovor podpira samo na način, kot ga je pojasnjeval v razpravi in ki je za Slovenijo koristen. 
V tej izjavi naj bi Slovenija med drugim pojasnila, da dogovor ni pravno zavezujoč in da Sloveniji dovoljuje, da ohrani polno 
suverenost. 
Zunanje ministrstvo je na spletni strani objavilo vsa pojasnila, zakaj Slovenija podpira ta dokument, je še dejal Cerar. 
Opozicijske stranke SDS, NSi in SNS so v na odboru zavrnjenem stališču predlagale, da o vseh mednarodnih aktih, ki na 
kakršen koli način obravnavajo meddržavne migracije, vlada predhodno seznani slovensko javnost in DZ z uradnim 
besedilom takšnega mednarodnega akta v izvornem in slovenskem jeziku. 
Državni zbor bo o dogovoru ZN-a o migracijah na zahtevo opozicije razpravljal na izredni seji v sredo. 

• Mateji Koležnik avstrijska gledališka nagrada za najboljšo predstavo na ravni zveznih dežel. Dunaj - MMC RTV 
SLO, STA. 18. november 2018  

Nagrada nestroy za predstavo Ivanov 
http://www.rtvslo.si/kultura/oder/mateji-koleznik-avstrijska-gledaliska-nagrada-za-najboljso-predstavo-na-ravni-
zveznih-dezel/472173  
Mateji Koležnik je režija predstave Ivanov, ki jo je postavila v Mestnem gledališču Celovec (Stadttheater Klagenfurt), 
prinesla nagrado nestroy za najboljšo predstavo na ravni zveznih dežel. Nagrado za življenjsko delo pa je letos prejel 
avstrijski dramatik Peter Handke. 
 

 
Slika: Nagrado nestroy v kategoriji najboljše predstave na ravni avstrijskih zveznih dežel je prejela predstava Ivanov, ki jo 
je režiserka Mateja Koležnik postavila v Mestnem gledališču Celovec (Stadttheater Klagenfurt). Foto: MGL/Mare Vavpotič 
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Nagrada nestroy, ki jo v več kategorijah podeljujejo od leta 2000, nosi ime po avstrijskem dramatiku, igralcu in opernem 
pevcu Johannu Nestroyu (1801–1862). Kategorijo najboljša predstava na ravni zveznih dežel (nem. Beste Bundesländer-
Aufführung) so uvedli leta 2011, da bi opozorili na pomembne dosežke, ki nastajajo zunaj dunajskih gledališč. 
Odkritje komedije, kot si jo je zamislil Čehov 
Kot je svojo odločitev utemeljila žirija gledaliških kritikov, je slovenska režiserka Mateja Koležnik (1962) v Ivanovu Antona 
Pavloviča Čehova končno odkrila komedijo, kot si je dramo zamislil sam avtor. Tako se je znova izkazala kot mojstrica 
redukcije, ki v predstavi zasleduje bistvo. Z izjemnim igralskim ansamblom ji je uspelo ustvariti predstavo, polno črnega 
humorja o na vseh ravneh spodletelem življenju. 
Dejavna na avstrijskih in nemških odrih 
Režiserka, ki se je zadnja leta uveljavila tako v avstrijskih kot nemških gledališčih, je imela pretekli četrtek premiero v 
dunajskem gledališču Theater in der Josefstadt. Tam je režirala dramo Samotna pot Arthurja Schnitzlerja. 
Nagrade nestroy za največje gledališke dosežke v pretekli sezoni v Avstriji so podelili v soboto zvečer na Dunaju, vendar se 
Koležnikova podelitve ni udeležila, saj se že posveča novi predstavi, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. 
V njenem imenu so nagrado prevzeli igralec Markus Hering ter intendanta celovškega gledališča in južnotirolskega 
gledališča Vereinigte Bühnen Bozen. "Mateja je mojstrica redukcije. Samo sebe je tako zelo zreducirala, da je danes ni 
tukaj," se je ob prejemu nagrade pošalil igralec. 

• Šarec: Vprašanje migracij je treba reševati pri izvoru in nikakor ne tako, da politiziramo. G. C. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 19. november 2018  

Poslanska vprašanja premierju: Kakšno je njegovo stališče do sporazuma ZN-a o migracijah? 
http://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-vprasanje-migracij-je-treba-resevati-pri-izvoru-in-nikakor-ne-tako-da-
politiziramo/472269  
Državni zbor je z vprašanji poslancev predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom začel prvo redno vsebinsko 
zasedanje DZ-ja. Še pred tem so se poslanci seznanili z odstopom ministra za kohezijo Marka Bandellija. 
 

 
Slika: Premier Marjan Šarec je odgovarjal na poslanska vprašanja. Foto: DZ/Borut Peršolja 
 
DZ se je že seznanil z odstopom ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marka Bandellija. 
"DZ ugotavlja, da je Bandelliju prenehala funkcija ministra," je dejal predsednik DZ-ja Dejan Židan in dodal, da bo Bandelli 
začasno opravljal tekoče posle do imenovanja novega ministra. 
Poslanska vprašanja Šarcu 
Vlada v dobrih dveh mesecih, kolikor je na položaju, po besedah premierja Marjana Šarca še ni imela časa pripraviti celovite 
davčne reforme. Vsekakor pa se te ne bo lotevala čez noč in brez široke razprave, prav tako ne bo razkrivala delovnih verzij. 
"Ker potem so spet lahko viharji v kozarcu vode," je dejal Šarec, ki ga je o načrtih z davčno reformo spraševal poslanec NSi-ja 
Jožef Horvat. "Ali bo vlada pri pripravi zakonskih ukrepov z davčnega področja upoštevala ukrepe iz koalicijskega 
sporazuma," ga je zanimalo. 
Delovna verzija zakona o davku na nepremičnine, ki se je pojavila v javnosti, je bila le delovna verzija, ki po Šarčevih 
besedah "ne nakazuje tistega, k čemur težimo". "Naj vas ne skrbi, da bi se lotili kakšnega ukrepa čez noč," je nadaljeval in 
ponovil, da je za pripravo reform potreben čas. Šele ko bodo predlogi pripravljeni, jih bodo predstavili javnosti, obravnavali 
pa v sodelovanju s podjetniki, delodajalci, socialnimi partnerji ... 
Šarec je spomnil na raziskavo OECD-ja, ki je pokazala, da Slovenija izstopa glede nadpovprečne obremenitve dela. V tem 
delu vidi prostor za izboljšave, davčna reforma bo šla torej v smeri manjše obremenitve dela in nekoliko večje obremenitve 
kapitala. "Naredili bomo maksimalen napor, da bo davčno breme porazdeljeno čim bolj pravično," je zagotovil. 
Slovenija ne podpira nezakonitih migracij 
Premier Šarec je poslancem tudi zatrdil, da Slovenija s pristopom k dogovoru Združenih narodov o migracijah ne bo izgubila 
suverenosti na tem področju. Poudaril je, da dogovor ne izenačuje nezakonitih migracij z zakonitimi, ter zatrdil, da Slovenija 
nezakonitih ne podpira. Policija pa da je v boju proti nezakonitim migracijam uspešna. 
"Ilegalne migracije so problem in jih Slovenija ne podpira," je izrecno poudaril Šarec. Sedanje nezakonite migracije, s 
katerimi se spoprijema Slovenija, niso posledica migrantskega vala, ampak delovanja tihotapskih kriminalnih združb. "In 
proti temu se bojujemo vsak dan. Slovenska policija si odgovorno prizadeva za to," je poudaril Šarec v odgovoru na 
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poslansko vprašanje Danijela Krivca (SDS), ki ga je izzval z vprašanjem, kje je uradni prevod tega dogovora, saj da bi tudi to 
lahko razrešilo odprte dileme, ki razburjajo javnost. 
Šarec je pojasnil, da prevoda ni, ker tudi ni bila predvidena ratifikacija tega dogovora v DZ-ja, vendar je zatrdil, da je prevod 
naročil in da bo kmalu na voljo javnosti. 
Velika politizacija sporazuma o migracijah 
Vendar je hkrati dejal, da to "ničesar ne spremeni". Predvsem dejstva, da ta dogovor ni pravno zavezujoč, je poudaril. Menil 
je, da se v zvezi s tem dogovorom, ki naj bi bil z aklamacijo potrjen decembra v Marakešu, "dogaja velika politizacija". 
Države, ki so napovedale odstop od dogovora, so to storile iz notranjepolitičnih razlogov, je še poudaril Šarec in zavrnil 
politiko "strašenja" ljudi zaradi "nabiranja političnih točk", kar po njegovih besedah uporablja tudi SDS. Poudaril je, da bodo 
k dogovoru pristopile države, "ki imajo večje težave z migracijami kot mi," pri tem pa izpostavil Španijo. 
"Zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji. Je pa ta deklaracija začetek skupnega reševanja 
problema, tako kot rešujemo podnebne spremembe in druge zadeve" je poudaril. "Ker če bo vsaka država to reševala po 
svoje, se zapirala znotraj svojih meja (...) potem ne bomo prišli daleč," je še dejal Šarec in spomnil, da ima zaradi neenotnega 
reševanja problema migracij velike težave tudi EU. 
"Vprašanje migracij je treba reševati pri izvoru in nikakor ne tako, da danes tu politiziramo," je še dejal premier. "Ta 
sporazum priznava vsaki državi suverenost," je še poudaril Šarec in zatrdil, da vlada odgovorno trdi, da ne pristopa k 
ničemur, "kar bi odvzelo našo državnost". 

• Države Zahodnega Balkana obljubljajo sodelovanje za približevanje EU-ju. J. R. Dunaj - MMC RTV SLO, STA. 19. 
november 2018  
Na srečanju tudi nesoglasja med Srbijo in Kosovom 

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/drzave-zahodnega-balkana-obljubljajo-sodelovanje-za-priblizevanje-eu-ju/472308  
Voditelji držav Zahodnega Balkana so se na srečanju na Dunaju zavzeli za tesnejše regionalno sodelovanje, s katerim bi 
izboljšale svojo perspektivo za članstvo v Evropski uniji. 
 

 
Slika: "Evropska unija bo izpopolnjena šele, ko se pridružijo države Zahodnega Balkana. Zato jih podpiramo in jim dajemo 
posebno pozornost med našim predsedovanjem EU-ju," je poudaril avstrijski kancler Kurz. Foto: Reuters 
 
"Menim, da moramo v regiji pokazati večjo pripravljenost na sodelovanje, če želimo nato sodelovati tudi z Evropo," je dejal 
namestnik makedonskega premierja Kočo Angjušev. Albanski premier Edi Rama je dejal, da je pot do boljšega sodelovanja 
proces, da pa se obstoječe težave da rešiti. 
Na srečanju so prišla do izraza predvsem trenutna nesoglasja med Srbijo in Kosovom, poroča nemška tiskovna agencija DPA. 
Srbska premierka Ana Brnabić je poudarila, da je Srbija diskriminirana zaradi kosovskih carin na blago iz Srbije in BiH-a, ki po 
njenih navedbah pomenijo tudi kršitev srednjeevropskega prostotrgovinskega sporazuma Cefta. Kosovski premier Ramush 
Haradinaj je pojasnil, da Srbija in BiH v preteklih letih nista pravično obravnavala njegove države. 
Brnabićeva je na novinarski konferenci po pogovorih izrazila upanje, da bo Srbija še pred koncem leta odprla nova 
pogajalska pogajanja z EU-jem. Haradinaj je znova pozval k hitri vizumski liberalizaciji, saj si Kosovci po njegovih besedah to 
zaslužijo. 
Črnogorski premier Duško Marković je poudaril napredek svoje države na področju vladavine prava. Denis Zvizdić iz BiH-a je 
izrazil pričakovanje, da bo njegova država kmalu dobila status kandidatke za članstvo v EU-ju, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
Na srečanje v organizaciji avstrijske vlade in premierja Sebastiana Kurza so bili povabljeni predsedniki vlad Črne gore, Srbije, 
Kosova, Bosne in Hercegovine, Albanije ter Makedonije. Udeležila sta se ga tudi evropski komisar za širitev Johannes Hahn 
in komisarka za digitalizacijo Marija Gabriel. 
Poudarek Zahodnemu Balkanu med avstrijskim predsedovanjem 
"Evropska unija bo izpopolnjena šele, ko se pridružijo države Zahodnega Balkana. Zato jih podpiramo in jim dajemo posebno 
pozornost med našim predsedovanjem EU-ju," je poudaril Kurz. Poudaril je še, da je Avstrija zaradi zgodovinskih, 
gospodarskih, političnih, kulturnih in človeških vezi zanesljiv partner omenjenim državam, poroča regionalna televizija N1. 

• 81 prebežnikov ne želi s tovorne ladje v strahu pred libijskimi centri za pridržanje. B. V.  Tripoli - MMC RTV SLO. 
                 19. november 2018  
Letos v morju umrlo 2.054 prebežnikov 
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http://www.rtvslo.si/svet/afrika/81-prebeznikov-ne-zeli-s-tovorne-ladje-v-strahu-pred-libijskimi-centri-za-
pridrzanje/472268  
81 prebežnikov, ki jih je v Sredozemskem morju ob obali Libije rešila trgovska tovorna ladja, ne želi zapustiti ladje, ker se 
bojijo, da jih bodo poslali v libijske centre za pridržanje. 
 

 
Slika: Ljudje želijo na vsak način zapustiti Libijo, kjer jih zapirajo v centre za pridržanje. Foto: AP 
 
Prebežnike, ki so Libijo zapustili na splavu, je ladja 10. novembra rešila okoli 115 milj vzhodno od Tripolija. Kot poroča 
Guardian, se je 14 ljudi odločilo zapustiti ladjo, nato pa so bili prepeljani v Libijo, preostalih 81 pa ladje ne želi zapustiti. 
"Raje umrem na tej ladji," je Zdravnikom brez meja (MSF) dejal eden izmed prebežnikov, ki so mu ponudili, da bi ga 
prepeljali v libijsko zdravstveno ustanovo. 
Kot so sporočili v humanitarni organizaciji MSF, so prebežnike na ladji, vključno z mladoletniki, več kot leto dni zapirali in 
mučili trgovci z belim blagom. 
"Sramota je, da se ljudem, ki iščejo varnost, še enkrat nudi le podaljšano arbitrarno pridržanje v državi, ki jo tako obupano 
poskušajo zapustiti," je dejala vodja misije MSF-ja v Libiji Julien Raickman. 
"Zakaj pričakujete, da bom ostal v Libiji?" 
Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki deluje v okviru ZN-a, je sporočila, da je 81 prebežnikom dostavila hrano in 
vodo. Številni prebežniki so iz Sudana. 17-letni Sudanec na krovu ladje je dejal MSF-ju, da sta tako njegov brat kot prijatelj 
umrla v rokah tihotapcev blizu Tripolija. "Zakaj od mene pričakujete, da zapustim ladjo in ostanem v Libiji? Strinjamo se, da 
odidemo kamor koli, razen v Libijo," je dejal MSF-jevim prostovoljcem. 
Libijska obalna straža je zdravniškemu osebju MSF-ja dovolila vkrcanje na ladjo, da lahko nudi oskrbo prebežnikom, ki jo 
potrebujejo. Zdravniki so v treh dneh opravili 60 pregledov. 
Obalna straža Libije s podporo Italije več kot leto dni patruljira ob Libiji in ustavlja čolne, ki so na poti iz Libije v Evropo. 
Sporazum predvideva, da Italija uri, opremlja in financira libijsko obalno stražo. 
Organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International ocenjujejo, da so libijske sile v letu 2017 prestregle in nazaj 
v Libijo poslale okoli 20.000 ljudi. 
Sodelovanje Italije in Libije pri zaustavljanju prebežnikov so človekoljubne organizacije ostro kritizirale. Opozarjajo, da je 
sporazum povzročil hude kršitve človekovih pravic ljudi, ki prečkajo Sredozemsko morje, vključno z mučenjem in 
suženjstvom. 
Pomanjkanje iskanja in reševanja 
Michaël Neuman iz MSF-ja opozarja, da vlada pomanjkanje iskanja in reševanja ter koordinacije v osrednjem 
Sredozemskem morju. "Ljudje so praktično ujeti. Evropska politika nesprejemanja in reševanja ljudi je pripeljala do 
naraščanja števila smrti na morju, hrani pa tudi škodljiv sistem arbitrarnih pridržanj v Libiji," je dejal. 
Odkar je italijanski skrajno desni notranji minister Matteo Salvini poleti oznanil, da za neitalijanske reševalne ladje zapira 
italijanska pristanišča, so ladje nevladnih organizacij, ki rešujejo prebežnike, skoraj izginile iz osrednjega Sredozemskega 
morja. 
Ljudje, ki želijo zaprositi za azil, kljub temu še naprej skušajo prečkati morje, a brez reševalnih ladij bo število brodolomov 
verjetno dramatično naraslo. 
Število smrtnih žrtev v Sredozemskem morju je v zadnjem letu upadlo, število ljudi, ki se utopijo v primerjavi s številom 
tistih, ki pridejo v Italijo, pa je v zadnjih mesecih močno naraslo. Možnost, da umreš med potjo čez morje, je zdaj trikrat 
višja. 
Po podatkih IOM-a je letos morje prečkalo 21.000 ljudi, umrlo pa jih je 2.054, še poroča Guardian. 

• Skopju novi protesti proti spremembi imena Makedonije. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 19. november 2018  
Protestniki zahtevajo odstop vlade 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-skopju-novi-protesti-proti-spremembi-imena-makedonije/472293  
V Skopju so se v nedeljo zvečer zbrali nasprotniki spremembe imena Makedonija, kot ga predvideva sporazum z Grčijo. 
Zahtevali so ustavitev postopka spreminjanja ustave za spremembo imena, grozijo pa z zaporami prometnic. 
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Slika: Protestniki so napovedali, da bodo zapirali glavne prometnice. Foto: Reuters 
 
Protest je pripravilo združenje "Bojkotiram ustavne spremembe". Zahtevali so ustavitev postopka spreminjanja ustave, ki 
trenutno poteka v makedonskem parlamentu. Med njihovimi zahtevami so še odstop vlade, razpustitev parlamenta in 
izredne parlamentarne volitve. 
Napovedali so, da bodo do izpolnitve zahtev z vozili in mehanizacijo izvajali zapore glavnih prometnic, poročanje 
makedonske tiskovne agencije MIA povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. 
K protestom proti vladi makedonskega premierja Zorana Zaeva so pozvali tudi v delu makedonske diaspore. V pozivu so 
zapisali, da morajo vsi Makedonci, ne glede na versko in politično pripadnost, povzdigniti glas proti "nezakoniti vladi Zaeva". 
V skladu s sporazumom, ki sta ga Grčija in Makedonija podpisali junija letos, naj bi se Makedonija imenovala Republika 
Severna Makedonija. Makedonski parlament je oktobra podprl predlog vlade, da začnejo postopek spreminjanja ustave za 
spremembo imena države v skladu s sporazumom. Končali naj bi ga konec januarja. 

• Od marakeške deklaracije odstopila še Poljska in Izrael. K. Št. Varšava,Bratislava,Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA. 
                  20. november 2018  
Dogovor naj bi članice ZN-a potrdile decembra v Marakešu 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/od-marakeske-deklaracije-odstopila-se-poljska-in-izrael/472436  
Med državami, ki ne bodo podprle marakeške deklaracije, sta tudi Poljska in Izrael, slovaški premier pa je nasprotno 
parlamentu zagrozil z odstopom, če bodo dogovor ZN-a o migracijah zavrnili. 
Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak je sporočil, da poljska vlada ne podpira dogovora Združenih narodov (ZN) o 
migracijah, saj naj bi ta le okrepil migracijsko krizo. "Ne menimo, da je to dobra rešitev. Ta metoda ne bo zmanjšala 
migracijske krize. Nasprotno, še okrepila bo krizo in njene učinke," je dejal v intervjuju za poljski javni radio. 
 

 
Slika: Cilj dogovora ZN-a o migracijah je boljše mednarodno sodelovanje držav članic ZN-a na področju upravljanja 
migracij ter vzpostavitev varnih, urejenih in rednih migracij. Foto: Reuters 
 
Cilj dogovora ZN-a o migracijah sta boljše mednarodno sodelovanje držav članic ZN-a na področju upravljanja migracij ter 
vzpostavitev varnih, urejenih in rednih migracij. Prav tako vsebuje vrsto smernic in ukrepov, ki pa niso pravno zavezujoči. 
Nasprotniki dogovora med drugim opozarjajo, da deklaracija enači zakonite in nezakonite migracije in posega v suverenost 
držav. 
Odstopil tudi Izrael 
Do zdaj je že več držav potrdilo, da decembra na medvladni konferenci v Marakešu ne bodo pristopile k dogovoru, med 
drugim ZDA, Avstrija, Bolgarija, Češka in Izrael. "Zavezani smo k varovanju svojih meja pred nezakonitimi prebežniki. To smo 
počeli do zdaj in bomo delali še naprej," je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. 
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Slika: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da si bo Izrael še naprej prizadeval za varovanje svojih meja pred 
nezakonitimi prebežniki, zato Izrael ne bo podprl marakeške deklaracije. Foto: EPA 
 
Izraelska vlada se je znašla pod pritiskom, potem ko je na začetku leta potrdila načrt o izgonu okoli 40.000 afriških 
prebežnikov iz države, a je izgone pozneje ustavila. Večina med njimi je v Izrael prišla po letu 2007, večinoma prek polotoka 
Sinaj. Izrael je priseljevanje zajezil z zidom na meji z Egiptom, ki ga je dokončal leta 2013. Večina prebežnikov v Izraelu sicer 
živi v revnih četrtih Tel Aviva. 
Dogovor deli slovaško javnost 
Slovaški zunanji minister Miroslav Lajčak pa je danes poslancem zagrozil celo z odstopom, če bodo dogovor zavrnili: "Odkar 
sem minister, si prizadevam za demokratično, proevropsko vizijo Slovaške, ki je del rešitve. A če večina poslancev želi, da bi 
bila Slovaška osamljena in del vprašanja, ki prepušča rešitve drugim, takšni politiki ne morem slediti," je dejal Lajčak. 
Dogovor ZN-a o migracijah že nekaj tednov deli slovaško politiko in javnost. Medtem ko ga Lajčak podpira in je kot 
predsedujoči Generalni skupščini ZN-a sodeloval pri njegovem oblikovanju, ga več slovaških strank zavrača. Ostro mu 
nasprotujejo v vladajoči Slovaški nacionalni stranki (SNS), kjer vztrajajo, da bi sicer nezavezujoči dogovor temeljito 
spremenil slovaško politiko do prebežnikov. Do dogovora je kritičen tudi del slovaške opozicije z neoliberalno Svobodo in 
solidarnostjo (SaS) na čelu. 
Konec tedna se je kritikam pridružila tudi najmočnejša vladajoča stranka Smer. Vodja stranke in nekdanji premier Robert 
Fico je dejal, da dogovor ne razlikuje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami, zato za njegovo stranko ni sprejemljiv. 
Zahteval je še, da parlament dogovor zavrne še pred potrditvijo v Marakešu. 
Dogovor naj bi potrdili decembra v Marakešu v Maroku, januarja pa naj bi ga sprejela še Generalna skupščina ZN-a kot 
resolucijo. 

• Italija: Odrejen zaseg ladje Aquarius in uvedba preiskave proti Zdravnikom brez meja. B. V. Rim - MMC RTV SLO, 
STA. 20. november 2018  

Aquarius rešuje ljudi v Sredozemskem morju 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-odrejen-zaseg-ladje-aquarius-in-uvedba-preiskave-proti-zdravnikom-brez-
meja/472363  
Italijansko pravosodje je odredilo zaseg ladje Aquarius, s katero nevladne organizacije rešujejo prebežnike, ter uvedlo 
preiskavo proti humanitarni organizaciji Zdravniki brez meja. 
 

 
Slika: Italijansko tožilstvo ladji Aquarius očita, da je nezakonito odvrgla odpadke, ki naj bi bili nevarni. Večinoma gre za 
obleke prebežnikov, ki jih je rešila. Foto: EPA 
 
Ladjo bi oblasti zasegle zaradi nezakonitega ravnanja z zdravju nevarnimi odpadki, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. 
Državno tožilstvo v Catanii je namreč ugotovilo 44 primerov, ko so v Italiji nezakonito odvrgli skupno 24 ton odpadkov, ki naj 
bi lahko povzročili okužbe. Odpadke sta med januarjem lani in majem letos prevažali ladji Aquarius in Vos Prudence, s 
katero prav tako rešujejo prebežnike v Sredozemskem morju. Uvedli so tudi preiskavo proti več članom nevladne 
organizacije Zdravniki brez meja. 
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Očitek na račun oblek prebežnikov 
Tožilstvo posadki Aquariusa očita, da je smeti prijavila kot neškodljive, čeprav naj bi dejansko šlo za nevarne odpadke, ki bi 
lahko potencialno povzročili okužbe. Izdali naj bi tudi dokumente, iz katerih izhaja, da gre za nenevarne odpadke. Večinoma 
gre za oblačila, ki so jih nosili prebežniki. 
Nevladna organizacija je s tem, ko je odpadke prijavila kot neškodljive, po navedbah tožilstva prihranila 460.000 evrov, 
kolikor bi morala plačati za odlaganje nevarnih odpadkov. Italijansko pravosodje je že ukazalo, naj Zdravnikom brez meja z 
računov poberejo ta znesek. 
Ladja Aquarius, ki jo skupaj uporabljata nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je trenutno v 
francoskem pristanišču Marseille. 
Salvini pozdravil pregon humanitarcev 
Italijanski notranji minister, vodja skrajno desne Lige, Matteo Salvini je odločitev tožilstva pozdravil. "Nismo preprečili le 
nezakonite trgovine z ljudmi, temveč tudi nezakonito ravnanje z odpadki," je poudaril. 
Salvini vse od nastopa nove italijanske vlade junija letos zasleduje ničelno toleranco do prebežnikov, ki želijo s čolni doseči 
italijansko obalo. Prizadeva si tudi za kazensko ovadbo tistih, ki prispevajo k prihodu prebežnikov. Aquariusu in drugim 
ladjam v zasebni lasti, ki rešujejo prebežnike, je poleti prepovedal vstop v italijanska pristanišča. 

• Budimpešta Gruevskemu odobrila azil. K. Št.  Budimpešta - MMC RTV SLO, STA. 20. november 2018  
Grozi mu do 20 let zaporne kazni 

http://www.rtvslo.si/svet/evropa/budimpesta-gruevskemu-odobrila-azil/472404  
Madžarska vlada je odobrila prošnjo za azil in pridobitev statusa begunca nekdanjemu makedonskemu premierju Nikoli 
Gruevskemu, ki bi moral prestajati zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. 
 

 
Slika: Madžarska je nekdanjemu makedonskemu premierju odobrilo azil, ker je urad za migracije ocenil, da je v 
Makedoniji ogroženo njegovo življenje. Foto: Reuters 
 
Informacijo je sprva objavil provladni madžarski časnik Magyar Idok, nato pa jo je potrdil še Gruevski sam: "V prošnji sem 
zapisal, da iščem azil, ker sem v Makedoniji tarča političnega pregona pod vodstvom socialdemokratov. Izpostavil sem tudi, 
da me želi trenutna vlada spraviti v zapor z zlorabo makedonskega sodstva," je zapisal na svojem Facebook profilu. 
Madžarski urad za imigracije je svojo odločitev utemeljil ravno na trditvi Gruevskega, da je njegovo življenje ogroženo in da 
ga želi makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način". 
Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski bi moral novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen 
zaradi zlorabe položaja. Obsojen je bil zlorabe položaja z nakupom službenega mercedesa, vrednega kar 600.000 evrov. 
Vozilo naj bi leta 2012 na skrivaj kupili s proračunskimi sredstvi za osebno uporabo. 
Grozi mu do 20 let zaporne kazni 
Proti Gruevskemu potekajo tudi drugi sodni postopki. Če bodo odločili, da je kriv v vseh postopkih, mu grozi do 20 let 
zaporne kazni. Tik pred začetkom prestajanja zaporni kazni je Gruevski pobegnil na Madžarsko, kjer je vložil prošnjo za azil 
in prosil za status begunca. 
Srbski mediji poročajo, da je ponoči sprva pobegnil v Albanijo, kjer je v Tirani obiskal madžarsko veleposlaništvo, nato pa 
odpotoval v Budimpešto. 
Makedonija zahteva izročitev 
Makedonsko pravosodno ministrstvo je madžarskim pristojnim oblastem poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega. Ob tem 
ministrstvo navaja, da Makedonija želi izročitev nekdanjega premierja zaradi resnosti kaznivega dejanja in zahteva, da mora 
v zapor. Spomnili so, da je bil za Gruevskim izdan mednarodni priporni nalog. Zahteva za izročitev se nanaša tako na 
dvoletno zaporno kazen kot tudi na nadaljevanje štirih sodnih postopkov pred makedonskimi sodišči. 
Makedonsko pravosodno ministrstvo še utemeljuje, da nobeno kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen ali obtožen 
Gruevski, ni politično kaznivo dejanje ali vojni zločin ter da je Makedonija varna država brez konfliktov, tako mednarodnih 
kot notranjih, ki bi lahko ogrozili življenje ali integriteto katerega koli posameznika. 

• Slovenska manjšina v Italiji na odprta vprašanja opozorila Rim in Ljubljano. La. Da.  Trst - MMC RTV SLO, STA  
                 21. november 2018  
Zakon o zaščiti slovenske jezikovne manjšine se ne izvaja dosledno 
https://www.rtvslo.si/slovenija/slovenska-manjsina-v-italiji-na-odprta-vprasanja-opozorila-rim-in-ljubljano/472515  
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Krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturna gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta 
predstavnikom italijanskih oblasti poslali spomenico, v kateri sta opozorili na nekatera odprta vprašanja. Spomenico sta 
pred dvema tednoma poslali tudi slovenskim oblastem. 
 

 
Slika: Vprašanje vrnitve Narodnega doma v Trstu je še vedno nerešeno. Foto: BoBo  
 
Kot sta poudarili organizaciji, je namen spomenice italijanske oblasti spodbuditi k doslednejšemu izvajanju določil 
italijanskega zakona za zaščito slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji - Julijski krajini oziroma zaščitni zakon iz leta 2001. 
SKGZ in SSO poudarjata predvsem določila zaščitnega zakona, ki še niso uresničena, med drugim tudi to, da ima slovenska 
narodna skupnost pravico do olajšanega zastopstva v italijanski poslanski zbornici in senatu. 
V italijanskih dokumentih še vedno nepravilnosti pri zapisih slovenskih imen 
Poleg tega opozarjata, da se še vedno pojavljajo težave pri pravilnem zapisovanju slovenskih imen in priimkov na nekaterih 
italijanskih dokumentih, v celoti pa tudi še ni izpolnjena pravica rabe slovenskega jezika v izvoljenih telesih javne uprave, 
niso postavljene še vse dvojezične table, odprto je vprašanje poučevanja slovenskega jezika v Železni in Kanalski dolini, prav 
tako še ni bila ustanovljena posebna sekcija pri tržaškem konservatoriju G. Tartini s slovenskim učnim jezikom. 
Italija se je tudi obvezala, da bo slovenski manjšini v Furlaniji - Julijski krajini vrnila goriški Trgovski dom, Narodni dom pri Sv. 
Ivanu v Trstu in tržaški Narodni dom, kar še ni v celoti uresničeno. V skladu z zaščitnim zakonom tudi še niso priznane 
slovenske sindikalne organizacije in dejavnosti. 
SKGZ in SSO sta spomenico naslovila na italijanskega predsednika Sergia Mattarello, premierja Giuseppeja Conteja, 
predsednika obeh domov parlamenta, ministre za notranje, deželne in zunanje zadeve, dva državna podtajnika, 
predsednico paritetnega odbora za vprašanja slovenske jezikovne manjšine v FJK-ju Ksenijo Dobrila, predsednika FJK-ja 
Massimiliana Fedrigo, deželnega odbornika za krajevno avtonomijo Pierpaola Robertija, tržaško prefektinjo Annapaolo 
Porzio, goriškega prefekta Massima Marchesiella ter videmskega prefekta Angela Ciunija. 
Spomenico sta že pred dvema tednoma poslali slovenskim oblastem. Takrat so v Svetu slovenskih organizacij pojasnili, da so 
se zanjo odločili zdaj, ker so se v Sloveniji po parlamentarnih volitvah obnovili državni organi, ki so ključnega pomena za 
odnose s slovensko narodno skupnostjo v FJK-ju, napisali pa so jo z namenom nadaljevati skupna prizadevanja za čim boljše 
udejanjanje zaščitnega zakona. 

• Cerar o dogovoru o migracijah: Skupaj bomo urejali množične migracije. A. S. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, 
Radio Slovenija. 21. november 2018  

Vlada napovedala podpis sporazuma 
http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-o-dogovoru-o-migracijah-skupaj-bomo-urejali-mnozicne-migracije/472445  
Poslanci na izredni seji pretresajo globalni dogovor Združenih narodov o migracijah. Zunanji minister Miro Cerar je 
napovedal, da bo Slovenija decembra v Marakešu v Maroku kljub nasprotovanju opozicije pristopila k dogovoru. 
 

 
Slika: Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. 
Foto: Twitter/MMC RTV SLO 
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Poslanci opozicije vladni podpori sporazumu nasprotujejo, češ da enači nezakonite in zakonite migracije. Janez Janša (SDS) 
je v imenu predlagateljev seje dejal, da pojem nezakonitih migracij v deklaraciji ni omenjen in da je bil postopek potrjevanja 
tega dokumenta protiustaven. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali 
pravna razprava. Meni tudi, da ima ta "akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor". Če katera koli stalna članica 
Varnostnega sveta ZN ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša.  
Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da v besedilu piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene 
raziskave, ki bi to utemeljevala. Poudaril je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov migracij v 
izvornih državah. 
Vlada pa zagotavlja, da dogovor v ničemer ne posega v suverenost države in ne spreminja definicij nezakonitih prestopov 
meja. Zunanjemu ministru Miru Cerarju se zdi ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 
150 držav, "da bomo skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite 
migracije". Zagovornice dogovora so tiste države, ki stojijo za vrednotami, med katerimi je tudi varnost. To je glavnina 
jedrnega dela EU-ja in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister. 
Poudaril je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajnopravna 
služba DZ. "Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč," je poudaril. 
Po odborih še izredna seja 
O tem so pretekli teden že govorili na odboru za notranje zadeve, na seji odbora za zunanjo politiko, kjer so poslanci o 
podrobnostih spraševali zunanjega ministra Mira Cerarja, in na petkovem sestanku odbora za zunanjo politiko. Poslanci 
SDS-a, NSi-ja in SNS-a so zahtevali še splošno razpravo na izredni seji parlamenta, v zahtevi za sklic seje pa predlagali, naj DZ 
vladi priporoči, naj nasprotuje dogovoru o migracijah in z vsemi mednarodnimi akti o meddržavnih migracijah predhodno 
seznani slovensko javnost. Priporoči naj ji še, da v institucijah EU-ja in ZN-a spodbuja iskanje rešitev za odpravljanje vzrokov 
migracij. Vendar pa je odbor DZ-ja za zunanjo politiko v petek zavrnil predlog teh priporočil, tako da DZ danes ne bo glasoval 
o njih. Za razpravo pa je predvidenih več kot osem ur. 
V zadnjih dneh so pojasnila o tem, da dogovor ne ustvarja migracije kot človekove pravice, objavili pri francoski diplomaciji, 
tudi nemška vlada je v svojem sporočilu vztrajala pri podpori dogovoru, ki da izpostavlja pomen suverenosti posamičnih 
držav ter išče skupne pristope k urejanju migrantskih vprašanj. Dogovor naj bi čez tri tedne podprlo več kot 150 držav sveta, 
med tistimi, ki mu nasprotujejo, pa so ZDA, Avstrija, Madžarska, Češka, Poljska, Bolgarija. 
Protest nasprotnikov deklaracije 
 

 
Slika: Sejo državnega zbora, posvečeno globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, spremlja tudi protest proti 
temu dogovoru. Foto: BoBo 
 
Pred parlamentom se je ob začetku seje zbralo okoli 200 protestnikov, med drugim je k protestom pozval predsednik SDS-a 
Janez Janša. Na transparentih so imeli protestniki zapisane pozive vladi, naj globalnega dogovora ne sprejme, in napis 
Slovenijo Slovencem 2018.  

• SDS vložil predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN-a o migracijah. A. S., La. Da. Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA, Radio Slovenija. 21. november 2018  

Protest približno 200 ljudi pred državnim zborom proti dogovoru 
http://www.rtvslo.si/slovenija/sds-vlozil-predlog-za-posvetovalni-referendum-o-dogovoru-zn-a-o-migracijah/472445  
Poslanci so o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah razpravljali na izredni seji, ki so jo zahtevale 
opozicijske stranke SDS, SNS in NSi. Razprava se je razvnela do te mere, da je podpredsednik DZ-ja Jože Tanko zahteval 
odstranitev Janija Möderndorferja iz dvorane.  
Opozicijske stranke SDS, SNS in NSi menijo, da je dogovor o migracijah za Slovenijo škodljiv ter da se z njim briše meja med 
zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Vlada in koalicija odgovarjata, da pomisleki niso upravičeni. Poudarjajo, da je glavni 
cilj dokumenta celovito urejanje migracijskih tokov. Stranki SDS in SNS sta nato ob koncu seje v državnem zboru vložili 
predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN-a o migracijah. DZ lahko z večino posvetovalni referendum razpiše o 
zadevah, ki so pomembne za to državo, je ob koncu seje povedal predsednik SDS-a Janez Janša. Vse poslanske skupine je 
pozval, naj se pridružijo podpisu predloga in dodal, naj ljudje preberejo dogovor in povedo svoje mnenje. 
Opozicija nasprotuje sporazumu 
Poslanci opozicije vladni podpori sporazumu nasprotujejo, češ da enači nezakonite in zakonite migracije. Janez Janša je v 
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imenu predlagateljev seje dejal, da pojem nezakonitih migracij v deklaraciji ni omenjen in da je bil postopek potrjevanja 
tega dokumenta protiustaven. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali 
pravna razprava. Napovedal je vložitev zahteve za posvetovalni referendum o dogovoru. Prepričan je, da bi moral o 
dogovoru najprej razpravljati parlament in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. "Tako nam niste 
pustili druge možnosti, kot da vložimo zahtevo za posvetovalni referendum," je dodal. 
Meni tudi, da ima ta "akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor". Če katera koli stalna članica Varnostnega sveta ZN-a 
ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša.  
Izredna seja državnega zbora o dogovoru Združenih narodov o migracijah je bila popoldne za nekaj časa prekinjena, saj 
službe DZ-ja poslanca SMC-ja Janija Möderndorferja niso odvedle s seje, kot je to zahteval podpredsednik parlamenta 
Jože Tanko, ki je vodil sejo. To je zahteval, ker je po njegovem mnenju poslanec uporabljal zaničujoče izraze o drugih 
poslancih. Möderndorfer je bil namreč kritičen do izjav opozicije glede dogovora in dejal, da je predlagatelj seje Janez 
Janša govoril o tem, da ni osnove za odločanje. "Gospod Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker 
sploh ne vem, o čem odločamo tukaj," je izjavil Möderndorfer. 
 

 
Slika: Podpredsednik državnega zbora Jože Tanko je zaradi "zaničljivega poimenovanja" odvzel besedo poslancu Janiju 
Möderndorferju. Najprej mu je izrekel dva opomina, nato mu je odvzel besedo in na koncu varnostnike prosil, da ga 
pospremijo iz dvorane. Seja je bila za tem prekinjena. Foto: Televizija Slovenija 
 
Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da v besedilu piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene 
raziskave, ki bi to utemeljevala. Poudaril je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov migracij v 
izvornih državah. Matej Tonin (NSi) pa je poudaril, da trditve, da je dogovor neobvezujoč, ne držijo. "Če je nezavezujoč, 
potem ga ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument zavezujoč," je poudaril. 
Dogovor ni zavezujoč 
Vlada pa zagotavlja, da dogovor v ničemer ne posega v suverenost države in ne spreminja definicij nezakonitih prestopov 
meja. Zunanjemu ministru Miru Cerarju se zdi ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 
150 držav, "da bomo skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite 
migracije". Zagovornice dogovora so tiste države, ki stojijo za vrednotami, med katerimi je tudi varnost. To je glavnina 
jedrnega dela EU-ja in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister. 
Poudaril je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajnopravna 
služba DZ-ja. "Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč," je navedel. V izjavi za novinarje 
pa je Cerar ostro kritiziral opozicijo, da "straši ljudi z zavajanjem, številnimi neresnicami in namenskimi lažmi", da bi 
pridobivala politične točke. 
Notranji minister Boštjan Poklukar, ki je nastopil v imenu vlade, je medtem ob koncu seje povedal, da notranje ministrstvo 
pozdravlja ta dogovor, saj pričakujejo lažje upravljanje migracij in nujno mednarodno sodelovanje na tem področju. 
Kot je še povedal Poklukar, je policija letos do 19. novembra zaznala 8.400 nezakonitih prehodov meje. V največ primerih je 
šlo za državljane Pakistana, Afganistana in Alžirije. Največ sta jih obravnavali policijski upravi Novo mesto in Koper, je 
povedal Poklukar. Policija je sosednjim varnostnim organom izročila 4.365 tujcev, največ hrvaškim, in sicer 4.245. 
Letos so se močno povečala tudi kazniva dejanja prepovedanega prehoda meje in ozemlja države, je dejal Poklukar. Policija 
je letos obravnavala 232 tovrstnih kaznivih dejanj. Pri večini osumljencev gre za državljane Slovenije in Hrvaške, je povedal. 
Koalicija podpira rešitve ZN-a 
V SMC-ju se strinjajo, da je treba migracijske procese urediti na globalni ravni. Robert Pavšič iz LMŠ-ja je poudaril, da ni 
nobenega zagotovila, da bodo migrantska vprašanja s tem sporazumom rešena. Milan Brglez (SD) je poudaril, da dogovor 
ločuje in različno obravnava begunce ter različne kategorije migrantov in da bo tujce obravnavala Slovenija v skladu z našo 
ustavo, našimi zakoni in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo državo. 
"Nikakor se ne morem strinjati s tistimi, ki menijo, da razvojna pomoč tem državam ni pomembna. Treba je tem ljudem 
pomagati, da vzpostavijo pogoje in infrastrukturo, ki bo tudi njim omogočila gospodarsko rast, normalno življenje in 
zaposlitve," pa je povedala poslanka SAB-a Maša Kociper. 
Ivan Hršak (DeSUS) je poudaril, da upravljanje z migracijami predstavlja pomembno sestavino pri zagotavljanju varnosti 
tako v Sloveniji kot v svetu. Z odmikom od dogovora ZN-a bi se umaknili od iskanja rešitev na mednarodni ravni, umaknili bi 
se preprečevanju nezakonitih migracij in sodelovanju v boju s tihotapci ter pomoči najranljivejšim skupinam. 
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Levica pogreša zaveze 
Trditve opozicije, da dokument uvaja cenzuro, jemlje suverenosti državam in zahteva spremembe ustavne ureditve, so 
medtem po mnenju poslanca Levice Mateja T. Vatovca "sredstva propagande". "V Levici vidimo njegovo največjo 
pomanjkljivost ravno v tem, da ni zavezujoč." 
Jelinčičev nastop razburil 
Po mnenju predsednika opozicijskega SNS-a Zmaga Jelinčiča pa gre pri dogovoru za "izdajo slovenskega naroda". Po 
njegovih besedah se bodo lahko prebežniki "prosto gibali povsod in imeli večje pravice". Jani Möderndorfer (SMC) je 
Jelinčičev nastop označil za nesramnega in zaničujočega ter izrazil pričakovanje, da bodo predsednik in podpredsedniki DZ-
ja takšen govor v prihodnje ustavili in poslanca opozorili. 
Protest nasprotnikov deklaracije 
Pred parlamentom se je ob začetku seje zbralo okoli 200 protestnikov, med drugim je k protestom pozval predsednik SDS-a 
Janez Janša. Na transparentih so imeli protestniki zapisane pozive vladi, naj globalnega dogovora ne sprejme, in napis 
Slovenijo Slovencem 2018.  
 

 
Slika: Sejo državnega zbora, posvečeno globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, spremlja tudi protest proti 
temu dogovoru. Foto: BoBo 

• Tudi Avstralija je proti globalnemu dogovoru o migracijah. T. J., J. R. Canberra - MMC RTV SLO, STA. 21. 
november 2018  

Human Rights Watch očita Avstraliji slabo skrb za prebežnike 
http://www.rtvslo.si/svet/azija-z-oceanijo/tudi-avstralija-je-proti-globalnemu-dogovoru-o-migracijah/472466  
Državam, ki nasprotujejo globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, se je zdaj pridružila še Avstralija.  
 

 
Slika: Premier Scott Morrison je dejal, da se bo Avstralija pridružila državam, kot so ZDA, Avstrija, Bolgarija, Češka in 
Izrael, ki so že odstopile od dogovora. Foto: Reuters 
 
Kot je pojasnil avstralski premier Scott Morrison v prvem uradnem stališču, bi lahko dogovor po oceni Avstralije "ohrabril 
nezakonito priseljevanje". Stališče premierja, da dogovor na tak način spodkopava nacionalne interese Avstralije, sta 
podprla tudi avstralski notranji minister Peter Dutton in zunanja ministrica Marise Payne. 
Kot je še ocenila konservativna avstralska vlada, dogovor ZN-a o migracijah poleg tega v zadostni meri ne razlikuje med 
ljudmi, ki v Avstralijo, državo znano po svoji rigidni begunski politiki, "prispejo na nezakonit način in tistimi, ki pridejo po 
zakoniti poti". 
Nemška kanclerka Angela Merkel je v nemškem parlamentu stopila v bran dogovoru. Begunska kriza je pokazala, kako 
pomembno je reševanje vprašanja beguncev in migracij v povezavi z mednarodno skupnostjo, saj posamezne države tega 
ne morejo reševati same, je poudarila. 
HRW očita Avstraliji slabo skrb za prebežnike 
Avstralija je leta 2013 razglasila splošno prepoved vstopa na svoje ozemlje za begunce in migrante, ki poskušajo s čolni 
doseči državo. Od takrat so na dva odročna otoka v Tihem oceanu prepeljali več tisoč ljudi, ki po oceni ZN-a prebivajo v 
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izredno slabih razmerah. Organizacija za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch Avstraliji očita, da je med državami, 
ki najslabše skrbijo za begunce in migrante. 
Dogovor ZN-a o migracija naj bi sprejeli decembra v Marakešu v Maroku. Cilj dogovora je vzpostavitev varnih, urejenih in 
rednih migracij. Vsebuje vrsto smernic in ukrepov, ki pa niso pravno zavezujoči. Bistvo dogovora so boljše mednarodno 
sodelovanja 193 držav članic ZN-a na področju upravljanja migracij ter standardi ravnanja s prebežniki. 

• Madžarska vlada Gruevskega ne namerava izročiti Makedoniji. J. R. Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Televizija 
Slovenija. 21. november 2018  

Szijjarto trdi, da ni pomembno, ali je Gruevski mejo prečkal v diplomatskem vozilu 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/madzarska-vlada-gruevskega-ne-namerava-izrociti-makedoniji/472500  
Madžarska vlada nekdanjega makedonskega premierja Nikole Gruevskega ne namerava izročiti Makedoniji. Madžarski 
pravosodni minister Laszlo Trocsanyi meni, da je "žrtev političnega pregona". 
 

 
Slika: Madžarski pravosodni minister je sporočil, da Budimpešta Gruevskega ne namerava vrniti Makedoniji, kjer bi moral 
prestajati dveletno zaporno kazen. Foto: Reuters 
 
"Ker ima Gruevski odobren azil, ga ne moremo izročiti državi, kjer je žrtev političnega pregona," je madžarski pravosodni 
minister Laszlo Trocsanyi pojasnil za madžarsko televizijo Echo. 
Madžarski urad za priseljevanje je v torek potrdil, da so Gruevskemu podelili azil, in svojo odločitev utemeljil s tem, da je 
njegovo življenje ogroženo in da ga želi makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način". Odobritev azila je na 
Facebooku potrdil tudi Gruevski. 
Makedonsko pravosodno ministrstvo je v torek Budimpešti poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega, ki je na Madžarsko 
pobegnil 11. novembra, potem ko bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe državnih sredstev in 
položaja. Makedonija izročitev zahteva zaradi resnosti kaznivega dejanja, za Gruevskega pa je bil izdan mednarodni priporni 
nalog, izpostavljajo v zahtevi. 
Hahn Orbana poziva k razlagi 
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je pozval madžarskega premierja Viktorja Orbana k pojasnitvi odločitve o 
podelitvi političnega azila Gruevskemu. V tvitu je zapisal, da je vladavina prava eno temeljnih meril za članstvo v Evropski 
uniji, pri čemer Makedonija po njegovem mnenju napreduje. 
 

 
Slika: Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je madžarskega premierja Viktorja Orbana pozval, naj razjasni okoliščine 
podelitve azila Gruevskemu. Foto: EPA 
 
Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je ob torkovem obisku Slovenije za Odmeve TV Slovenija dejal, da vprašanje 
podelitve političnega azila Gruevskemu "nima nič z vlado, saj gre za pravno zadevo". 
Szijjarto: "Gruevskemu sploh ni bilo treba pobegniti" 
Zanikal je, da bi Gruevskemu madžarska vlada pomagala pri pobegu: "Prišel je v naše veleposlaništvo v državi, ki je ob 
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Makedoniji. Od tam pa je Madžarsko lahko prišel s svojimi dokumenti. Ni mu bilo treba pomagati pobegniti, saj mu sploh ni 
bilo treba pobegniti". 
"Ni pomembno, v katerem vozilu je prečkal mejo, saj so preverili njegove dokumente in mu dovolili, da nadaljuje pot," je na 
vprašanje novinarja TV Slovenija Igorja E. Berganta o uporabi madžarskih diplomatskih vozil odgovoril Szijjarto. 
Policiji Albanije in Črne gore ter srbski predsednik Aleksandar Vučić so v preteklih dneh potrdili, da je Gruevski meje držav 
prečkal v madžarskih diplomatskih vozilih v spremstvu madžarskih diplomatskih predstavnikov. Pri tem je uporabljal potni 
list, ki mu ga je izdalo madžarsko veleposlaništvo v Tirani. 
Ni še jasno, kako je zapustil Makedonijo, saj na mejnih prehodih z Albanijo niso zaznali njegovega vstopa – vendar je v 
državo najverjetneje vstopil nezakonito, saj so mu potni list zaradi kršitev makedonske oblasti pred dvema letoma odvzele. 
V zapor zaradi mercedesa 
Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski bi moral 9. novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen 
zaradi zlorabe položaja, saj je leta 2012 na skrivaj s proračunskimi sredstvi za osebno uporabo kupil 600.000 evrov vreden 
službeni mercedes. 
Gruevski je bil predsednik makedonske vlade med letoma 2006 in 2016. Po skoraj desetletju vladanja je odstopil, ko je prišlo 
na dan, da je njegova vlada sistematično prisluškovala številnim političnim nasprotnikom in novinarjem. 

• Grims: Ljudje naj odločijo, ali so za množične migracije. Šarec potrebe po referendumu ne vidi. L. L. Ljubljana - 
MMC RTV SLO, STA. 22. november 2018  

Referendum podpirata SDS in SNS 
http://www.rtvslo.si/slovenija/grims-ljudje-naj-odlocijo-ali-so-za-mnozicne-migracije-sarec-potrebe-po-referendumu-
ne-vidi/472586  
V SDS-u so ob predstavitvi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o dogovoru ZN-a o migracijah, ki so ga vložili 
skupaj s SNS-jem, poudarili, da je bistveno, da se ljudje odločijo o migracijah. Predsednik vlade Marjan Šarec je 
referendum označil kot nepotreben. Prav tako predloga niso podprle druge stranke, niti NSi, ki dogovoru ZN-a sicer 
nasprotuje. 
 

 
Slika: Poslanec SDS Branko Grims je poudaril, da bo državni zbor v prihodnosti sprejemal zakonodajo na podlagi odločitve 
na referendumu. Foto: BoBo 
 
"Bistvo je v tem, da se ljudje sami odločijo, ali so za množične migracije kot nekaj pozitivnega in, seveda, da se na tej osnovi 
sprejema ustrezna zakonodaja. Ali pa da množične migracije zavračamo, jih maksimalno omejujemo in dajemo prednost 
lastnemu narodu," je dejal poslanec SDS-a Branko Grims ob predstavitvi predloga, ki ga je SDS vložil skupaj s SNS-jem.  
Po njegovih besedah se lahko posvetovalni referendum razpiše o čemer koli, kar je pozneje tudi predmet odločanja v DZ-ju. 
Gre za vso zakonodajo, ki bi jo sprejemali na podlagi odločitve za množične migracije ali proti njim. Ta zakonodaja pa se bo 
sprejemala na podlagi globalnega dogovora ZN-a o migracijah, je dejal. Poslanski skupini SDS-a in SNS-ja tako predlagata 
naslednje referendumsko vprašanje: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?" 
"Referendum bi pomenil, da vsi stopimo korak nazaj, da prepustimo to odločitev ljudstvu in se preprosto zavežemo, da bomo 
njegovo odločitev dosledno spoštovali," je poudaril. "Samo če se vsi zavežemo, da bomo spoštovali izid referenduma, je 
namreč smiselno in tudi edino demokratično, da se odločanje o takšni zadevi prepusti neposredno ljudstvu," je še dodal 
Grims. Predlagajo sicer, da se ta referendum razpiše v najkrajšem mogočem roku. 
NSi: Draga anketa; Levica: Razpihovanje sovraštva in strahu 
V opozicijski stranki NSi, ki sicer nasprotuje dogovoru ZN-a, referenduma do zdaj niso podprli. "NSi napovedani posvetovalni 
referendum o globalnem migrantskem sporazumu ocenjuje kot drago anketo, ki je nepotrebna," je v oddaji 24ur zvečer dejal 
poslanec te stranke Jernej Vrtovec. 
Poslanec Levice Matej T. Vatovec je medtem v današnjem odzivu na vložitev predloga referenduma poudaril, da gre za 
pričakovani korak SDS-a. "Gre samo za nadaljnje razpihovanje sovraštva in strahu med slovenskimi državljani," je poudaril. 
Dodal je, da bo Levica glasovala proti razpisu referenduma, ker gre deloma za človekove pravice, po drugi strani pa je treba 
jasno reči ne takšni nestrpnosti in razpihovanju sovraštva. 
SD: Uporabljanje strahu za izključevanje 
Tudi Milan Brglez iz SD-ja je poudaril, da gre za nadaljevanje že videnega. "To je uporabljanje čustev ljudi, strahu ljudi za to, 
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da bi se izključili iz edinega možnega reševanja globalnih težav oziroma v tem primeru izziva migracij," je izjavil za medije. 
Po njegovem mnenju je namreč treba stopiti skupaj in tako reševati zadeve, in ne izpodbijati temeljev tako EU-ja kot 
Slovenije, ki so dejansko v človekovih pravicah. Brglez je glede referendumskega predloga SDS-a in SNS-ja dejal, da ga še 
niso preučili, ker ga do zdaj niso dobili. 
Dogovor ZN-a o migracijah je mednarodni akt, ki ni mednarodna pogodba, in v skladu z zakonom o zunanjih zadevah se 
vlada s takšnimi akti seznani, postopek v DZ-ju pa ni predviden. Po navedbah MZZ-ja gre za politični dokument, ki ni pravno 
zavezujoč. 

• Proračunski predlog Gibanja 5 zvezd bi pomenil uničenje slovenskih časopisov v Italiji. Prispevek Barbare 
Kampos. MMC RTV SLO. 22. november 2018 

http://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/proracunski-predlog-gibanja-5-zvezd-bi-pomenil-unicenje-
slovenskih-casopisov-v-italiji/472616  
Na Primorskem dnevniku upajo, da bo lokalna politika oziroma Liga prepričala koalicijske  
partnerje v spoštovanje zaščite manjših. 
 

  
Slika: Današnja tiskana izdaja in spletna stran Primorskega dnevnika, ki v Trstu neprekinjeno izhaja že od leta 1945. Foto: 
Radio Koper  
 
Predlog poslanca Gibanja 5 zvezd Adriana Varrica, ki je v komisiji za proračun italijanske poslanske zbornice vložil predlog za 
kar 90 odstotno znižanje državnih prispevkov za vse časopise, ob tem pa še 50 odstotno znižanje posebnega prispevka, ki ga 
prejema slovenski časopis Primorski dnevnik, močno odmeva. Če bi bil predlog sprejet v rimskem parlamentu, bi to 
pomenilo velik udarec ne le za slovenske časopise, pač pa tudi za vso slovensko narodno skupnost v Italiji. 
Za zdaj še ni jasno, ali ima predlog Gibanja petih zvezd, ki bi najbolj prizadel prav manjšinske časopise, poleg Primorskega 
dnevnika še tednika Matajur in Novi glas, podporo druge vladne stranke, Lige. Njen predsednik Matteo Salvini je večkrat 
javno izrazil nasprotovanje spremembi Zakona o založništvu. 
Po oceni italijanske novinarske zbornice bi odtegnitev denarne podpore neposredno ogrozila tisoč delovnih mest. Na 
Primorskem dnevniku 50, je povedal odgovorni urednik Aleksander Koren in dodal: "Primorski dnevnik ima podporo lokalne 
politike, ne samo opozicijske, ampak tudi guvernerja Fedrige, ki se je izrekel nam v prid, pa tudi tržaškega občinskega sveta. 
Seveda, lokalna politika je nekaj, rimski mlini so pa nekaj drugega." 
Če bi Gibanje petih zvezd s predlogom vendarle uspelo, bi Primorski dnevnik takoj ostal brez 1.650.000 evrov, kar bi resno 
ogrozilo njegovo nadaljnje izhajanje. To bi bil velik udarec za slovensko narodno skupnost v Italiji. Aleksander Koren meni, 
da predloga sicer ne gre razumeti kot napada na slovensko manjšino v Italiji, gre bolj za nepoznavanje narodne skupnosti in 
njene vloge v tem prostoru. Pričakuje tudi podporo matične države: "Ker gre tudi za kršitev 6. člena ustave, ki izrecno 
predvideva zaščito jezikovnih manjšin, in gre za znižanje stopnje zaščite slovenske manjšine v Italiji." 
Zunanji minister Miro Cerar se prihodnji teden odpravlja na obisk k italijanskemu kolegu, še pred tem pa bo sprejel 
predstavnike slovenske manjšine v Italiji. 

• Rim napoveduje upiranje Bruslju glede svojega proračuna. B. V.  Rim, Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters. 22. 
november 2018  

Rim vztraja pri predlogu proračuna 
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/rim-napoveduje-upiranje-bruslju-glede-svojega-proracuna/472599  
Italija je v četrtek sporočila, da se bo uprla pritiskom Bruslja, ki zahteva spremembe glede njenega proračuna, s čimer 
praktično izziva EU, naj jo kaznuje pred evropskimi volitvami, ki bodo maja prihodnje leto. 
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Slika: Rim vztraja pri predlogu proračuna. Na fotografiji Luigi Di Maio, Giuseppe Conte in Matteo Salvini. Foto: Reuters 
 
Italijanska vlada tako dan po tem, ko je Evropska komisija sprožila disciplinski postopek proti Italiji, napoveduje nadaljevanje 
sprejemanja proračuna, ki predvideva večji primanjkljaj. Spor med Brusljem in Rimom je vznemiril celotno evroobmočje. 
"Ne bomo naredili koraka nazaj," je za javno televizijo RAI dejal namestnik premierja, notranji minister Matteo Salvini. 
"Tega denarja ne porabljamo na slepo. Načrt je, da Italija raste," je dejal vodja skrajno desne Lige. 
Po poročanju Reutersa Salvini želi, da si Liga prizadeva za zmanjšanje moči EU-ja nad članicami Unije in da vodi, kot poroča 
Reuters, populistični napad na Evropski parlament na prihajajočih volitvah. 
Tudi vodja druge koalicijske stranke, Gibanja petih zvezd, Luigi Di Maio je dejal, da se Rim ne bo vdal. "Izključujem možnost 
ukrepov za manjšo porabo pred evropskimi volitvami," je dejal Di Maio. 
Rim: Proračun bo spodbudil gospodarsko rast 
Vlada vztraja, da bo večji proračun spodbudil gospodarsko rast in s tem davčne prihodke, kar naj bi zmanjšalo italijanski 
2.300 milijard evrov velik javni dolg, kar predstavlja okoli 130 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). 
Evropska komisija se s tem ne strinja in poudarja, da mora Italija narediti več za zmanjšanje dolžniškega bremena, ki je 
proporcionalno gledano drugo najvišje v evroobmočju po Grčiji. 
Če spor med Rimom in Brusljem ne bo razrešen, lahko komisija dodeli kazen v vrednosti 0,2 odstotka italijanskega BDP-ja in 
zamrzne več milijard evrov evropskih sredstev. 
Pozivi k umiritvi retorike 
Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi spopada med Rimom in Brusljem, katerega fiskalna pravila, katerih namen je zaščititi 
evroobmočje pred dolžniško krizo, Italija po mnenju komisije krši. 
Di Maio je sicer dejal, da vidi prostor za dialog s komisijo, prepričanje, da sporazum lahko dosežejo, pa je izrazil tudi evropski 
komisar za ekonomske zadeve Pierre Moscovici.  
Italijanski premier Giuseppe Conte, ki se bo srečal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v soboto, 
je dejal, da Rim "ni pripravljen za korak nazaj" glede vprašanja italijanskih fiskalnih interesov, obenem pa je obe strani 
pozval k umiritvi retorike, češ da bi to povečalo zaupanje vlagateljev. 
 

 

• »Ni čudno, da se slovenski volivci odločajo drugače«. Intervju: Walter Bandelj. Pogovarjal se je: Sandor Tence. 
MMC RTV SLO, 16. november 2018 

Pogovor s predsednikom Walterjem Bandljem pred današnjim občnim zborom SSO 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/ni-cudno-da-se-slovenski-volivci-odlocajo-drugace/471996  
 

  
Slika: Walter Bandelj. Foto: Primorski dnevnik  
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Špeter - V konferenčni dvorani Občine Špeter bo danes ob 17. uri občni zbor Sveta slovenskih organizacij. Uvodno poročilo bo 
imel predsednik Walter Bandelj, ki spet kandidira za triletni predsedniški mandat. Z Bandljem smo se pogovarjali o položaju 
v manjšini v luči političnih sprememb v Italiji in Sloveniji, o odnosih med SSO in SKGZ ter še o marsičem. 
V tem letu je prišlo do velikih volilnih in političnih sprememb v Rimu in v FJK. Kako ocenjujete te spremembe in njihov 
vpliv na položaj Slovencev v Italiji? 
Danes piha povsem drugačen veter. V dobi socialnih omrežij je takšen način komunikacije postal glavno sredstvo za volilno 
propagando. Nekoč je bil na površju, tisti, ki se je pojavljal na televiziji, danes pa kdor boljše uporablja socialna omrežja. 
Vam je to všeč? 
Ta logika mi ni posebno všeč, vendar je tako. Brihten, mlad človek se v tem znajde in prevzame vodenje države. Poglejte, 
kako je bilo za italijanske volitve, ko so bili begunci vsega krivi. Da ne govorim o Evropi, nad katero se vse bolj zgrinjajo črni 
oblaki. Istočasno pa ostali počivajo in čakajo, kdo bo od sedanjih vodilnih politično pogorel. Zaradi tega me tudi skrbi, kako 
bo s položajem Slovencev v Italiji. 
Zakaj vas skrbi? 
Ne vem, če nas čaka dobro obdobje. Poglejte, kaj se dogaja z državno podporo medijem. Kot strela z jasnega nas je 
presenetila novica, da so pod resnim vprašajem finančna sredstva za Novi glas, Primorski dnevnik in Novi Matajur. 
Sprašujem se, kaj to v resnici pomeni. 
Tudi Slovenija je dobila novo vlado. Kako ocenjujete to spremembo? 
Nova vlada v Sloveniji se je umestila po dolgotrajnih pogajanjih in je končno začela delovati. Trenutno nisem v stanju za 
oceno njenega dela. Verjetno ni lahko voditi tako raznolike vladne koalicije, ki v Državnem zboru nima niti večine. Trenutno 
ima Slovenija zelo dober gospodarski razvoj, vprašanje je, koliko časa bo to rast še trajala. 
Prvi koraki vlade Marjana Šarca so bili še kar zahtevni, če že ne problematični ... 
Kar se je zgodilo prejšnji dan, ko je predsednik vlade Šarec moral zamenjati ministra Marka Bandellija, vzbuja precej skrbi. 
Bojim se, da politični populizem ne ve, kje je meja v komunikaciji. Imam občutek, da tako kot se dogaja v italijanski politiki, 
se populizem širi tudi v naši matični državi. Še najbolj me skrbi, ko bi vsi vse združevali in postavili v en koš. Ne vem, koliko je 
to v skladu z demokracijo. 
Kaj pa slovenska manjšina, ki, kar se mene tiče, ni v slabem položaju, razen nekaterih neizpolnjenih določil iz zaščitnega 
zakona? 
Zame ni normalno, da smo šele leta 2001 dobili zaščitni zakon in da smo danes prisiljeni opozarjati na njegova neizpolnjena 
določila. To se mi zdi sramotno. V tem dolgovezenju so se pokazale tudi zanimive razlike med desnico in levico. 
Na kaj mislite? 
Poglejte, kaj se je zgodilo na goriški občini, kjer nam je desnosredinska uprava priznala koriščenje nekaterih jezikovnih 
pravic, ki nam jih nekatere levosredinske uprave niso. Zaradi tega ni čudno, da so se začeli slovenski volivci odločati drugače 
kot v preteklosti. Zato ne vem, če je prav, da smo zelo kritični dp desnosredinskih uprav, ko so pa "naši" na vladi radi 
molčimo in kimamo z glavo. 
In kaj predlagate? 
Verjetno bi bilo dobro, da bi bili kot manjšina bolj politično avtonomni. 
Kakšno je "zdravstveno stanje" SSO tudi v luči velikih sprememb na državni in evropski ravni? 
SSO je v teh letih dobro in intenzivno delal. Bili smo prisotni tam, kjer se je dalo bit. Več izvršnih odborov smo sklicali “na 
teritoriju”, kar je zame prva naloga, da te včlanjena društva in organizacije spoznajo ter da začutijo bližino, ne pa 
oddaljenosti, kot se večkrat dogaja. 
In kakšne so vaše prednostne naloge? 
Za SSO sta prioriteti šolstvo in politično zastopstvo. Obe sta pod pritiskom še posebno zaradi demografskega padca, kar nas 
zelo skrbi. Zdi se mi, da nas je vedno manj, kar ustvarja velike preglavice v šolskem sistemu in ob volilnih preizkušnjah. Želim 
si več narodne pokončnosti, vendar ne take, da nas čez kakšno leto ne bo več. 
Kaj pa odnosi s SKGZ v luči napovedanega odhoda predsednika SKGZ Rudija Pavšiča? 
S SKGZ smo v teh letih dobro sodelovali, ker je to dobro za slovensko narodno skupnost . To sodelovanje je bilo potrebno 
vsakodnevno graditi in razvijati, v prvi vrsti s sedanjim predsednikom Pavšičem. To bo potrebno nadaljevati tudi s tistim (ali 
s tisto), ki bo čez kakšen mesec prejel vajeti SKGZ. 
Ste glede tega sodelovanja optimistično razpoloženi? 
SSO se naslanja na vrednote demokracije, slovenstva in krščanstva, kar nas razlikuje v razmerju s SKGZ. Te razlike bo 
potrebno spoštovati tudi v prihodnje, saj smo videli v teh letih, da ne ovirajo sodelovanja temveč ga bogatijo. Nimam 
kristalnega globusa, da bi napovedoval prihodnosti, gotov pa sem, da bodo pravilne tiste rešitve in tisti odnosi, ki bodo 
enakovredno upoštevali zgoraj navedene razlike, da bo koristno za vse, ne pa samo za eno stran. 
Kako se počutite v vlogi predsednika SSO in če se morda soočate s takšno ali drugačno notranjo opozicijo? 
Smo v demokratični državi in družbi, kjer lahko vsak človek izraža svoje mnenje, zato je pravilno, da se soočamo z 
drugačnimi in različnimi idejami. Mladi imajo ene prioritete, starejši pa drugačne, vendar pregovor pravi, da na mladih svet 
stoji. Prav je tudi, da spoštujemo pravila, potem pa je katerokoli predlog dobrodošel, če je v korist skupnosti ne pa 
posameznikom, kar se pa žal prevečkrat dogaja. 
Ste lahko bolj odkriti? 
Imamo tudi take primere, ko se pokaže zanimanje, le takrat, ko gre za denarčke. V trenutku pa, ko gre za operativnost pri 
delu, se sploh ne približajo. Zelo pomembno je tudi “terensko” delo pokrajinskih predsednikov, kar je deželnemu 
predsedniku v veliko pomoč. Delati kot ekipa je lažje in boljše. Drugih receptov ne poznam, kakšnih čarobnih palic tudi 
nimam, če pa jih kdo ima, naj me pokliče. 



Boste znova kandidirali za predsednika? 
Dal sem svojo razpoložljivost za nov triletni mandat, ker me je tudi več ljudi prosilo, naj spet kandidiram. Če bom izvoljen, 
bom svojo vlogo opravljal tako intenzivno kot do sedaj ter si prizadeval, da bo SSO leta 2021 dobili novega predsednika. Do 
sedaj je sicer veljalo nenapisano pravilo treh zaporednih mandatov izmenično po pokrajini. Osebno menim, da SSO 
potrubuje prenovo in doprinos mladih fantov in deklet, ki bi radi nekaj ustvarili za našo narodno skupnost. 
Ta problem mladih, ki jih ni, je postal že prava mantra... 
Večkrat slišim, kako je pomembna mladina, potem pa volimo po več desetletnih kalupih iste ljudi. Laboratorij bodočnosti, ki 
ga je organiziral ZSŠDI in tečaj Development, ki je nastal v okviru projekta o Mirku Špacapan, gresta v smer prave reforme. 
To bi morali uveljaviti povsod, saj je prenova vedno boljša od ustaljenega “status quo”. Seveda pa, če bodo članice in 
delegati na občnem zboru SSO ocenili, da moje delo ni bilo zadovoljivo, se rad umaknem, da se poišče boljšega predsednika. 
Taka so pač pravila, ki jih je treba spoštovati. 
 

Mladina, Ljubljana 
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• Šarec: Ilegalne migracije so problem in jih Slovenija ne podpira. STA. Reporter, Ljubljana, 19. nov. 2018  
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Slika: Marjan Šarec. Foto: Bobo  
 
Premier Marjan Šarec je danes v državnem zboru zatrdil, da Slovenija s pristopom dogovoru Združenih narodov o 
migracijah ne bo izgubila suverenosti na tem področju. Poudaril je, da dogovor ne izenačuje nezakonitih migracij z 
zakonitimi, ter zatrdil, da Slovenija nezakonitih ne podpira. Policija pa da je v boju proti nezakonitim migracijam uspešna. 
"Ilegalne migracije so problem in jih Slovenija ne podpira," je izrecno poudaril Šarec. Sedanje nezakonite migracije, s 
katerimi se sooča Slovenija, niso posledica migrantskega vala, ampak aktivnosti tihotapskih kriminalnih združb. "In proti 
temu se borimo vsak dan. Slovenska policija odgovorno dela na tem," je poudaril Šarec v odgovoru na poslansko vprašanje 
Danijela Krivica (SDS). 
Ta ga je sicer izzval z vprašanjem, kje je uradni prevod tega dogovora, saj da bi tudi to lahko razrešilo odprte dileme, ki 
razburjajo javnost. 
Šarec je pojasnil, da prevoda ni, ker tudi ni bila predvidena ratifikacija tega dogovora v DZ, vendar je zatrdil, da je prevod 
naročil in da bo kmalu na voljo javnosti. 
Vendar je hkrati dejal, da to "ničesar ne spremeni". Predvsem dejstva, da ta dogovor ni pravno zavezujoč, je poudaril. Menil 
je, da se v zvezi s tem dogovorom, ki naj bi bil z aklamacijo potrjen decembra v Marakešu, "dogaja velika politizacija". 
Države, ki so napovedale odstop od dogovora, so to storile iz notranjepolitičnih razlogov, je še poudaril Šarec in zavrnil 
politiko "strašenja" ljudi zaradi "nabiranja političnih točk", kar po Šarčevih besedah uporablja tudi SDS. 
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Izpostavil je, da bodo k dogovoru pristopile države, "ki imajo večje težave z migracijami kot mi," pri tem pa izpostavil 
Španijo. 
"Zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji. Je pa ta deklaracija začetek skupnega reševanja 
problema, tako kot rešujemo podnebne spremembe in druge zadeve" je poudaril. "Ker če bo vsaka država to reševala po 
svoje, se zapirala znotraj svojih meja (...) potem ne bomo prišli daleč," je še dejal Šarec in spomnil, da ima zaradi 
neenotnega reševanja problema migracij velike težave tudi EU. 
"Vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in nikakor ne tako, da danes tu politiziramo," je še dejal premier. 
"Ta sporazum priznava vsaki državi suverenost," je še poudaril Šarec in zatrdil, da vlada odgovorno trdi, da ne pristopa k 
ničemur, "kar bi odvzelo našo državnost". 

• Makedonci protestirajo proti spremembi imena in "nezakoniti vladi Zaeva". STA. Reporter, Ljubljana, 19. nov. 
2018  

https://reporter.si/clanek/svet/madedonci-protestirajo-proti-spremembi-imena-in-nezakoniti-vladi-zaeva-671414 
 

 
Slika:  Grški premier Aleksis Cipras (levo makedonski premier Zoran Zaev) bo dvignil blokado Makedonije pri priključitvi 
EU in Natu, če bo ta spremenila ime. Foto: Reuters 
 
Nasprotniki spremembe imena Makedonije so se v nedeljo zvečer zbrali na protestih v Skopju, kjer so zahtevali ustavitev 
postopka spreminjanja ustave za spremembo imena. 
Protest je pripravilo združenje "Bojkotiram ustavne spremembe". Zahtevali so ustavitev postopka spreminjanja ustave, ki 
trenutno poteka v makedonskem parlamentu. Med njihovimi zahtevami so še odstop vlade, razpustitev parlamenta in 
izredne parlamentarne volitve. Napovedali so, da bodo od danes do izpolnitve zahtev z vozili in mehanizacijo blokirali glavne 
prometnice, poročanje makedonske tiskovne agencije MIA povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. 
K protestom proti vladi makedonskega premierja Zorana Zaeva pa je pozvala tudi makedonska diaspora. V pozivu so 
zapisali, da morajo vsi Makedonci ne glede na versko in politično pripadnost povzdigniti glas proti "nezakoniti vladi Zaeva". 
V skladu s sporazumom, ki sta ga Grčija in Makedonija podpisali junija letos, naj bi se Makedonija imenovala Republika 
Severna Makedonija. Makedonski parlament je oktobra podprl predlog vlade, da začnejo postopek spreminjanja ustave za 
spremembo imena države v skladu s sporazumom. Zaključili naj bi ga konec januarja. 

• Strokovnjak za varnostna vprašanja: Marakeška deklaracija je škodljiva za Slovenijo. Intervju: Boštjan Perne. 
Pogovarjal se je: Aleš Žužek. Reporter, Ljubljana, 20. nov. 2018  

Boštjan Perne, varnostni strokovnjak  
https://reporter.si/clanek/slovenija/strokovnjak-za-varnostna-vprasanja-marakeska-deklaracija-je-skodljiva-za-
slovenijo-671532  
 

 
Slika: Migracije. Foto: Primož Lavre  
 
Marakeška deklaracija je po moji oceni korak v napačno smer, saj ne rešuje dejanskih težav, ki jih imajo evropske države 
z migracijami, ne poskuša odpravljati ali vsaj identificirati vzrokov migracij in vpeljuje neke nove standarde, ki dajejo 
veliko boljšo pozicijo migrantom kot pa ciljnim državam, pravi varnostni strokovnjak Boštjan Perne. 
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Kakšno je vaše mnenje o marakeški deklaraciji? Je koristna ali škodljiva za Slovenijo? 
Marakeška deklaracija je po moji oceni korak v napačno smer, saj ne rešuje dejanskih težav, ki jih imajo evropske države z 
migracijami, ne poskuša odpravljati ali vsaj identificirati vzrokov migracij in vpeljuje neke nove standarde, ki dajejo veliko 
boljšo pozicijo migrantom kot pa ciljnim državam. Celotna deklaracija je tako pisana za zaščito migrantov, tudi ilegalnih, ne 
pa za zaščito interesa ciljnih držav. Je pa zelo pavšalna, zato so različne interpretacije, kot se dogaja sedaj, logične. Zdi se, da 
to ni naključje. 
Migracije so in bodo ostale izziv za Evropo, tudi za Slovenijo. Število ljudi, ki bi želeli priti v Evropo, je sicer špekulativno, 
zanesljivo pa lahko govorimo o stotinah milijonov. Ilegalne migracije so tako lahko problem kratkoročno, kot se je zgodilo 
leta 2015, zanesljivo pa so problem dolgoročno. Naj opozorim, da velike države migracije lažje obvladujejo in manj vplivajo 
na celotno delovanje družbe, male države, kot smo mi, pa lahko že ob prihodu nekaj deset tisoč migrantov doživijo večje 
spremembe. Deklaracija je po mojem za Slovenijo škodljiva.  
Katere so najbolj šibke ali škodljive točke marakeške deklaracije? 
Najprej bi opozoril na značaj deklaracije. V zadnjem času smo priča povečanim ilegalnim migracijam, vzroki za migracije pa 
so večinoma ekonomske narave. Seveda del migrantov beži tudi pred vojno in konflikti, vendar pa se je njihovo število v 
zadnjem letu močno znižalo, na kar kaže poreklo migrantov. Deklaracija tako poskuša, a na mehek način, v ozadje potisniti 
vzrok migracij, pa tudi to, kako so izvedene. Za ilegalne migrante namreč deklaracija pravi, da bi države morale premisliti o 
sankcijah zoper njih in jih ukiniti. V praksi to pomeni, da ilegalnih migracij ni oziroma so, ampak niso sankcionirane, kar je 
traparija. 
Po drugi strani deklaracija govori, da bi morali organi držav, kamor prihajajo migranti, že ob prihodu upoštevati njihovo 
kulturo. Kaj natančno to pomeni, ni jasno, ampak že kar z zakritostjo žensk z Bližnjega vzhoda pridemo do velikih težav pri 
njihovi identifikaciji, če dobesedno upoštevamo napotila. Si predstavljate, da pridete na mejo zamaskirani in bi jo želeli 
prečkati. Ne glede na vašo »kulturo« bi hitro spoznali vso moč represivnega aparata države, pri ilegalnih migrantih pa očitno 
ni (naj ne bi bilo) tako. Sporno je tudi narekovanje deklaracije, kako naj migracije »spremljajo« mediji, da je migrantom 
treba zajamčiti socialno varnost, omogočiti združevanje družin in da je vseskozi potrebno poudarjati, da migracije prispevajo 
k razvoju družbe. 
Če povzamem, deklaracija na mehek način vpeljuje nove standarde glede migracij. Še več, kdor je proti tem standardom, je 
lahko takoj ožigosan za skrajneža. Na to ne smemo pristati. Če migracijam po korakih pustimo prosto pot, bomo v nekaj 
desetletjih povsem drugačna družba. In deklaracija je eden od teh korakov. Govoriti o tem, da prispeva k bolj suverenemu 
odločanju držav ob migracijah, je smešno. Torej danes v svoji državi nismo suvereni? A smo manj suvereni? 
 

 
Slika: Boštjan Perne. Foto: Primož Lavre   
 
Bi lahko sprejetje te deklaracije oziroma slovensko soglasje z njo poslabšalo varnostni položaj Slovenije oziroma spet 
zaostrilo migrantsko krizo? 
V prvi fazi deklaracija »na terenu« ne spreminja nič. Kot sem že navedel, je le eden od korakov na poti do »prostih« 
migracij. Na zaostritev migrantske krize lahko kratkoročno vplivajo dogodki v Turčiji, Libiji, Siriji, Iranu, Pakistanu, ki bi 
prispevali k migrantskemu valu oziroma množičnim migracijam. Deklaracija na to nima neposrednega vpliva. Problem 
deklaracije, če bo splošno sprejeta, je dolgoročen, saj spreminja celoten odnos do migracij in migrantov, kot sem že opisal. 
Posledično se za pot lahko odloči več ljudi, ki bi želeli živeti v Evropi, lahko tudi več milijonov. Bomo sprejeli vse? Jim bomo 
omogočili združitev še z njihovimi družinami? Bomo vsem podelili ustrezen socialni status? Bomo natančno upoštevali 
njihove »kulturne posebnosti«? Težko. In družba, kakršno poznamo sedaj, ne bo več enaka.  
Kakšna bi bila rešitev migrantske krize po vašem? Strožji nadzor na mejah? Kaznovanje nezakonitih migrantov, kot počne 
Madžarska? 
Legalne migracije so del naše realnosti. So del svobode in pripomorejo k lepšemu svetu. Nisem proti legalnim 
migracijam. Ampak v tem primeru so migranti v ciljni državi sprejeti, opravljajo delo in pripomorejo k napredku družbe, v 
kateri delujejo, v družbo se vključijo in ne vsiljujejo svoje kulture. Za svoja dejanja odgovarjajo in so kaznovani, če so 
neprimerna. Upoštevajo pisana in nepisana pravila v novi družbi. Vsaj v večini. Pri teh migracijah pomislim na tisoče 
Slovencev v EU in Avstraliji, pomislim na pol milijona Poljakov v Veliki Britaniji in ne nazadnje na gradbene delavce iz naše 
nekdanje skupne države, ki prav tako krvavo zaslužijo vsak evro v »obljubljenem svetu«. Že samo če obiščemo Revoz v 
Novem Mestu ali Magno v Gradcu, je jasno, da so legalne migracije del našega vsakdana. 



Ravno zato je potrebno ilegalne migracije popolnoma ustaviti, ne pa jim pomagati do legalizacije. Družba mora sama 
povedati, koliko migracij potrebuje in koliko in kakšni migranti so zaželeni. Nihče pa nem ne bo in nam ne sme vsiljevati, kdo 
in koliko njih bo prišlo. Nihče. Če se na tej točki »predamo«, smo poraženi. Slovenija mora nedvoumno pokazati, da ilegalnih 
migracij in ilegalnih migrantov ne bo ne sprejela, tudi ne tolerirala. Smo pa, in smo vedno bili, naklonjeni legalnim 
migracijam.  
Za ilegalne prehode meje imamo z zakonom predpisane sankcije. Imamo tudi jasna schengenska pravila. Le upoštevati in v 
praksi izvajati moramo svoje lastne zakone. Pri ilegalnih migracijah je problem zloraba azilnega postopka, ki našim organom 
dejansko otežuje ukrepanje. Madžari dosledno kaznujejo ilegalne prehode meje, ZDA bodo s predsedniškim dekretom 
ilegalnim migrantom onemogočile vložitev prošnje za azil. Ne ena ne druga rešitev ni idealna, želim le opozoriti, da stokanje, 
»da se nič ne da«, ni na mestu in da imamo vlado za to, da ukrepa. Kakšni bodo ukrepi, je njena odločitev, kot je tudi njena 
odgovornost, če teh ukrepov ne bo.    

• Janša: Dogovor ZN o migracijah bo naredil še večji kaos, zahtevamo referendum. STA. Reporter, Ljubljana, 21. 
nov. 2018  

https://reporter.si/clanek/slovenija/jansa-dogovor-zn-o-migracijah-bo-naredil-se-vecji-kaos-zahtevamo-referendum-
671868 
 

 
Slika: Janez Janša. Foto: Bobo  
 
Poslanci opozicijskih strank SDS, NSi in SNS so na današnji izredni seji DZ, katere sklic so zahtevali, izrazili odločno 
nasprotovanje dogovoru ZN o migracijah. Predsednik SDS Janez Janša je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni 
referendum o dogovoru. Poslanci koalicijskih strank in Levice pa so izrekli podporo dogovoru. 
Branko Grims je v predstavitvi stališča poslanske skupine SDS poudaril, da ima globalni dogovor ZN o varnih, zakonitih in 
urejenih migracijah zavajajoč naslov. Po njegovem mnenju je sporen tudi postopek sprejemanja tega dokumenta v Sloveniji, 
ki da je doslej potekal za hrbtom ljudi. Dejal je, da je postopek protizakonit in protiustaven. 
Predsednik največje opozicijske stranke Janša je glede tega poudaril, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament 
in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. "Tako nam niste pustili druge možnosti, kot da vložimo 
zahtevo za posvetovalni referendum," je povedal. "Da se lajša vest, se iz političnih in koristolovskih razlogov sprejema 
dogovor, ki bo naredil še večji kaos, tako v Afriki kot v Evropi. V Afriki zato, ker bodo najsposobnejši želeli priti v Evropo, v 
Evropi pa zato, ker gre za trk civilizacij," je dejal Janša. 
Matej Tonin iz opozicijske NSi pa je poudaril, da trditve, da je dogovor neobvezujoč, ne držijo. "Če je nezavezujoč, potem ga 
ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument zavezujoč," je izpostavil. 
Dogovor je treba po njegovih besedah treba postaviti v kontekst, da sosednje države odstopajo od njega. Če bo Slovenija v 
danem kontekstu ta dogovor podpirala, lahko številni migranti - kot je dejal, jih je več tisoč na balkanski poti - to razumejo 
kot povabilo, da so dobrodošli v Slovenijo. "Prepričan sem, da takšnega pritiska Slovenija na dolgi rok ne bo zdržala," je 
dejal. 
Po mnenju predsednika opozicijske SNS Zmaga Jelinčiča pa gre pri dogovoru za "izdajo slovenskega naroda". Po njegovih 
besedah se bodo lahko migranti "prosto gibali povsod in imeli večje pravice kot 250.0000 Slovencev in Slovenk in naših 
državljanov, ki živijo pod pragom revščine," je dejal v svojem govoru, ki je na mestih močno razburil poslance levega dela 
parlamenta. 
Jani Möderndorfer (SMC) je Jelinčičev nastop označil za nesramnega in zaničujočega ter izrazil pričakovanje, da bodo 
predsednik in podpredsedniki DZ takšen govor v prihodnje ustavili in poslanca opozorili. 
Stališče poslanske skupine SMC je sicer predstavil Branislav Rajić, ki je poudaril, da je treba migracijske procese urediti na 
globalni ravni. Dogovor bo uredil pravni status migrantov, zaščitil ranljive skupine žensk in otrok in poudaril spoštovanje 
človekovih pravic. "Gre za dokument, ki za Slovenijo ne prinaša novih obveznosti, temveč temelji na že obstoječih 
mednarodno pravnih instrumentih," je poudaril in dodal, da dogovor ne izenačuje migrantov z begunci in ni v nasprotju z 
mednarodnim in evropskim pravom. 
Robert Pavšič iz LMŠ je poudaril, da dogovor ZN zajema ugotovitev, da so migracije dejstvo, da so tu in da niso le težava 
ciljnih držav. Nobenega zagotovila ni, da bodo migrantska vprašanja s tem sporazumom rešena. Lahko bi govorili o tem, da 
je sporazum nezavezujoč. Lahko bi govorili o tem, da je v vsaki državi v sporazumu eksplicitno zagotovljena suverenost pri 
migrantski politiki. Lahko bi govorili o pozivu, da je treba migrantske tokove obravnavati predvsem v izvornih državah in 
kasneje v tranzicijskih ter ciljnih, je opisal Pavšič. 
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Milan Brglez (SD) je medtem poudaril, da dogovor ločuje ter različno obravnava begunce in različne kategorije migrantov. 
Slovenija s sodelovanjem pri globalnem dogovoru ter njegovem izvajanju ohranja vse svoje suverene pravice in bo begunce, 
migrante ter ostale tujce obravnavala v skladu z našo ustavo, našimi zakoni in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo 
državo, je zatrdil. 
Da gre za prvi mednarodni odgovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje med državami pri 
obravnavanju migracij, pa je izpostavila Maša Kociper (SAB). Dodala je, da ves čas potekajo tudi številne aktivnosti Evropske 
unije na področju ureditev razmer na tem delu sveta. "Nikakor se ne morem strinjati s tistimi, ki menijo, da razvojna pomoč 
tem državam ni pomembna. Treba je tem ljudem pomagati, da vzpostavijo pogoje in infrastrukturo, ki bo tudi njim 
omogočila gospodarsko rast, normalno življenje in zaposlitve," je poudarila poslanka koalicijske stranke. 
Ivan Hršak (DeSUS) je izpostavil, da upravljanje z migracijami predstavlja pomembno sestavino pri zagotavljanju varnosti 
tako v Sloveniji kot v svetu. Z odmikom od dogovora ZN bi se umaknili od iskanja rešitev na mednarodnem nivoju, umaknili 
bi se preprečevanju ilegalnih migracij in sodelovanju v boju s tihotapci ter pomoči najbolj ranljivim skupinam. 
Trditve opozicije, da dokument uvaja cenzuro, jemlje suverenosti državam in zahteva spremembe ustavne ureditve so 
medtem po mnenju poslanca Levice Mateja T. Vatovca "sredstva propagande". "V Levici vidimo njegovo največjo 
pomanjkljivost ravno v tem, da ni zavezujoč. Glede na to, da je glavni problem zadnjih let vsesplošna odsotnost solidarnosti, 
še posebej znotraj EU dvomimo, da se bo situacija izboljšala zaradi odgovora, ki nikogar ne zavezuje," je dejal. 

• EU od Orbana zahteva pojasnilo, zakaj je podelil azil Gruevskemu. STA. Reporter, Ljubljana, 21. nov. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/eu-od-orbana-zahteva-pojasnilo-zakaj-je-podelil-azil-gruevskemu-671822 
 

 
Slika: Nikola Gruevski in Viktor Orban leta 2011 v Skopju. - Foto: Reuters  
 
Madžarski premier Viktor Orban mora pojasniti odločitev svoje države, da podeli politični azil nekdanjemu 
makedonskemu premierju Nikoli Gruevskemu, je danes sporočil evropski komisar za širitev Johannes Hahn. 
Nikolu Gruevski, ki bi moral v domovini prestajati zaporno kazen zaradi zlorabe položaja, je v torek na Facebooku potrdil, da 
so mu odobrili azil na Madžarskem. Pred tem je o tem pisal provladni madžarski časnik Magyar Idok. 
Hahn je na družbenem omrežju Twitter danes zapisal, da je bral novice o azilu Gruevskemu. "Če to drži, pričakujem, da bo 
Viktor Orban pojasnil razloge za to," je dodal. 
Kasneje je še tvitnil, da je vladavina prava eden od temeljnih kriterijev za članstvo v EU. Po več letih nazadovanja 
Makedonija po komisarjevi oceni glede tega napreduje, tudi na področju kazenskega prava. "Ta proces bi morale podpreti 
vse države članice EU, države Zahodnega Balkana in sosednje države. Gre za verodostojnost EU," je zapisal Hahn. 
Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA potrdili, da vodja slovenske diplomacije Miro Cerar in madžarski zunanji 
minister Peter Szijjarto ob torkovem obisku madžarskega ministra v Sloveniji o vprašanju Gruevskega nista govorila. 
Gruevski bi moral v začetku novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. 
Obsojen je bil zaradi nakupa službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov. Vozilo naj bi leta 2012 skrivaj kupil 
s proračunskimi sredstvi za namen svoje osebne uporabe. 
Namesto da bi šel Gruevski v zapor, je pobegnil na Madžarsko, kjer je vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca. Kot 
trdi, je dobil politični azil. Po pisanju časnika Magyar Idok je madžarski urad za imigracije svojo odločitev utemeljil na trditvi 
nekdanjega premierja, da je njegovo življenje ogroženo in da ga želi makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način". 
Makedonsko pravosodno ministrstvo je v torek madžarskim pristojnim oblastem poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega. 
Ob tem ministrstvo navaja, da Makedonija želi izročitev bivšega premierja zaradi resnosti kaznivega dejanja in zahteva, da 
mora v zapor. Spomnili so, da je bil zanj izdan mednarodni priporni nalog. Zahteva za izročitev se nanaša tako na dvoletno 
zaporno kazen kot tudi na nadaljevanje štirih sodnih postopkov pred makedonskimi sodišči. 
Makedonsko pravosodno ministrstvo še utemeljuje, da nobeno kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen ali obtožen 
Gruevski, ni politično kaznivo dejanje ali vojni zločin ter da je Makedonija varna država brez konfliktov, tako mednarodnih 
kot notranjih, ki bi lahko ogrozili življenje ali integriteto katerega koli posameznika. 
Proti bivšemu premierju sicer v Makedoniji poteka še nekaj sodnih postopkov. V primeru, da ga bodo spoznali za krivega v 
vseh, bi moral za zapahe za do dvajset let. 
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