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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec
•
Mreža Alpe Jadran je med mladimi zaživela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 2
http://www.novice.at/novice/po-svetu/mreza-alpe-jadran-je-med-mladimi-zazivela/

Slika: Minuli petek je v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani potekala zaključna prireditev projekta Mreža Alpe
Jadran ali na kratko MAJ. Pri njem so sodelovali mladi Slovenci iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije, na
koroški strani je bila nositelj projekta Slovenska gospodarska zveza. Foto: Novice
Čezmejno povezovanje
Ljubljana. Minuli petek je v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani potekala zaključna prireditev projekta Mreža
Alpe Jadran ali na kratko MAJ. Pri njem so sodelovali mladi Slovenci iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije, na
koroški strani je bila nositelj projekta Slovenska gospodarska zveza.
Cilj je bil oblikovati mrežo mladih voditeljev in podjetnikov, ki bodo v prihodnosti spodbujali prednosti regionalnega razvoja
in se vključevali v procese globalizacije s poudarkom na regijski povezavi in ohranjanju slovenstva preko instrumentov
gospodarskega sodelovanja in razvoja. Udeleženci so spoznavali predvsem prednosti slovenstva in z njim povezanega
mreženja za uspešno profesionalno delo in kariero v regiji Alpe-Jadran. Okoli 130 mladih se je v štirih sklopih izobraževalo in
družilo. Vtisi so nadvse pozitivni in projekt je ocenjen kot zelo uspešen.
Na zaključni prireditvi v Ljubljani so udeležence pozdravili predsednik DZ Dejan Židan, predsednica komisije za Slovence v
zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, ki je poudaril
pomembnost tega projekta in opozoril na pomen vključevanja mladih v pobude zamejskih združenj in jih po-zval k aktivnem
sodelovanju.
•
Načrtovano krčenje sredstev za kmetijstvo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 2
http://www.novice.at/novice/po-svetu/nacrtovano-krcenje-sredstev-za-kmetijstvo/

Slika: Zbornični svetniki SJK Marinka Mader Tschertou, Štefan Domej in Marjan Čik z evropsko poslanko Angeliko Mlinar

Zastopniki SJK v Bruslju
Od 19. do 21. novembra 2018 je delegacija koroške kmetijske zbrnice bila na delovnem obisku v Bruslju. Člani delegacije
so bili tudi zbornična svetnica in svetnika Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou, Marjan Čik in
Štefan Domej.
Bruselj Namen je bil ogled eujevskih ustanov ter izmenjava mnenj glede pogajanj za Skupno kmetijsko politiko (SKP) v novi
podporni dobi od 2021-2027. Po sprejemu na Stalnem avstrijskem predstavništvu v Bruslju so se zastopniki koroških kmetic
in kmetov srečali s predstavniki eujevskega ministrskega sveta, s predstavnico generalne direkcije Evropske komisije za
kmetijstvo in razvoj podeželja, Katharine Maria Rudolf in Pekko Pesonen, generalnim tajnikom Cope Cogeca, pomembne
kmetijske sogovornice in zastopnice kmetov pri pogajanjih za SKP. Katharine Maria Rudolf je poročala o smernicah nove
Skupne kmetijske politike in napovedala, da bo Komisija v prihodnji mandatni dobi Skupni kmetijski politiki (SKP) skrčila
sredstva za kmetijstvo in da bo številne doslejšnje in prihodnje naloge odstopila nacionalnim državam. Pekka Pesonen,
govornik Cope Cogece, pa je načrt krčenja sredstev ostro kritiziral. Poudaril je pomen družinskih kmetij in njihovega obstoja,
izobraževanja mladine in važno vlogo žensk v kmetijstvu.
Delegacija koroške kmetijske zbprnice si je ogledala tri kmetije v okolici Bruslja. Ena se je osredotočila na pridelavo mleka in
sira, druga na destilate in proizvodnjo gina, na treji pa redijo govejo pasmo belo-sinji Belgijci, izključno za mesorejo. Pri
obisku v evropskem parlamentu je delegacijo pozdravila evropska poslanka Angelika Mlinar, srečali so se pa tudi z bivšim
slovenskim ministrom za kmetijstvo Francem Bogovičem in Thomasom Waitzom iz Štajerske, zelenim poslancem in članom
odbora za kmetijstvo v evropskem parlamentu.
•
Heinrich Neisser – prejemnik Einspielerjeve nagrade 2018: Avstrija naj spodbudi evropsko manjšinsko zaščito. Avtor:
Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 3
http://www.novice.at/novice/po-svetu/heinrich-neisser-prejemnik-einspielerjeve-nagrade-2018-avstrija-naj-spodbudievropsko-manjsinsko-zascito/

Slika: H. Neisser, letošnji prejemnik Einspielerjeve nagrade, ki sta mu jo podelila Z. Inzko J. in Krištof. Foto: Novice
NSKS in KKZ sta letošnjo Einspielerjevo nagrado namenila dolgoletnemu avstrijskemu politiku Neisserju.
V življenju vsakega človeka so važne tri stvari: da imamo srečno družino, da imamo dobre sosede in da imamo dobre
prijatelje. Heinrich Neisser je tak prijatelj, ne samo začasni prijatelj. Dokazoval nam je to skozi dolga leta s svojim
publicističnim delom, s svojim delom kot parlamentarec in profesor ter s svojim delom v raznih vladah, deloma tudi kot
minister. Poznamo in cenimo ga 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 tudi na raznih znanstvenih konferencah v Tinjah, zadnje čase tudi tukaj v Celovcu, in njegovi prispevki
izhajajo v redakciji Martina Pandla tudi v knjižni obliki.
Lavdator Zdravko Inzko
Celovec Heinrich Neisser, rojen leta 1936, je študiral v času, ko so bila na sporedu pogajanja o državni pogodbi. Preko
državne pogodbe se je seznanil tudi z vprašanjem manjšinske zaščite. S slovenščino pa je prišel v stik že kot otrok, saj je bil
njegov ded po materini strani Slovenec iz Celja, ki naj bi v krogu svoje družine pogostokrat govoril tudi v slovenskem jeziku.
Kot pravnik in znanstvenik se je Neisser osredotočil na ustavna in mednarodnopravna vprašanja, ki so ga zaposlovala tudi v
politiki. Od leta 1975 do 1987 ter od leta 1989 do 1999 je bil državnozborski poslanec ter med drugim klubski predsednik
Avstrijske ljudske stranke (1990-1994), med letoma 1994 in 1999 pa 2. predsednik avstrijskega parlamenta. Od leta 1987 do
1989 je bil tudi član avstrijske vlade: kot minister je bil pristojen za vprašanje federalizma in za reformo uprave, prav tako pa
je igral pomembno vlogo pri novelizaciji manjšinskošolskega zakona leta 1988, za katero je glasoval tudi tedanji poslanec
Zelenih ter predsednik Koroške enotne liste (KEL) Karel Smolle.

Slika: Slovesnost so popestrila Dekleta Smrtnik. Foto: Gotthardt
»Karla Smolleja zelo spoštujem«
V Tinjah je Neisser prvič predaval leta 2007 na temo skupna Evropa. Sledile so (po zaslugi Martina Pandla) še druge zanimive
prireditve, pri katerih se je Neisser izkazal kot velik prijatelj narodnih manjšin. Stiki med Neisserjem in Smollejem pa so se
poglobili zlasti še v okviru Centra avstrijskih narodnih skupnosti (CAN), do katerega je prišlo po zaslugi njegovega prvega
predsednika Smolleja. Znano je, da je bil ravno CAN tista ustanova, ki se je sistematično posvečala reformi zakona o
narodnih skupnostih. Med strokovnjaki, ki so pri tem sodelovali, je bil tudi Neisser. V pogovoru z Novicami se je z
zadoščenjem spominjal sodelovanja s CAN in Smollejem. Poudaril je: »Karla Smolleja zelo spoštujem in sva prijateljsko
povezana.«
Avstrijska vlada naj bi dala pobudo za temeljno manjšinsko zaščito na evropski ravni. Vprašanja narodnih skupnosti so
velik izziv za Evropo.
Heinrich Neisser
V pogovoru z Novicami je Neisser prav tako poudaril, da naj bi Avstrija dala pobudo za evropsko manjšinsko zaščito, sploh še
sedaj, ko predseduje EU. Že v zahvalni besedi ob prejemu Einspielerjeve nagrade (NSKS in KKZ jo podeljujeta osebnostim iz
večinskega naroda, ki so si pridobile izredne zasluge za slovensko narodno skupnost) pa je opozoril na nevarnost nacionalizma in egoizma, ki zaznamuje trenutni razvoj v Evropi in po svetu.
»Okrepiti Forum za dialog«
Glede Koroške je Neisser prepričan, da so se razmere po zaslugi »pametne politike deželnega glavarja Kaiserja« pomirile,
hkrati pa je obžaloval, da je koroška ÖVP »razredčila« določila glede koroških Slovencev v novi deželni ustavi. Hkrati bi si
dolgoletni politik za Koroško želel, da bi se okrepil Forum za dialog.
•
RADIO AGORA – Praznovanje 20-letnice svobodnega radia. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11.
2018, str. 4
http://www.novice.at/novice/radio%e2%80%88agora-praznovanje-20-letnice-svobodnega-radia/
20 let radio AGORA 105,5 že prinaša svež veter v koroški eter. Nekomercialni svobodni radio od vsega začetka s slovenskim
in večjezičnim sporedom ne nagovarja samo slovenske narodne skupnosti, temveč tudi daje prostor temam in osebam, ki bi
v ostalih medijih ne dobili prostora.

Slika: RADIO AGORA – Praznovanje 20-letnice svobodnega radia. Foto: Novice
Oddajati je radio AGORA začel 26. 10. 1998. Po 12 ur na dan sta na začetku frekvence 105,5 AGORA in Radio Korotan šla v
eter. 21. 3. 2004 je v kooperaciji s slovenskim sporedom ORF bil uresničen nov model polnega radijskega programa za
koroške Slovence. Od 21. 5. 2012 naprej pa je bilo mogoče radiu AGORA prisluhniti tudi na južnem Štajerskem s posebnimi
oddajami za štajerske Slovence.
Praznovanje 20. obletnice v celovški Theaterhalle 11 se je začelo s podijsko diskusijo na temo dodatna vrednost svobodnih
medijev. Poslovodja radia AGORA Angelika Hödl je kot značilnost svobodnega medija izpostavila neodvisnost od strank in
ver, nekomercialnost, odprt dostop vsem zainteresiranim in neprecenljivo vlogo informiranja v demokracijah. Helga

Schwarzwald, poslovodkinja združenja avstrijskih svobodnih radijev, v katero je včlanjenih 14 avstrijskih radijev, je
spregovorila o lokalni zasidranosti in digitalni biblioteki svobodnih radijev, ki medtem vsebuje nad 100.000 prispevkov.
Mediji naj bi veljali kot korektiv vladajočim in bili četrta veja oblasti, je povedala Rubina Möhring, predsednica društva
Reporter ohne Grenzen. Larissa Krainer s celovške univerze pa je omenila nazadnje vedno pogostejši pojav razvrednotenja
medijev skozi politiko.

Slika: Praznovanje 20. obletnice v celovški Theaterhalle 11 se je začelo s podijsko diskusijo na temo dodatna vrednost
svobodnih medijev. Foto: Novice
Predavanje Teodorja Domeja o 500-letni zgodovini slovenske narodne skupnosti v Celovcu, počastitev najdalje aktivnih
redakterjev oddaj, pesmi upora skupine Prapotnice in DJ-ji radia AGORA so zaokrožili praznovanje obletnice. Pozdravne
besede sta spregovorila deželna poslanka Ruth Feistritzer in celovški mestni svetnik Franz Petritz. Angelika Hödl pa je
prebrala še nagovor predsednika društva Lojzeta Wieserja, ki se praznovanja ni mogel udeležiti.
•
Uspešni bomo, če bomo vlekli za eno vrv. Intervju: Manuel Jug. Pogovarjal se je: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski
tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 4-5
Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja.
http://www.novice.at/novice/intervju/v-pogovoru-z-novim-predsednikom-sosveta-pri-uradu-zveznega-kanclerjauspesni-bomo-ce-bomo-vlekli-za-eno-vrv/

Slika: Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Foto: Novice
Manuel Jug je novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Kot predstavnik
Zveze slovenskih organizacij je na predsedniškem mestu nasledil Susanne Weitlaner ter po dogovorjeni rotaciji prevzel
vodenje gremija.
V pogovoru z novim predsednikom sosveta pri uradu zveznega kanclerja:
Sodiš v krog mlajše generacije, ki je odločena sooblikovati politiko slovenske manjšine na Koroškem. Kje predvsem vidiš
potrebo po premikih oz. po spremembah v sodobni manjšinski politiki?
Manuel Jug: Moderna manjšinska politika je raznolika in je naj usmerjena v prihodnost. Ohraniti pa velja, kar nas drži pri
življenju in na kar smo lahko ponosni. To so naša kulturna društva, domovi, zbori, športna društva, vrtci, šole, časopis in še
veliko drugih stvari. Delovanje osrednje organizacije naj bo zasnovano tako, da bo uspevalo pripraviti čim boljše pogoje za
uspešno in nemoteno delovanje navedenih faktorjev. Sodobna manjšinska politika pa se ne ukvarja le s seboj, pametno je
zadevo gledati širše, sodelovati s sosedi, graditi mostove in pozitivno razvijati svojo in skupno prihodnost.
S prevzemom predsedniškega mesta v sosvetu za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja na Dunaju te
zdaj čaka kar nekaj izzivov. Kje boš zastavil zase prioritete svojih prizadevanj?
V prvi vrsti mi gre za to, da bi v vprašanju Novic končno našli trajno rešitev, ki bi zagotovila obstoj kvalitetnega časopisa za
slovensko narodno skupnost na Koroškem. Nadalje je moj cilj, da naredimo skupno sejo dialoškega foruma dežele Koroške
in sosveta, kjer bi končno razčistili, katere teme so deželna in katere zvezna kompetenca. Kar nekaj društev in organizacij
ima probleme glede svojih dolgov. Tukaj bo treba s strani urada zveznega kanclerja jasneje nakazati, kako se ti dolgovi lahko

odplačajo. Rad bi tudi še omenil potrebo po sodelovanju z drugimi avstrijskimi manjšinami ter povišanju finančnih sredstev
za manjšine, ki medtem že nad 20 let niso bila indeksirana oz. niti ne prilagojena inflaciji.
Napovedal si, da se boš na občnem zboru ZSO potegoval za predsedniško mesto. Na katere cilje se želiš v primeru, da boš
izvoljen, v tej funkciji osredotočiti?
Marjan Sturm je bil že v drugem mandatu predsednik, ko sem se jaz šele rodil. Če bi ga jaz zdaj v tej pomembni funkciji
nasledil, izgleda to na prvi pogled morda ekstremno. Mislim pa, da sva si z Marjanom Sturmom v političnih pogledih v
marsičem zelo podobna, kar pomeni, da bi se določena stabilnost in kontinuiteta organizacije obdržala. Zavedam se pa, da
bo treba tudi marsikaj spremeniti in se tudi bolj osredotočiti na dialog znotraj manjšine in tudi znotraj naše organizacije.
Proces modernizacije je treba voditi naprej. Hočem biti predsednik organizacije, ki bo ščit za včlanjene organizacije, na
drugi strani pa tudi sama zelo aktivna. Delati moramo na tem, da ohranimo slovenski jezik in slovensko kulturo na
Koroškem, hkrati pa nadaljevati pot v smer, da se bo dobro sožitje na Koroškem in v celotnem Alpsko-Jadranskem prostoru
krepilo in razvijalo naprej.
Je po tvoji presoji sedanja oblika manjšinskih struktur koroških Slovencev še sodobna (tri krovne politične organizacije),
ali pa naj bi v njej prišlo do bistvenih sprememb in do katerih?
Tako imenovano »skupno zastopstvo« v obliki skupne organizacije, kjer se združijo vse tri v eno, ni moja vizija in ga
odklanjam. Vem pa, da je sodelovanje med njimi zelo bistveno in pomembno za razvoj narodne skupnosti. Kooperirati
moramo na vseh področjih, obdržati pa je treba individualnost posameznih organizacij, ker pokrivamo različne dele
narodnostne politike. Večkrat je slišati, da se samo kregamo in ne znamo nastopati navzven skupno. To bi lahko dosegli brez
težav, če bi sosvetu dajali več pozornosti. V njem so zastopane vse bistvene politične in kulturne organizacije. V tem gremiju
lahko diskutiramo različne poglede in ideje, uskladimo zahteve in formuliramo stališča, ki jih potem skupno zastopamo
navzven.
Več let je bila v ospredju Glasbena šola, kar je mdr. povzročilo, da se je moralo zanemarjati marsikaj, kar je prav tako
pomembno in potrebno za razvoj narodne skupnosti.
Smatraš, da je današnje prioritete treba usmeriti še na druga pereča področja? Na katera?
Glasbeni šoli se je v zadnjih letih res dajalo zelo veliko pozornosti. Ni pa bila to prijetna zadeva in tudi še danes je tu dolg, ki
bremeni posameznike. Zato je to temo tudi treba pripeljati do konca. Ne smemo pa pozabiti na druga pomembna področja.
Prioritete je treba usmeriti v več smeri: Kako npr. zagotoviti in izboljšati društveno delovanje, kako zagotoviti obstoj tiskanih
medijev, kako še izboljšati perspektive in dostop za učenje slovenskega jezika na Koroškem. Vključiti moramo različne
partnerje, tudi strokovnjake in posameznike, ki so sami soočeni s tem. Usmeriti pa se je prav tako treba na perspektive, ki
jih ponujajo digitalizacija, mobilnost, moderna komunikacija. Svet se spreminja, treba je ohraniti bistveno in ob tem tudi ne
pozabiti, da se moramo nekako razvijati naprej.
Medijska kriza je tudi pri nas nespregledna. Misliš, da je potrebno Novicam zagotoviti osnovo, na kateri bodo lahko
delovale in se razvijale naprej tudi v prihodnje? Ali so Novice danes sploh še sodobna medijska oblika, s katero se
obveščamo v slovenskem jeziku?
Novice so pomemben, morda celo najpomembnejši instrument slovenskega jezika na Koroškem. Treba je napeti vse sile, da
pridemo do sistemskega financiranja, da bodo Novice lahko dolgoročno in kvalitativno poročale in informirale slovensko
narodno skupnost na Koroškem. Propad Novic bi bil »super-gau« za manjšino. Društva bi izgubila pomemben sektor, kjer
lahko mdr. vabijo na svoje prireditve. Kaj bi propad pomenil za ohranitev in razvoj slovenskega jezika, tega se niti
predstavljati nočem.
Kaj želiš v primeru, da to smatraš za potrebno, prispevati, da bomo koroški Slovenci to krizo prebredli in bodo Novice
spet lahko izhajale tedensko?
Kaj nameravaš pri pristojnih orga-nih konkretno podvzeti?
Naslednja seja sosveta bo sredi januarja. Do tedaj ter na seji bomo izdelali jasne argumente in strategijo. Takoj nato se bom
usedel s pristojnim ministrom Blümlom in skušal priti korak za korakom do čim boljše rešitve. Gotovo bo potrebno kar dosti
potrpežljivosti, angažmaja, konstruktivnosti, in važno je, da smo vse tri organizacije enotne, saj se vsi zavzemamo za obstoj
tednika. Če bomo nastopali skupno in vlekli za eno vrv, sem prepričan, da lahko dosežemo zgodovinsko rešitev. Opozarjam
pa hkrati na bilateralni vidik: Tudi Republika Slovenija je pozvana, da si prizadeva v odnosih z Avstrijo za dobro rešitev.
Kaj boš odgovoril kritikom zunaj in v lastni hiši, ki kritizirajo tvoj angažma za odpravljanje nasprotij, ki so desetletja in več
hromila preživetje slovenske besede in jo dejansko ogrožala?
Zavedam se, da konflikti iz preteklosti še vedno bremenijo manjšino in tudi marsikaterega pripadnika in marsikatero
pripadnico manjšine. Tega tudi ne moremo kar tako pomesti z mize. Kljub temu pa obstoja slovenskega jezika in manjšine
ne bo mogoče zagotoviti in krepiti s tem, da vedno le tarnamo, češ kaj so nam vzeli in kaj so nam storili, tako kot to delajo
nekateri. Pogled je treba usmeriti v prihodnost, uporabljati moramo svoje najperspektivnejše resurse in delovati s tem, kar
imamo. Važen je optimizem, ker z njim ustvarjamo in pospešujemo pozitivno vzdušje v deželi, ki tudi prispeva, da se
predsodki manjšajo ali celo izginejo. Samo to nam obeta tudi plodnejše življenje v prihodnosti.
Kako gledaš na sožitje v deželi danes? So stara nasprotja odpravljena, ali je v spremenjenih okoliščinah znova pričakovati
zaostritve?
Sožitje v deželi se je v zadnjih letih vsekakor izboljšalo. K temu je prispevalo več faktorjev. Deželni glavar Peter Kaiser,
konsenzna skupina, pa tudi odprtost društev in aktivnost prostovoljnih kulturnih in športnih društev, ki vabijo tudi
nemškogovoreče osebe. Seveda pa od časa do časa tudi pride kje do kakega konflikta, da pa bi vse kon-flikte in to za vedno
popolnoma odpravili, ne bo mogoče. Važno je, kako te konflikte rešujemo. Tu stojimo pred izzivom, da se je treba
pogovarjati tako, da vsak lahko pove to, kar ga bremeni in ga moti. Razumevanje in spoštovanje sta bistveni osnovi za

uspešen dialog. Tega je treba iskati vsepovsod, tako da v idealnem primeru pride v ospredje to, kar povezuje in ne to, kar
razdvaja.
Katere manjšinske pravice pri na Koroškem še niso uresničene? Za katere težave, ki smo z njimi soočeni, smo odgovorni
sami?
Velik del manjšinskih pravic je sicer uresničen, a manjšinska vprašanja so dinamična vprašanja. Časi se spreminjajo in kar je
bilo leta 1955 aktualno, je danes lahko drugače. Na tem mestu bi zato rad omenil izredno pozitiven primer postavitve
krajevnih dvojezičnih kažipotov v občini Pliberk. Problematika krajevnih tabel se je vlekla dolga desetletja. Važno je, da je
prišlo zaradi konsenza in dialoga pa tudi s pomočjo deželne in zvezne politike do te rešitve. Zdaj imajo občine, če pridejo do
večinskega sklepa v občini, možnost, da lahko postavljajo dodatne dvojezične krajevne kažipote. Za zgledno ukrepanje v
takem primeru velja posebna zahvala občinski politiki v dvojezičnem Pliberku in še posebej županu Stefanu Visotschnigu.
•
Intervju: Susanne Scholl – 2018 stopinj pod ničlo. Intervju: Susanne Scholl. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice,
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 6-7
http://www.novice.at/novice/intervju/intervju-susanne-scholl-2018-stopinj-pod-niclo/

Slika: Susanne Scholl. Foto: Novice
Živi razgibano življenje. Študirala je v Rimu, delala je kot zunanja poročevalka v Moskvi in Bonnu, na Dunaju je vodila
evropski žurnal radia ORF. Toda ni samo popotnica. Ne. Susanne Scholl je predvsem pisateljica.
Od člankov do poljudnoznanstvenih knjig, romanov in lirike – Avstrijka z judovskimi koreninami se je poskusila že v več
disciplinah. 1. decembra bo soustanoviteljica gibanja »Babice proti desnici« v Šentjakobu ob 19.30 uri v sklopu niza »AntiFreeze Literatura proti mrazu« brala iz svoje knjige »Wachtraum/ Sanjarjenje«. – Za pokušino v Novicah Susanne Scholl o
svoji družinski zgodovini, politiki in solidarnosti …
Napisali ste del vaše družinske zgodovine v romanu »Elsas Großväter« (Dedka Else) …
Susanne Scholl: Po smrti mojega očeta sem našla v njegovi pisalni mizi pisma, ki sta si jih pisala moj oče in moj dedek. Pisma
so bila napisana v času med majem leta 1939, tedaj je moj oče emigriral v Anglijo, in majem leta 1940, ko je dedek umrl. To
kores-pondenco sem hotela publicirati. Dolgo sem premišljevala in konec koncev sem se odločila, da bom dopisovanje med
očetom in dedkom vgradila v okvirno pripoved. Zdi se mi namreč, da te pisma mnogo izpovejo o tedanjem času, o
vsakdanjem faši-zmu, o preganjanju. Sem Judinja in moji stari starši so decembra leta 1939, torej po začetku vojne,
emigrirali v Belgijo. Moj stric je namreč delal v Belgijskem Kongu kot zdravnik. Mislili so, da bi prišli prek Belgije k njemu v
Afriko, toda Nemci so jih prehiteli in si prilastili Belgijo. Potem nihče ni več govoril o Afriki. Takšna je bila situacija
dopisovalcev. Korespondenca pa je tudi zelo zanimiva, ker je dedek bil pisatelj. Zelo spretno opisuje ponižanje, ki ga je videl
in doživljal dan za dnem. Na primer, da je vsakič, ko je hotel priti do lastnega denarja, moral vprašati za dovoljenje. Hotel si
je kupiti nov pisalni stroj, toda niso mu dovolili. Zakaj bi tudi nacisti dovolili judovskemu pisatelju dostop do pisalnega
stroja? Oče na drugi strani pa z mnogo humorja pripoveduje o življenju v Angliji, ki je bilo za njega nekaj čisto novega. To
korespondenco sem potem publicirala. Čutila sem potrebo, starim staršem nekako postaviti spomenik. Pozneje sem še
napisala drugi roman, ki se bavi z zgodbo staršev moje mame. Knjiga pa tudi govori o emigraciji mame in o tem, kaj je zanjo
pomenilo, da je bila komunistka. Mama niti še ni bila stara 23 let, ko je šla v Anglijo. Bila je več ali manj otrok. Bila je sama,
starši so namreč ostali na Dunaju. Moji starši so se spoznali v Angliji. Oče je bil pet let starejši, ampak sama sta si bila kot
eno. Bila sta odvisna eden od drugega.
Vaši starši so se vrnili, da bi pomagali pri zasidranju komunizma v Avstriji. Kako ste doživeli komunizem v družini?
To je vedno bila sporna točka med nami, jaz sem namreč vedno rekla: »Hvalabogu vam to ni uspelo.« Starši so se vrnili 1946
v Avstrijo, ker so kot komunisti bili mnenja, da se morajo vrniti, da bi tukaj zasidrali komunizem. Brez veliko uspeha. Moji
sorojenci in jaz smo zrasli v komunistični partiji. Ker je celotna družina tako mamina kot tudi očetova, razen nekaterih njunih
vrstnikov, bila mrtva, je bila naša družina komunistična partija. To je bila nadomestna družina. Živeli smo s prijatelji staršev
iz KP. Seveda pa to tudi ni bilo tako enostavno, kajti tudi v partiji je vladal antisemitizem. To je pogosto povzročilo hude
prepire. Ampak vseeno so moji starši bili do leta 1968 aktivni člani partije. Potem je bila »praška pomlad«. Posebno moja
mama je imela mnogo stikov do Prage in je tudi bila večkrat tam. Bila je tudi v kontaktu z mnogimi ljudmi, ki so bili iz okolja
praške pomladi. Praška pomlad zaznamuje tisti trenutek, zaradi katerega so moji starši potem izstopili iz komunistične
partije. Toda tedaj sem jaz bila že stara 18 let. Otroštvo sem torej preživela v komunistično-judovskem okolju. 1968 je
mnogo ljudi izstopilo iz partije. Oče je bil v osrednjem odboru in je poleti še skupno z drugimi, ki so enako mislili, napisal

obsodbo vkorakanja v Češkoslovaško. Toda skupina je bila preglasovana od tistih, ki so bili stari usmerjenosti zvesti. Ta čas
je bil razvodje, tudi za nas otroke. Videli smo, kako je oče trpel. Kajti zanj se je porušil njegov življenjski model. Zame je ta
dogodek bil na eni strani zelo odločilen, na drugi strani pa je to bil tudi čas študentskih gibanj. Bila sem kot članica gibanja že
precej kritična napram starim komunistom. Za nas so torej ti dogodki bili več ali manj logična in pravilna konsekvenca, kajti s
staro partijo nismo hoteli več imeti kaj opraviti.
Toda kar so mi moji starši zares posredovali, onstran ideološkega, je, da moraš ljudi spoštovati. Vsak človek ima iste pravice.
Ne smeš le opazovati, če ljudem odrekajo njihove človekove pravice. Proti krivičnosti in zasledovanju moraš glasno zakričati.
Kaj takšnega se ne sme več dopustiti.
Susanne Scholl je znana novinarka avstrijske televizije ORF; leta je poročala iz Moskve in Nemčije. Napisala je vrsto
poljudnoznanstvenih knjig, romanov in lirike, za katere je prejela več nagrad in priznanj. Je soustanoviteljica gibanja proti
trenutni avstrijski desno-konservativni vladi »Babice proti desnici«.
Letos obhajamo spominsko leto 2018. Kako ocenjujete praznovanje te obletnice?
Praznovanja letos občutim kot posebno hlinjenje. Sicer imamo predsednika republike, ki je našel prave besede tu in tam,
vse v vsem pa sem ogorčena, da se vlada, ki se hvali s tem, da je zaprla balkansko begunsko pot in pot čez Sredozemsko
morje in s tem pošilja ljudi v smrt, postavi na odre in začne nekaj govoriti o letu 1938. O tem, kako grozno je bilo in, da se
nikoli ne sme več zgoditi, da moramo to in ne smemo ono. Česar sem se pa res veselila, je, da je gospod Sobotka, pripadnik
vladne stranke, ki zdaj zagreši te zločine, ko je bil povabljen na prireditev ob obletnici novembrskih pogromov, po njegovem
govoru bil sočno izžvižgan.To je bil dogodek spominskega leta, ki me je najbolj razveselil. Druga stvar, ki me veseli, je, da so
za obletnico »100 let volilne pravice žensk« žene kratkoročno zasedle parlament. Sicer pa menim, da je spominjanje nekaj
zelo važnega. Toda takšne umetne spominske obletnice, na katerih vsi nekaj govoričijo in patetično izjavljajo, kako grozno
da je bilo in se kaj takega nikoli ne bo več zgodilo, medtem ko se v vsakdanji politiki dogajajo ravno te stvari, ki se nikoli ne
bi smele več zgoditi, takšne obletnice mi povzročajo slabost.
Ste članica prve ure »Omas gegen Rechts« (Babice proti desnici). Kaj hočete doseči s tem gibanjem?
Prednost Babic proti desnici je ta, da lahko vse jemljemo s humorjem. Kajti nobena od nas noče več kaj postati, torej
nobena noče iti v politiko ali celo postati predsenica republike ali zvezna kanclerka. Smo v starosti, v kateri nam je tudi
vseeno, če nas moški marajo ali ne. Vseeno nam je tudi, ali postanemo znane. Smo tudi v starosti, v kateri se nam ni treba
več bati. Bojimo se le še za naše otroke ter vnuke in vnukinje. Toda ne bojimo se same zase. Naš cilj je, da nihče ne bo več
gledal vstran, če se dogaja kaka krivica. Hočemo biti glasne, opozarjati na nevarnosti, ki ogrožajo demokracijo.
Delali ste kot novinarka pri televiziji, radiu in filmu. Kaj je danes naloga medijev?
Ne smejo se pustiti zastrašiti. Ne smejo le o tem poročati, kar je politiki prijetno. Vidimo na primer v Ameriki, kako Trump
izključuje medije iz Bele hiše in tako preprečuje, da bi novinarji in novinarke stavljali kritična vprašanja. Tu ne smemo
popuščati. Na žalost obstajajo novinarji, ki se bolj iz egoističnih razlogov podrejajo takšni liniji. Obstajajo pa tudi zelo
angažirani in pošteni novinarji, ki se poskušajo v smislu ljudi s kritičnega vidika pozanimati o odločitvah politikov. Delo
takšnih novinarjev postaja vedno težavnejše. Danes prihaja v navado, da se reče »Krivi so mediji.« To je v bistvu največji
»fakenews«. Kajti, kdor to trdi, trdi tudi, da gospodje, ki sedijo v uradu zveznega kanclerja, sploh nimajo odgovornosti.
Pred kratkim se je odvijala ljudska iniciativa za ženske pravice. Kaj so naslednji koraki na poti do enakopravnosti?
Dalje moramo insistirati na enakih plačah za enako delo, na istih pravicah na istem delovnem mestu, na isti pravici v družini
itd. Vztrajati moramo na stvareh, za katere se je že Johanna Dohnal borila in ki zdaj spet izginjajo. Potrebujemo bistveno
ostrejše kazensko pravo, kar se tiče nasilja v družini in seksualiziranega nasilja napram ženam. To so vse zahteve, ki so že
desetletja načrtovane in bi že dolgo morale biti izpolnjene. Saj smo v 21. stoletju!
Ali je judiska tradicija prezentna v vašem življenju?
Ker sem zrasla brez vere, sem si malo tradicije spet sama pridobila. Ne zaradi vere, ampak zaradi zgodvine. Desetletja se mi
je redno sanjalo, da nas bodo deportirali. Sanjalo se mi je, da moram spraviti moje starše in tete na varno, da sem v
koncentracijskem taborišču. To je bila sporna točka med menoj in mojim očetom. On je rekel, da nismo Judi, ker nismo
verni. Toda menim, če si del manjšine, da si ne moreš izbrati, ali si manjšinec ali ne. Spadaš zraven na milost in nemilost, že
zaradi tega, ker si podedoval travmo staršev. Toda v vsakdanu to zame ni tako prezentno. Ljudje me poznajo iz televizije in
če ne povem, da sem Judinja, nihče tega ne bi uganil. Če bi pa nosila obleko in lasuljo, bi gotovo bila zmerjana. Da se je to
danes spet tako utrdilo, je tudi krivda vlade. Ravnokar se je zgodil dogodek, ki me je še posebej ogorčil. Za čas spominjanja
na novembrske pogrome, je buršenšaft Olympia postavil koše za smeti na kamne spotike. Kamni spotike so tlakovci, na
katerih stoji čas in kraj deportacije usmrčenih ljudi. Če si predstavljam, da je mogoče, da se kaj takega danes, leta 2018,
dogaja na Dunaju, potem mi postane prav slabo in potem se počutim močno kot Judinja.
Brali boste na »Antifreezu« v Šentjakobu. Kje vidite stičišča z manjšino koroških Slovencev in Slovenk?
Vidim stičišča z vsemi manjšinami. Toda spomnim se dobro na akcije Haiderja. Počutim se solidarna s slovensko narodno
skupnostjo. Počutim se pa tudi solidarna s Kurdi, ki jih preganjajo v Turčiji, ali pa tudi s Čečeni, ki jih v Rusiji zasledujejo.
Mislim, da imamo vsi podoben problem. Menim, da nam je v korist, če drug drugemu pomagamo in se pokažemo solidarne.
Ne smemo se pustiti razdeljevati.
•
30 let KIS trideset let izobraževalne samopomoči. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 8
http://www.novice.at/novice/gospodarstvo/30-let-kis-trideset-let-izobrazevalne-samopomoci/

Slika: Kmečko izobraževalna skupnost KIS je v petek, 16. novembra 2018, v pliberškem Kulturnem domu s pestro in
nadvse dobro obiskano proslavo obhajala svojo tridesetletnico. Foto: Novice
Gospodarji in ne hlapci na svoji zemlji
Kmečko izobraževalna skupnost KIS je v petek, 16. novembra 2018, v pliberškem Kulturnem domu s pestro in nadvse
dobro obiskano proslavo obhajala svojo tridesetletnico. Ob tej priložnosti sta bila predstavljena tudi kmečki koledar za
leto 2019 in pa zbornik »Naše kmetije-Unsere Bauernhöfe«.
Pliberk. Kmečkoizobraževalna skupnost KIS danes šteje med v deželi in nadregionalno znane, priznane in uspešne znamke
koroško-slovenskega izvora oz. samopomoči slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem. KIS je upoštevan partner strokovnih
in zastopniških organizacij in ustanov v Avstriji ter v alpsko-jadranskem prostoru. To so potrdili številni gostje s Koroške,
Slovenije, Furlanije-Julijske krajine, Madžarske in Hrvaške, na čelu s predsednikom slovenskega državnega zbora Dejanom
Židanom, zborničnimi svetniki koroške kmetijske zbornice in župani, ki so se udeležili proslave.

Slika: Kmečkoizobraževalna skupnost KIS danes šteje med v deželi in nadregionalno znane, priznane in uspešne znamke
koroško-slovenskega izvora oz. samopomoči slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem. Foto: Novice
Izobraževalna samopomoč
Miha Zablatnik, predsednik KIS, je nakazal nastajanje in razvoj te izobraževalne ustanove. Upoštevajoč izkušnje treh
desetletij in uspešen razvoj skupnosti, je s ponosom, in čisto v Prežihovsko samorastniško-puntarskem izročilu, dejal, da je
leta 1988 ustanovljena KIS »slovenski pankrt med koroškimi izobraževalnimi ustanovami«. Štefan Domej, Hanzi Mikl in Hans
Madritsch so stali ob zibelki izobraževalne samopomoči, ki je kmalu sama sprožala lokalne iniciative, na primer v Železni
Kapli in Selah, vzporedno s tem pa so se krepili stiki s koroško Kmetijsko zbornico, spletale so se vezi s kmečkimi strukturami
v Sloveniji (na primer kmetijsko ministrstvo in kmetijska zbornica), v Furlaniji Julijski krajini s Kmečko zvezo Trst, v Porabju in
na Hrvaškem. Sad tega mreženja je delovna skupnost Agroslomak, ki združuje zamejske kmetijske organizacije slovenskih
narodnih skupnosti na Madžarskem, Hrvaškem, v Italiji in na Koroškem. KIS je član deželnega izobraževalnega inštituta LIF in
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter integrirana v Koroško kmetijsko zbornico. Njeni člani, to so kmetije in kmetje ter
kmetice, pa uspešno sodelujejo na prekomejnih natečajih in pobudah.

Slika: Pester spored je povezovala poslovodkinja Olga Voglauer. Na oder je povabila predsednika slovenskega državnega
zbora in bivšega kmetijskega ministra Dejana Židana ter državno sekretarko Tanjo Strniša, ki sta KIS čestitala za jubilej.
Foto: Novice
Pester spored je povezovala poslovodkinja Olga Voglauer. Na oder je povabila predsednika slovenskega državnega zbora in
bivšega kmetijskega ministra Dejana Židana ter državno sekretarko Tanjo Strniša, ki sta KIS čestitala za jubilej. Židan je
poudaril pomen prekomejnega sodelovanja na kmetijsko-ekološkem področju. Za to je Kmetijsko-gozdarska zbornica
Slovenije KIS podelila častno plaketo.

Slika: Trideseto letnico KIS sta v pliberškem Kulturnem domu s poskočnimi vižami in ubranim petjem obogatila kvintet
kmetijske zbornice, ki ga vodi bivši ravnatelj Ernest Gröblacher. Foto: Novice
Koledar in zbornik
KIS že leta izdaja Kmečki koledar z motivi družin in kmetij. Koledar je postal in je prava uspešnica. Koledar urejuje Olga
Voglauer, leta že pa Tomo Weiss zelo senzibilno skrbi za slike. Pred njim je to opravljal Štefan Reichmann. Kmetije in
družine, ki z ljubeznijo, zvesto predanostjo ter inovativno marljivostjo na njih gospodarijo, je Olga Voglauer zbrala in
obelodanila v lični dvojezični knjigi, v zborniku »Naše kmetije-Unsere Bauernhöfe«. Tematsko urejena knjiga je izšla pri
Mohorjevi založbi.

Slika: Mešani pevski zbor »Peca« iz Globasnice vodi Petra Straunik. Foto: Novice
Trideseto letnico KIS sta v pliberškem Kulturnem domu s poskočnimi vižami in ubranim petjem obogatila kvintet kmetijske
zbornice, ki ga vodi bivši ravnatelj Ernest Gröblacher in pa Mešani pevski zbor »Peca« iz Globasnice, vodi Petra Straunik.
Med častnimi gosti pa so bili še slovenska veleposlanica Ksenija Škrilec, generalni konzul Milan Predan in konzulka Jana

Goličič-Bakovnik, direktor koroške kmetijske zbornice Hanzi Mikl, Tržačan Edi Bukovec, bivši poslanec Vincenc Otoničar,
predsednik NSKS Zdravko Inzko, Nanti Olip, zbornični svetniki SJK Marinka Mader Tschertou, Marjan Čik, Štefan Domej in
Franc Jožef Smrtnik ter njegov županski kolega Bernard Sadovnik, Manuel Jug, mestni svetnik Marko Trampusch, predsednik
EL Gabriel Hribar in ravnatelja Mohorjeve Karl Hren ter Franc Kelih. Za pogostitev je poskrbelo podjetje Franca Hirma iz
Gornje vasi.
•
65 let SKD Celovec – Z gledališčem se je začelo, s koncertom bodo slavili. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec,
št. 41, 30.11. 2018, str. 14
http://www.novice.at/kultura/oder/65-let-skd-celovec-z-gledaliscem-se-je-zacelo-s-koncertom-bodo-slavili/

Slika: Mi smo, Navihanci, Pika, Pavliha, Mladi levi, Miške in sedaj Mladi Celovčani – regiment imen lutkovnih skupin jasno
sporoča, da je bilo posebno težišče delovanja Slovenskega kulturnega društva Celovec v zadnjih dveh desetletjih in pol na
lutkovnem gledališču. Foto: Novice
Ravno v tisti občini, kjer je na Koroškem zbranih največ Slovencev, je delovanje samostojnega krajevnega kulturnega
društva še poseben izziv. SKD Celovec vztraja že 65 let in se bo za jubilej povesilo 13. decembra v Vrbi.
Celovec. Mi smo, Navihanci, Pika, Pavliha, Mladi levi, Miške in sedaj Mladi Celovčani – regiment imen lutkovnih skupin
jasno sporoča, da je bilo posebno težišče delovanja Slovenskega kulturnega društva Celovec v zadnjih dveh desetletjih in pol
na lutkovnem gledališču. Z gledališčem se je pred 65 leti začela tudi zgodovina SKD Celovec. V resnici že malo prej. A ne
tedaj ne danes celovški kulturniki niso imeli ne svojega odra ne svojih prostorov. Pa so se tudi tako z znašli. S precejšnjo
mero tiste primesi, brez katerega slovenskega kulturnega delovanja na Koroškem skoraj ne bi bilo. Z velikim odmerkom
idealizma.
Leta 1951 je Celovška igralska družina, kakor se je imenovala skupina okoli Karla Rojška, delavca z veliko ljubeznijo do
gledališča, v Kolpingovi dvorani uprizorila predstavo Pri belem konjiču. Dve leti kasneje, leta božjega 1953, pa se je iz
neformalno povezane tovarišije rodilo SKD Celovec s Karlom Rojškom kot prvim presednikom. Prirejali so odrske igre, druge
skupine vabili v goste, povezovali celovške Slovence s pustnimi zabavami ali pripravljali predavanja. Vse vedno gosteh, ali v
nekdanji Kolpingovi dvorani, v Mohorjevi ali v Marijanišču. Gledališke vaje pa so včasih imeli kar na uredništvu Kronike,
predhodnice medtem že bivšega Našega tednika (in posledično današnjih Novic), kjer je hči Karla Rojška Marica Tischler bila
zaposlena kot tajnica.
Svojih prostorov SKD Celovec, ki mu danes predseduje Tomo Millonig, še vedno nima, desetkrat na leto pa mu Mohorjeva
družba da brezplačno na razpolago prostore. Za vaje in za štiri tradicionalne prireditve: za premiero društvene lutkovne
skupine (letos so Mladi Celovčani zaigrali predstavo Gori doli naokoli), za gostovanje ene lutkovne in ene gledališke skupine
ter za glasbeno-književniški večer Klasika sreča literaturo.
Štiri prireditve na leto v mestu, ki danes z okoli 1500 Slovenci velja za največjo slovensko vas na Koroškem, se sicer ne zdijo
ravno veliko. In tudi članstva v društvu ni tako malo, okoli 70 jih leto za letom poravna članarino. A slovenska skupnost v
Celovcu se ubada s svojevrstnim fenomenom: večina Slovencev se je namreč v prestolnico dežele priselila s podeželja,
kulturno ustvarjalni med njimi pa ostajajo še naprej povezani z domačim kulturnim društvom. Predvsem še ob koncih tedna,
ko bi bil čas za društveno dogajanje, pravi organizacijska gonilna sila SKD Celovec Marica Hartmann.
Sicer pa: odrsko dogajanje, ali klasično ali lutkovno, je torej do današnjih dni rdeča nit delovanja SKD Celovec. Prav tako
kakor povezanost rodbine ustanovitelja društva Karla Rojška z njim. Njegova hči, danes 90-letna Marica Tischler, je že bila
omenjena, malo prej tudi njena hči in Rojškova vnukinja Marica Hartmann. Z njo pa je z društvom povezana še vsa njena
družina, poleg moža Foltija predvsem hčerke Mihaela, Simona, Katarina in Natalija, ki so vse tudi same delovale v lutkovnih
skupinah. Katarina pa že več kot desetletje za lutkovne predstave piše tudi glasbo. In pesmi ustvarja tudi za kvartet sester,
imenovan Hartmannce. Te pa bodo zapele tudi za 65. obletnico društva.
V četrtek, 13. decembra, namreč vabi SKD Celovec ob 19.30 na jubilejni koncert v Casineum v Vrbi. Katarina Hartmann,
danes poklicna igralka na številnih avstrijskih odrih, bo nastopila skupaj s Totim Big Bandom iz Maribora. Kot gostje pa bodo
sodelovali kabaretist Thomas Stipsits, igralka Katharina Strasser, zbor ICS (Iniciative celovških Slovencev) Zmaj in že
omenjene Hartmannce.
Člani SKD Celovec so leta 1967 sodelovali pri znameniti predstavi Martin Krpan in z njo na slovenski gledališki praznik
nastopili v celovškem Mestnem gledališču. Gledališko tradicijo danes nadaljuje lutkovna skupina Mladi Celovčani. Lani je
uprizorila predstavo Radovedni slonček.

•

Premiera SPD Bilka Evropa in njeni mrliči. Je res že tako impotentna?. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski
tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 15
http://www.novice.at/kultura/oder/premiera-spd-bilka-evropa-in-njeni-mrlici-je-res-ze-tako-impotentna/

Slika: Mladinska gledališka skupina Slovenskega prosvetnega društva Bilčovs je za letošnjo predstavo izbralo njeno
besedilo Mi, evropski mrliči. Foto: Novice
Odlična igra ekipe štirih mladih igralcev ter kontroverzno besedilo sta zaznamovala letošnjo premiero mladinske
gledališke skupine SPD Bilka iz Bilčovsa.
Šentjanž. Simona Semenič velja za najbolj radikalno aktualno slovensko dramatičarko. Letošnja prejemnica nagrade
Prešernovega sklada s področja gledališča, dobitnica treh Grumovih nagrad, performerka in režiserka vsekakor ne piše
všečnih besedil. Določen del slovenske javnosti jo odločno odklanja. Določen del pa izjemno ceni. Mladinska gledališka
skupina Slovenskega prosvetnega društva Bilčovs je za letošnjo predstavo izbralo njeno besedilo Mi, evropski mrliči.
Premierno so ga uprizorili v petek, 16. novembra, v k&k centru v Šentjanžu.
Besedilo kot izhodišče predstave vsekakor ni bilo enostavno. Režiser bilčovške predstave Sebastjan Starič je osnovno
besedilo temeljito oklestil in ga priredil za štiri igralce. Dopolnil pa ga je z glasbo, ki jo je izbral oziroma posebej napisal
Dejan Došlo. Na začetku predstave tako zadoni zmagovalna pesem z Evrovizije leta 1990 Insieme: 1992, ki jo je pel Toto
Cutugno, igralci pa se na oder primajejo kakor pohabljenci. Simbol za invalidnost Evrope? Prispodoba za nezmožnost
poenotenja stare celine, o čemer v zanosu velikih sprememb pred slabimi tremi desetletji poje Italijan?
Tekst Semeničeve sicer ni klasična gledališka zgodba, rdeče niti ali nekakšne pripovedi ni, bolj gre za nametane podobe,
fragmente, kritična izpraševanja. Avtorica pri tem močno poseže po prostaškem govoru, ki je sicer za večino v osrednjem
slovenskem prostoru povsem vsak-danji. Prav to vsakdanjost naj bi predstava, sodeč po gledališkem listu, tudi prikazala,
»vsakdanje težave. Vsakdanje ravnanje s svojim življenjem. S svojimi željami. S svojimi potrebami. S svojimi
naklonjenostmi.« Pa cilja tudi na impotentnost Evrope? Zdi se, da močno. Čeravno si evropsko nemoč različni tabori
razlagajo po svoje. Mogoče kot nemoč, da se ubrani »prišlekov iz nekompatibilnih kultur?« Ali pa nesposobnost, da
drugačnost vključi in jo posvoji?
A medtem ko gledalec ob besedilu in prizorih nemalokrat obnemi in išče razlago za prikazano, nikakor ne more mimo tega,
da se navdušuje nad igro mladih Bilčovščanov – Ane-Marije Ogris-Martič, Leonarda Krušica ter Erika in Roka Selana. Izjemna
interakcija, močen izraz, jasna odrska prisotnost, skrajno telesno razdajanje. Odlično, zares. Edina pripomba gre, mora iti, na
občasno nerazločno izgovorjavo.
Mladinska igralska skupina SPD Bilčovs pa svojih igralskih spretnosti ni pokazala šele letos. Z lanskim Pasjim dnevnikom so
zmagali celo na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. Na prihodnjih Transgeneracijah bodo za nagrado
nastopili z letošnjo predstavo Mi, evropski mrliči 15. aprila kot uvod v festival v Linhartovi dvorani s 500 sedeži.
•
Premiera KPD Šmihel – Otrok zjutraj nikar ne silite obešati perila. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41,
30.11. 2018, str. 15
http://www.novice.at/kultura/oder/premiera-kpd-smihel-otrok-zjutraj-nikar-ne-silite-obesati-perila/

Slika: Gledališka skupina Nenavadni KPD Šmihel. Foto: Novice
Gledališka skupina Nenavadni KPD Šmihel je potrdila, da štiriletno delo v gledališki šoli ustvarja vidne napredke.
Šmihel. Kaj vse se lahko zgodi, če mora otrok zjutraj obešati perilo, je pokazala predstava Najbolj nenavaden šolski dan, ki
so jo člani gledališke skupine Nenavadni Katoliškega prosvetnega društva Šmihel v soboto, 17. novembra, premierno
uprizorili na odru domačega farnega doma. Šolar 2. razreda je zaradi tega namreč zamudil v šolo, sošolke pa kaj hitro
pogruntajo, da tak fant sicer utegne biti dober za tašče, vendar slab za ženske, ker je pač potencialna copata. Na drugi strani
se med deklicami razvije besedni ravs – prepirajo se okoli sošolca, v katerega so se zagledale. Dva korenjaka pa sta
napovedala gladovno stavko. Gladovno stavkata od vse tiste hrane, ki jima v šolski jedilnici ni všeč, kakor je na primer
zelenjava in vsa druga domnevno zdrava navlaka, bašeta pa se s čipsom in kokakolo. Vse to snema televizijska ekipa in v živo
predvaja intervjuje. In kakor pač je običaj na večini televizijskih postaj, tudi tu prenos prekinja oglaševanje. Na primer: »Če
bonbone Čuki čuk pojeste, vse v šoli veste.«
Člani gledališke skupine Nenavadni – Anja Cerar, Julijan Tomažej, Jan in Luka Krivograd, Magdalena in Hannah Mčdritscher,
Daniel Milač, Noelle Winkler, Klemen Pečovnik in Viktoria Šumnik – so predstavo Gorana Gluvića naštudirali s svojo
dolgoletno režiserko in učiteljico Alenko Hain. Duhovite oglase, ki jih izvirno besedilo nima, pa so si izmislili kar sami. Že štiri
leta obiskuje mladi rod šmihelskih odrskih igralcev gledališko šolo pri Alenki Hain – trud in delo, ki se kažeta z vidnimi
sadovi.
•
Slovenski gledališki praznik – Predstava, ki gre narobe. In totalno nasmeje. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 16
http://www.novice.at/kultura/oder/slovenski-gledaliski-praznik-predstava-ki-gre-narobe-in-totalno-nasmeje/

Slika: Za tradicionalni Slovenski gledališki praznik, ki ga Krščanska kulturna zveza prireja od leta 1962 v Mestnem
gledališču v Celovcu, je letos uspelo pridobiti predstavo, ki sodi v sam vrh svetovnih odrskih uspešnic: Predstava, ki gre
narobe. Foto: Novice
Smeh sploh ne potihne, dve uri minite kot tlesk s prstom. To so izkušnje po nedavni slovenski premieri Predstave, ki gre
narobe v Ljubljani. 8. decembra bo mednarodna uspešnica gostovala v celovškem Mestnem gledališču. Primerna je za vse
starosti.
Celovec. Za tradicionalni Slovenski gledališki praznik, ki ga Krščanska kulturna zveza prireja od leta 1962 v Mestnem
gledališču v Celovcu, je letos uspelo pridobiti predstavo, ki sodi v sam vrh svetovnih odrskih uspešnic. Pa čeprav gre v njej
prav vse narobe. Zares narobe.
Tako, da se tudi komedija posledično imenuje Predstava, ki gre narobe. Že pet let jo igrajo na londonskem West Endu, kjer
je doživela tudi svetovno krstno uprizoritev, že tri leta na newyorškem Broadwayu, ta čas jo po vsem svetu prikazujejo v 25
državah, pravkar, 23. novembra, pa je bila bila premierno uprizorjena tudi v slovenskem jeziku v Ljubljani. In dobesedno
obnorela gledalce. »Smeh skozi celo predstavo sploh ne potihne, dve uri minita kot tlesk s prstom,« po premieri pravi

Dominik Vodopivec, ki nastopa v vlogi Jona. Nad slovensko uprizoritvijo je bil nadvse navdušen tudi producent originalne
londonsko predstave. »A seen on Westend« (Kakor smo gledali na Westendu) so bile njegove prve besede. 8. decembra bo
torej izredno uspešnico mogoče v slovenskem jeziku videti tudi v Celovcu – in mimogrede, dobra dva meseca prej kot
nemško verzijo na Dunaju, kjer bo premiera 15. februarja.
Predstava, ki gre narobe – napisali so jo trije gledališki igralci, Henry Lewis, Jonathan Sayer in Henry Shields po lastnih
pestrih izkušnjah – je pravzaprav predstava v predstavi. Študenti dramskega krožka fakultete za strojništvo se lotijo
gledališke uprizoritve kriminalke v slogu znamenite kraljice kriminalk Agathe Christie, a predstava jim nikakor ne steče.
Celotno dogajanje se hitro spreobrne v popolno katastrofo, polno situacijske komike, hitrih preobratov, improvizacij in
humorja na vseh ravneh. »Publiko takoj zagrabijo smejalni krči, zabavno pa je tudi za nas igralce, ker se vzpostavi neverjetno
močna energija,« ugotavlja Sara Gorše, ki igra Sandro. In še to: predstava je primerna za vse starosti. Nekako od 7. do 77.
leta. Pa zagotovo tudi še čez.
Predstava, ki gre narobe (v produkciji podjetja TMK, ki je v Celovec lani pripeljalo uspešnico Vesna, še prej pa muzikal Cvetje
v jeseni) bo v celovškem Mestnem gledališču na sporedu za Slovenski gledališki praznik 8. decembra.
•
Organizacije koroških Slovencev – Obisk ministra Česnika. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11.
2018, str. 17
http://www.novice.at/novice/po-svetu/organizacije-koroskih-slovencev-obisk-ministra-cesnika/

Slika: Na svojem prvem uradnem obisku v Celovcu je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik v
prostorih generalnega konzulata RS opravil spoznavna srečanja s predstavniki organizacij slovenske narodne skupnosti na
Koroškem. Foto: Novice
Prejšnjo sredo je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik absolviral svoj prvi delovni obisk pri
organizacijah koroških Slovencev.
Celovec. Na svojem prvem uradnem obisku v Celovcu je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik v
prostorih generalnega konzulata RS opravil spoznavna srečanja s predstavniki organizacij slovenske narodne skupnosti na
Koroškem. Pogovore s predstavniki političnih, gospodarskih, izobraževalnih, kulturnih, znanstvenih in športnih organizacij, ki
so predstavili svoje delovanje, želje in probleme, je označil za zelo koristne in produktivne. Ocenil je, da je zagotovitev
finančnih sredstev za ohranitev bogatega delovanja slovenskih ustanov najbolj pereče vprašanje, saj je bistven element za
ohranjanje slovenskega pogovornega jezika na Koroškem. Po opravljenih pogovorih je Česnik na tiskovni konferenci
informiral javnost o svojih vtisih in pozval avstrijske in slovenske politike, da najdejo rešitev, ki bo dobra za ljudi in obe
državi.
•
Razstava na generalnem konzulatu – Okno k sosedu. Sedemnajstič. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41,
30.11. 2018, str. 17
http://www.novice.at/kultura/umetnost/razstava-na-generalnem-konzulatu-okno-k-sosedu-sedemnajstic/

Slika: Likovna kultura Agate Pavlovec in Petra Marolta ter kulinarika in kulturna krajina v Beli krajini so v središču 17.
razstave Okno k sosedu na slovenskem generalnem konzulatu. Foto: Novice

Likovna kultura Agate Pavlovec in Petra Marolta ter kulinarika in kulturna krajina v Beli krajini so v središču 17. razstave
Okno k sosedu na slovenskem generalnem konzulatu.
Celovec. Niz razstav z naslovom Okno k sosedu na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu se s sedemnajsto
izvedbo bliža jubilejni dvajsetici, za slovenske umetnike pa je postal okno v avstrijsko galerijsko sceno. Minuli četrtek sta se v
sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) predstavila Agata Pavlovec in Peter Marolt.
Pavlovčeva je po oceni kustosinje niza Okno k sosedu Olge Butinar Čeh iz ZDSLU »izjemna koloristika,« njena dela so
zasnovana »na številnih študijskih raziskavah in filozofskih vprašanjih v zvezi s prostorom, z globino, s svetlobo in z barvo.«
Medtem ko je v prejšnih ciklih pogosto posegala po vsebinah iz krščanske ikonografije, se danes intenzivneje spopada s
fenomenom ženske in njene pojavnosti v islamskem svetu. Pri tem ne izprašuje le vloge ženske v islamskem okolju, temveč
zlasti njeno vlogo v zahodni kulturi in izpostavljenost modnim trendom, zabavi in razgaljenosti.
Peter Marolt, avtor, arhitekt, kipar, oblikovalec in predavatelj na fakulteti za arhitekturo se v svojem delu spogleduje s
konstruktivisti, pesnitvami Srečka Kosovela in dekonstruktivisti. O svojem delu kot arhitekt in kipar pravi, da »se likovno
raziskovanje, ki ga apliciramo na arhitekturno oblikovanje, v splošnem tiče oblike in barve, svetlobe in sence, pa celo
njihovega možnega simbolnega pomena.« Skupaj z odprtjem razstave se je s kulturno krajino in kulinariko predstavila Bela
krajina, območje na jugovzhodu Slovenije na meji s Hrvaško. Znana po svojih vinih, kakor je Metliška črnina, Bela krajina
vabi obiskovalci s kolesarskimi potmi, slikovitimi mesti, trgi in vasmi, turističnimi kmetijami ter s posebnim biserom – reko
Kolpo, ki je primerna tako za kopanje kakor tudi za spust s čolni. Razstavi obeh umetnikov sta na slovenskem generalnem
konzulatu na ogled do 30. marca. Razstavo, ki jo je odprl generalni konzul Milan Predan, so obogatili tamburaši iz Bele
krajine.
•
Interreg Slovenija-Avstrija Zapeljiva moč kombinacije med literaturo in naravo. Avtor: Bojan Wakounig. Novice,
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 41, 30.11. 2018, str. 18
http://www.novice.at/novice/po-svetu/interreg-slovenija-avstrija-zapeljiva-moc-kombinacije-med-literaturo-in-naravo/

Slika: Interreg Slovenija-Avstrija. Podpiranje turizma s kulturnimi vsebinami na območju Karavank je vsebina novega
čezmejnega Interreg programa med Slovenijo in Avstrijo. Foto: Novice
Podpiranje turizma s kulturnimi vsebinami na območju Karavank je vsebina novega čezmejnega Interreg programa med
Slovenijo in Avstrijo. Spletna stran in aplikacija za pametne telefone bosta uporabnikom dodatno približali bogastvo
regije.
Celovec. France Prešeren, Florjan Lipuš, Maja Haderlap ali Fran Saleški Finžgar, Prežihov Voranc, Milka Hartman in Gustav
Januš so literati, ki so živeli ali ki živijo na območju Karavank. Kakor jih je rodno okolje oblikovalo vsakega po svoje, so tudi
sami s svojim ustvarjalnim opusom dali regiji poseben literariziran pečat. Kulturne in naravne znamemitosti v Karavankah
namerava v skupen sveženj ponudbe povezati evropski čezmejni Interreg projekt med Slovenijo in Avstrijo z naslovom
SPread The Karavanks, ki traja od julija letos do junija 2021 in pri katerem sodelujejo Gorenjski glas iz Kranja kot vodilni
partner ter Mohorjeve družba in podjetje xamoon iz Celovca.
Angleški naslov SPread The Karavanks je mogoče brati na dva načina: razširi (spread) Karavanke ali beri (read) Karavanke. V
okviru projekta bodo tako pripravili tri pešpoti po kulturno-literarni dediščini Karavank, njim bo mogoče slediti s pomočjo
aplikacije za pametne telefone, ki bo tudi sicer služila kot digitalni turistični vodnik. Hkrati bodo z lokalnimi ponudniki
turističnih storitev, kakor je na primer Zdravko Haderlap v Lepeni, pripravili turistične pakete. Celostno ponudbo bodo
dopolnile dvojezična spletna stran, deset časopisnih prilog v slovenščini in dve obsežnejši v nemščini ter vsega skupaj 19
knjig, devet v slovenščini, devet v nemščini ter ena dvojezična. Cilj je torej uporabnika po regiji voditi tako z informacijami o
kulturni in literarni zgodovini kakor s podatki, kakšno pot izbrati in kje kaj pojesti ali popiti.
Kot je na predstavitvi projekta v Celovcu dejal ravnatelj Mohorjeve družbe Karl Hren, »ima Mohorjeva v svojih knjigah na
kupe vsebin, podjetje xamoon znanje, kako jih digitalno širiti, Gorenjski glas pa pozna poti, kako jih v časopisni obliki spraviti
med ljudi.« Direktorica Gorenjskega glasa Marija Volčjak pa glede zapolnitve vsebin niti najmanj ni v skrbeh: »Več težav
bomo imeli, kako izbrati med množico materiala kakor z zbiranjem samim.« Bistvo evropskega Interreg projetka SPread The

Karavanks pa je strnila njegova koordinatorka Martina Kanzian z besedami: »Zanašajmo se na zapeljivo moč kombinacije
med literaturo in naravo.«

•
Tudi Trst v znamenju Cankarja. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950427/
Trst bo do 4. decembra v znamenju Ivana Cankarja. V Kulturnem domu, v katerem domuje SSG, so v četrtek prikazali
nova filma o književniku, dokumentarno-igrani film Cankar in dokumentarni film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja Ivan Cankar. Prihodnji teden sledi sprehod po Cankarjevem delavskem Trstu.

Slika: Trst bo do 4. decembra v znamenju Ivana Cankarja. Foto: ORF
Film Cankar scenarista in režiserja Amirja Muratovića in film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja - Ivan Cankar v režiji
Dušana Moravca v letu, ko mineva sto let od Cankarjeve smrti, osvetljujeta življenje in delo tega velikega književnika.
Cankarjev filmski maraton je bil začetek v nizu Cankarjevo leto v Trstu, ki ga koordinira Slovenska kulturno-gospodarska
zveza (SKGZ).
V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) so napovedali, da se bo prihodnji teden, 4. decembra, mogoče sprehoditi po
Cankarjevem delavskem Trstu ter prisluhniti predavanju Ivan Cankar in slovenska kultura nekoč in danes.
Sprehod po Cankarjevi poti, ki ga bo vodila Marta Ivašič, se bo začel ob 16. uri pred stavbo Primorskega dnevnika. Na vsaki
od postaj bodo študentje obeh oddelkov tržaške univerze v sklopu projekta Slovenski dnevi slovenske literature prebrali
pesmi in odlomke iz Cankarjevih del, ki so jih prevedli v italijanščino in so v 22 jezikih zbrani v Antologiji literature Ivana
Cankarja.
Pot bo udeležence vodila do Kulturnega doma, kjer se bo ob 18. uri začel drugi del prireditve z omenjenim predavanjem
Vesne Mikolič ter predstavitvijo ponatisa Cankarjevega dela Novo življenje, ki je pred 110 leti izšlo pri Slovenski matici.
•
Tokrat o šolstvu in medijih 1900-1938. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950574/
V petek in v soboto je v galeriji Rhizom v Gradcu na ogled inštalacija družinsko-zgodovinskega projekta „Interference“, ki
ga vodi v Gradcu živeča koroško-slovenska tekstovna oblikovalka Petra Kohlenprath. Aktualna inštalacija „Črno na
belem“ ima kot temo dvojezično šolstvo in medije na dvojezičnem ozemlju med letoma 1900-1938.

Slika: V galeriji Rhizom v Gradcu je na ogled inštalacija družinsko-zgodovinskega projekta „Interference“, ki ga vodi v
Gradcu živeča koroško-slovenska tekstovna oblikovalka Petra Kohlenprath. Foto: rhizom/kohlenprath

Inštalacija projekta „Interference“ v sodelovanju s Pavlovo hišo bo v Gradcu na ogled v petek in v soboto od 16. do 19. ure v
galeriji Rhizom (Annenstraße 52).
•
Nemško govoreči hočejo manjšinske pravice. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950619/
Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je 28. novembra na vlado v Ljubljani naslovila
resolucijo, v petek pa so jo objavili v večjih slovenskih medijih. Zveza opozarja, da nemško govoreči še vedno ne uživajo
ustavnega varstva manjšinskih pravic kot avtohtona manjšina.
V resoluciji od slovenske države in njenih institucij Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti zahteva
zagotavljanje materialnih predpostavk za tekoče delovanje in trajnostni razvoj kulturnih društev nemško govoreče skupnosti
v Sloveniji, spoštovanje pripadnikov nemško govoreče skupnosti kot zavednih slovenskih državljanov ter omogočanje
ustreznega šolskega poučevanja nemškega jezika v skladu z Evropsko listino Sveta Evrope o manjšinskih in regionalnih
jezikih.
Potem opozarjajo vlado, da nemško govoreča skupnost v Sloveniji kljub večletnim prizadevanjem še vedno ne uživa
ustavnega varstva manjšinskih pravic kot avtohtona manjšina. Republika Slovenija po njihovih navedbah še naprej ne
upošteva priporočil Sveta Evrope in Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN), ki opozarjata na pomembna področja,
kot je pouk v nemškem jeziku, primerna prisotnost nemškega jezika v radijskih in televizijskih programih, kot tudi
zagotavljanje primerne finančne pomoči kulturnim organizacijam.
Kakor pišejo, si želijo prizadevati za premagovanje zgodovinskih predsodkov in za ohranjanje tradicionalne in zgodovinske
kulture nemškega prebivalstva Slovenije.
Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je slovensko vlado k ustavnopravnemu priznanju
svojih manjšinskih pravic z resolucijo pozvala že marca letos, dan po obisku avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl v
Sloveniji.
Slovenija meni, da položaj nemško govoreče skupnosti ustrezno rešuje sporazum o sodelovanju na področju kulture,
izobraževanja in znanosti med Slovenijo in Avstrijo, ki sta ga državi podpisali leta 2001. Del tega je interpretativna izjava, v
kateri je zapisano, da pripadnikom nemško govoreče skupnosti v Sloveniji pripadajo pravice po 61. členu slovenske ustave.
•
„Pozabili na narodne skupnosti“. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950417/
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v tiskovni izjavi kritizira, da je zvezna vlada pri predlogu za reformo socialne
pomoči pozabila na narodne skupnosti v Avstriji. Osnutek predvideva, da naj bi bila višina socialne pomoči vezana na
zadostno znanje nemškega jezika.

Slika: Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v tiskovni izjavi kritizira, da je zvezna vlada pri predlogu za reformo
socialne pomoči pozabila na narodne skupnosti v Avstriji. Foto: ORF
Narodni svet koroških Slovencev opozarja, da se Republika Avstrija v členu 8, odstavek 2 zvezne ustave priznava k svojim
narodnim skupnostim in k temu, da je treba njihove jezike in kulturo varovati, kot tudi njihov obstoj in razvoj zagotoviti in
podpirati. V smislu osnutka zvezne vlade o socialni pomoči lahko v prihodnosti pride do primera, ko prizadeti odlično
obvlada jezik narodne skupnosti, pa kljub temu ne dobi socialne pomoči v polnem obsegu, ker ne obvlada v zadostni meri
nemščine ali angleščine.
To po mnenju Narodnega sveta nasprotuje priznanju republike k zaščiti in podpiranju jezikov narodnih skupnosti, ki se
morajo tudi v primerih socialne pomoči enakopravno upoštevati in to vsaj na območjih, kjer narodne skupnosti živijo.
Narodni svet koroških Slovencev opozarja, da se v zadnjem času javna sredstva vedno spet povežejo z znanjem nemščine in
to tudi na področjih kot raba jezika v šolskem odmoru ali pri dodelitvi stanovanj. V vseh teh primerih se ne upošteva, da
živijo v Avstriji narodne skupnosti. Narodni svet koroških Slovencev terja od zvezne vlade, da ostri svoj čut za življenje
avtohtonih avstrijskih narodnih skupnosti in slednje upošteva pri nadaljnjih osnutkih.
•
Pedagogi uradno upokojeni. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950428/
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in deželni izobraževalni direktor Robert Klinglmair sta v četrtek v Domu glasbe v
Celovcu uradno upokojila okoli 160 pedagogov in pedagoginj. Med njimi je bil tudi nekdanji strokovni nadzornik za
verouk Tone Boschitz.
Skupno 160 upokojitev

Dolgoletni strokovni nadzornik za dvojezični verouk na splošnoizobraževalnih, srednjih, višjih in poklicnih šolah Tone
Boschitz je tako kot ostali prejel častno listino in darilo. Skupno je bilo odlikovanih okoli 160 pedagogov in pedagoginj
poklicno izobraževalnih višjih šol, gimnazij, splošno izobraževalnih obveznih šol in strokovnih šol.

Slika: Dolgoletni strokovni nadzornik za dvojezični verouk na splošnoizobraževalnih, srednjih, višjih in poklicnih šolah
Tone Boschitz je tako kot ostali prejel častno listino in darilo. Foto: ktn.gv.at/fritzpress
Deželni glavar Kaiser je ob slovesnosti dejal, da jih z mešanimi občutki poslavlja v pokoj. Po eni strani je žalosten, da izgublja
kvalificirane in dobre sodelavce in sodelavke, po drugi strani deli z njimi veselje, da so svojo poklicanost tako uspešno
zaključili.
•
Slovenska narečja na Koroškem na TV SLO 1. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950481/
TV Slovenija 1 bo v soboto, 1. decembra ob 17.20 predvajala za zaključek niza o slovenskih narečjih še oddajo o
slovenskih narečjih na Koroškem. Predstavili bodo zilsko, rožansko, podjunsko in obirsko narečje. Slednje je sicer
najmanjše narečje koroške narečne skupine.

Slika: TV Slovenija 1 bo v soboto, 1. decembra ob 17.20 predvajala za zaključek niza o slovenskih narečjih še oddajo o
slovenskih narečjih na Koroškem. Foto: ORF
Pevci pri štehvanju, pesniki in zbiratelji pripovedi
„Med posameznimi narečji ni ostrih mej, saj postopoma prehajajo eno v drugo. Ziljsko narečje bomo spoznavali prek
pripovedi domačinov, ki nam bodo ponosno predstavili svojo slikovito ziljsko nošo, značilnosti znamenitih noriških konjev,
na katerih fantje jezdijo tudi ob štehvanju, v ziljščini nam bodo zapeli otroci in drugi pevci. Prek pesnikov, gledaliških
igralcev, avtorjev slovarjev, zbirateljev pravljic v narečju in drugih bomo v oddaji spoznali še značilnosti podjunskega,
obirskega in rožanskega narečja. Najpomembnejše značilnosti posameznega narečja pa nam bodo odstirali vodilni
dialektologi in drugi kulturni delavci, ki se na Koroškem zavzemajo za negovanje in ohranitev slovenskih narečij v Avstriji“, so
zapisali pri RTV Slovenija.
Avtorica je Neva Novljan
Scenaristka, voditeljica in urednica serije o slovenskih narečjih je Neva Novljan. Ponovitev oddaje bo v nedeljo, 2. decembra,
na drugem programu TV Slovenija (TVS 2) ob 8.35 minut.
•
Preganjanje in odpor v Selah. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950507/
„Smo komunisti ali pripadniki katoliške skupine? - javni diskurz o uporu na Koroškem je razdvojil tudi slovensko narodno
skupnost“, je na predstavitvi knjige „Kaj človek vse doživi“ ugotovila avtorica, zgodovinarka Brigitte Entner, ki se je v
publikaciji posvetila odporu in preganjanju v občini Sele.

Leta 1942 so nacisti v Selah odkrili nekaj bunkerjev, med drugim tudi tistega pri Hlipovčniku, kjer je bil odkrit dnevnik
Zelenokadrovca Tomaža Olipa – to pa je bila podlaga za usmrtitev oziroma obglavljenje 13 selskih žrtev. Pri tem gre za
napačno definicijo, pravi zgodovinarka Brigitte Entner, ki je v Škofijski hiši v Celovcu predstavila svojo najnovejšo publikacijo
„Kaj človek vse doživi“, v kateri ugotavlja, da med obglavljenimi niso bili le Selani in da odpor ne sme biti omejen le na to
skupino.
Za časa nacionalsocializma so nacisti na Koroškem zaplenili Škofijsko hišo v Celovcu in tam uredili svoj sedež za vodstvo
koncentracijskega taborišča in predora na Ljubelju. Pred tremi leti pa se je tam srečala skupina pedagogov, ki je hotela na
tem mestu nuditi razprave o možnostih in potrebah za razvoj dobre kulture spominjanja.
Knjiga „Kaj človek vse doživi“
Tako je v četrtek zvečer v Škofijski hiši potekala razprava o dvojezični knjigi zgodovinarke Brigitte Entner, ki je pod geslom
„Kaj človek vse doživi“ napisala knjigo o odporu in preganjanju v občini Sele in s tem hotela dati ime vsem žrtvam
nacionalsocializma v tej občini, ter dati pojmu „odpor“ novo definicijo, ki presega osredotočenje na tako imenovane Selske
žrtve oziroma 13 obglavljenih. Poleg tega se je v Selah, kjer je za časa nacionalsocializma živelo 1.000 ljudi, razvil tudi
fenomen dezertiranja, pravi Brigitte Entner.

Slika: Predstavitev knjige „Kaj človek vse doživi“ avtorice, zgodovinarke Brigitte Entner, ki se je v publikaciji posvetila
odporu in preganjanju v občini Sele. Foto: orf/topar
V knjigi „Kaj človek vse doživi“ dodaja Entnerjeva, da so se nekateri pridružili Osvobodilni fronti slovenskega naroda, drugi
pa so se v manjših skupinah zopet podali na Koroško in se tukaj priključili Zelenemu kadru, ki so – tako Entnerjeva – najprej
sklenili, da v ilegali pričakajo konec vojne – to pa je zadeva, ki razdvojuje, še posebno, ko gre za temo „komunizem“ in „kdo
je izdal koga“, ko je šlo za izdajo bunkerjev in njihovih posadk, oziroma kdo je bil pripadnik koroških in kdo pripadnik tako
imenovanih „Tito-partizanov“. Kritičen je bil Toni Olip, sin nekdanjega pripadnika Zelenega kadra Honza Olipa.
O tem, kako opredeliti upor v občni Sele oziroma kako so ljudje gledali na uporniške sile in kako so razlikovali med koroškimi
in „Tito-partizani“, pa je spregovoril literarni raziskovalec Klaus Amann.
Tudi dolgo po vojni se je nadaljeval protiuporniški diskurz, ki so ga vodile javne ustanove, še posebno pa politika, tako
Amann.
Partizane so torej vseskozi označili kot pripadnike komunistične stranke, bandite, upor je bil kriminaliziran in se tako zasidral
tudi v spominu avstrijskega, še posebno pa koroškega prebivalstva in deloma tudi slovenske narodne skupnosti na
Koroškem, dodaja zgodovinarka Brigitte Entner.
Tema upor torej še vedno razdvaja. Kako pomembna je pri tem kultura spominjanja, je postalo jasno v sklopu razprave v
Škofijski hiši, kjer je konec koncev prevladala misel, o kateri je spregovoril nekdanji podžupan občine Sele Zdravko Velik.
•
Spomnili so se Drabosnjaka. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950486/
V Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu je bila v četrtek zvečer spominska slovesnost ob 250-letnici rojstva Andreja
Šusterja - Drabosnjaka. Navzoči so opozorili na pomen njegovega dela za slovensko kulturno zgodovino. Podelili so tudi
nagrade literarnega natečaja.

Slika: 250-letnica rojstva Andreja Šusterja – Drabosnjaka. Foto: ORF
Nagrade literarnim ustvarjalcem
S predstavitvijo besedil literarnega natečaja Slovenskega prosvetnega društva Drabosnjak na Kostanjah je izzvenela
spominska slovesnost ob 250-letnici rojstva Andreja Šusterja - Drabosnjaka. Monika Wieser-Zeichen je predstavila
nagrajena besedila. Luise Ruhdorfer si je zagotovila tretje mesto, Stefan Feinig drugo mesto. Prvo mesto literarnega
natečaja pripada Rezki Kanzian, rojakinji iz Rožeka, ki dela in živi v Gradcu.

Slika: Na literarnem natečaju Slovenskega prosvetnega društva Drabosnjak na Kostanjah si je Luise Ruhdorfer zagotovila
tretje mesto, Stefan Feinig drugo mesto. Prvo mesto literarnega natečaja pripada Rezki Kanzian, rojakinji iz Rožeka, ki
dela in živi v Gradcu. Foto: orf
V imenu soprirediteljev, Krščanske kulturne zveze (KKZ), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu,
Inštituta za slavistiko Univerze Alpe-Jadran v Celovcu in Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU v
Ljubljani, je spregovoril Ernst Dragaschnig, predsednik SPD Drabosnjak. Ob kraju spomina in učenja, Drabosnjakovem domu,
je Dragaschnig omenil nadaljnja prizorišča in posebno zaslužnega kulturnika Janeza Lesjaka.
„Izredno bogata dediščina“
Predsednik KKZ, dekan Janko Krištof je namenil pozornost uprizoritvam Drabosnjakovih del v organizaciji KKZ. Gre za
ohranjanje spomina na Andreja Šusterja - Drabosnjaka in na njegovo izredno bogato dediščino.
„Fenomen v slovenski kulturni zgodovini“
Dialektologinja in etnologinja z Inštituta za slavistiko univerze v Celovcu Herta Maurer–Lausegger je izostrila misli o pomenu
Andreja Šusterja - Drabosnjaka v slovenski kulturni zgodovini.
O Andreju Šusterju - Drabosnjaku je zapisala narečjeslovka in etnologinja Herta Maurer–Lausegger naslednje: „Andrej
Schuster Drabosnjak (1768–1825) iz Drabosinj pri Kostanjah je najpomembnejši lik bukovništva na Koroškem. Bukovniki so
bili preprosti ljudje kmečkega ali obrtniškega stanu, ki so bili vešč pisanja in branja. Drabosnjak je bil preprost kmečki človek,
ki je prevajal in prirejal besedila apokrifno-religioznih vsebin, pa tudi samostojno ustvarjal. Njegovo delo obsega verske
ljudske igre, apokrifne molitvenike, satirično-moralizirajoče pesnitve in ljudske knjige, ki jih poznamo iz splošno razširjene
evropske kolportažne literature. Igra o izgubljenem sinu, dve različici Pastirske igre ter sešitek treh rokopisnih molitvenikov
so ohranjeni kot Drabosnjakovi izvirniki. Našla sta jih dr. Pavel Zablatnik in dr. Niko Kuret leta 1956 v Zgornji vasi na
Kostanjah, kot izvirniki pa so bili strokovno potrjeni šele leta 1992. Hrani jih Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na
Ravnah na Koroškem (Kotnikova zapuščina). Drabosnjakov Marijin Pasijon iz leta 1811 je ohranjen v tisku, njegove pesnitve
in nekatera ostala dela so ohranjena v poznejših prepisih, priredbah in ponatisih ali pa je njihovo nahajališče neznano.“
„Skušamo odkriti čim več rokopisov“

Predavatelj z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU Matija Ogrin je predstavil nekaj vidikov „Kritične
izdaje starejših slovenskih besedil in njihov kulturni pomen“.

Slika: Vokalna ekipa SVRŽ je poskrbela za živo in duhovito glasbeno izročilo Andreja Šusterja – Drabosnjaka. Foto: ORF
Ponatis originala Drabosnjakovih pesmi
Monika Wieser-Zeichen je opozorila tudi na knjigo „Parodije in satirične pesmi“ A. Š. Drabosnjaka, na svetlo je prišla pri
založbi Drava.
Vokalna ekipa SVRŽ je poskrbela za živo in duhovito glasbeno izročilo Andreja Šusterja - Drabosnjaka, Alex Schuster pa z
recitalom dveh rajmov. Hanzi Lesjak, Hanzi Sticker in Stefan Ressmann pa so izvedli tri pesmi iz Drabosnjakove pastirske
igre.
•
Skupni odbor Slovenija - Štajerska zasedal. ORF, Celovec, 30.11.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950610/
Na 5. zasedanju Skupnega odbora Slovenija - Štajerska so se v petek pri kraju Stainz sestali predstavniki Republike
Slovenije in dežele Štajerske. Odboru sopredsedujeta slovenski podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Miro
Cerar in štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Slika: Na 5. zasedanju Skupnega odbora Slovenija - Štajerska so se v petek pri kraju Stainz sestali predstavniki Republike
Slovenije in dežele Štajerske. Odboru sopredsedujeta slovenski podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Miro
Cerar in štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Foto: steiermark.at/streibl
Sobesedniki so pregledali dosedanje sodelovanje na področjih javne uprave, izobraževanja, socialne in zdravstvene politike,
prostorskega načrtovanja in okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, turizma in kulture, so
zapisali na spletni strani zunanjega ministrstva RS.

Slika: Na 5. zasedanju Skupnega odbora Slovenija - Štajerska so se v petek pri kraju Stainz sestali predstavniki Republike
Slovenije in dežele Štajerske. Foto: steiermark.at/streibl
Na zasedanju da so potrdili številne skupne projekte ter se zavzeli za okrepljeno sodelovanje na številnih področjih tudi v
prihodnje. Ob robu zasedanja sta minister Cerar in deželni glavar Schützenhöfer na bilateralnih pogovorih potrdila odlične
odnose med Slovenijo in deželo Štajersko, ki segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja.

Slika: Ob robu zasedanja sta minister Cerar in deželni glavar Schützenhöfer na bilateralnih pogovorih potrdila odlične
odnose med Slovenijo in deželo Štajersko, ki segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja. Foto: steiermark.at/streibl
Poleg gospodarskega sodelovanja sta pouadrila projekte na področju kulture in izobraževanja, med katerimi sta kot dober
primer sodelovanja omenila Slovensko čitalnico v Gradcu. Cerar da se je zavzel tudi za krepitev podpore slovenski narodni
skupnosti na avstrijskem Štajerskem.
•
Obletnici radia in televizije v madžarščini. ORF, Celovec, 03.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950944/
V Lendavi so proslavili 60. obletnico radijskega in 40. obletnico televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost v
Sloveniji. Slovenski premier Marjan Šarec je ob tem dejal, da oba medija spodbujata dvojezičnost in ohranitev narodne
identitete.

Slika: V Lendavi so proslavili 60. obletnico radijskega in 40. obletnico televizijskega programa za madžarsko narodno
skupnost v Sloveniji. Foto: ORF

„Slovenija je naklonjena narodnim skupnostim, saj vemo, kako je, če si zunaj domovin“, je dejal Šarec. „Oba naroda,
madžarski in slovenski, se dobro zavedata, da je treba dobro poskrbeti za tiste zunaj meja, da jih matični državi ne smeta
pozabiti. Nenazadnje imamo tudi v ustavi zapisano, da imata obe narodni skupnosti, madžarska in italijanska, tudi
poslanca“, je kot slavnostni govornik poudaril predsednik vlade Marjan Šarec.
Kot pravijo v obeh uredništvih, sta medija dosegala pomembne rezultate pri informiranju gledalcev in poslušalcev v
njihovem maternem jeziku o dogodkih v Prekmurju, v slovenskem in madžarskem prostoru. Ob svojem glavnem poslanstvu
pa sta tudi vzpostavljala duhovne in informacijske mostove med pripadniki madžarske narodne skupnosti in večinskim
narodom v Sloveniji ter matičnim narodom na Madžarskem.
Televizijski program iz lendavskega studia Lendava lahko s podnapisi spremljajo vsi prebivalci Slovenije ter tako spoznajo
vsakdanje življenje in praznike prekmurskih Madžarov, radijski program pa je usmerjen tudi v obmejni prostor na
Madžarskem.
Na televiziji imajo štirikrat po 30 minut programa tedensko, mesečno se izmenja osem oddaj različnega tipa, na radiu pa 24urni program, od tega vodenega 13,5 ure. Jedro radijskega programa so informativne oddaje, vseh pa je okoli 40.
•
Častno odlikovanje Wakounigu. ORF, Celovec, 03.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951018/
Marian Wakounig, regionalni menedžer davčne in carinske uprave pri ministrstvu za finance je postal doživljenjski častni
član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V Ljubljani je sodeloval na konferenci slovenskih računovodij, revizorjev in
davčnih svetovalcev iz sveta in Slovenije.
Predstavili davčne sisteme in davčno okolje
Davčni strokovnjaki iz Slovenije in tujine so bili v žarišču v petek, drugi dan konference Svetovnega slovenskega kongresa in
soprirediteljev. Predstavili so davčne sisteme in davčno okolje v Sloveniji kot tudi v tujini in nato spregovorili o okrogli mizi.
Spored v petek je sooblikoval Marian Wakounig, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije pa mu je vročila listino o častnem
članstvu.
V svojem poklicu je Marian Wakounig regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance za vzhodno regijo. Na
Koroškem je član Strokovnega sveta Slovenske gospodarske zveze (SGZ), predsednik nadzornega odbora Mohorjeve družbe
v Celovcu in podpredsednik upravnega odbora Posojilnice Bank. V stroki je Wakounig mednarodno priznani davčni ekspert.
Vsestranska je njegova publicistična dejavnost, kar odseva iz več deset strani izpisa COBISS.
„Znak dolgoletnega sodelavanja“
Novembra lani je bil razglašen za najuglednejšega davčnega strokovnjaka Slovenije 2017 po izboru uporabnikov portala TaxFin-Lex. Glede na to, da mu je vročila na dvodnevni konferenci slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev iz
sveta in Slovenije Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije listino o doživljenjskem častnem članstvu, je Wakounig tudi sam
prijetno presenečen.

Slika: Marian Wakounig, regionalni menedžer davčne in carinske uprave pri ministrstvu za finance je postal doživljenjski
častni član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Foto: wakounig
Na dvodnevni konferenci je Wakounig sooblikoval modul o temi „Davčni sistem in davčno okolje v Sloveniji in tujini“ ter
okroglo mizo o temi „Ali si v Sloveniji res prizadevamo za stabilno, predvidljivo in mednarodno primerljivo davčno okolje?“.
V listini ob vročitvi velikega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije leta 2009 so posebno navedene njegove zasluge za
vzpostavitev stikov s sosednjimi državami. Te izkušnje mu danes koristijo v strokovnih presojah, kot je bila konferenca v
Ljubljani, je dejal Wakounig.
Še kot član fiskalnega sveta RS je Marian Wakounig z drugimi uglednimi strokovnjaki ocenjeval javnofinančno politiko
Republike Slovenije ter obravnaval, kaj so danes izzivi v primerjavi z odbobjem, ko je bil član fiskalnega sveta RS.
Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec je v uvodnem pozdravu med drugim poudarila
pomen t. i. „kroženja možganov“, tudi v primeru izmenjave izkušenj na področju računovodstva in davkov.
•
Cerar obiskal Pavlovo hišo. ORF, Celovec, 03.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951031/

Na Štajerskem je v petek potekalo peto srečanje odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko, ki skrbi za čezmejno
sodelovanje v regiji. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je po zasedanju obiskal tudi Pavlovo hišo in se informiral o
razvoju slovenske narodne skupnosti.
Želja po povišanju finančne podpore
Pretekli petek so pri zahodno štajerskem kraju Stainz vabili na peto bilateralno srečanje odbora za avstrijsko Štajersko in
Slovenijo. Delegaciji sta vodila zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske
Hermann Schützenhöfer. Pri srečanju so potrdili čezmejne projekte na področju gospodarstva, izobraževanja in turizma,
slovenski minister pa je tudi izrazil željo po povišanju finančnih sredstev za štajerske Slovence, ki so mu po srečanju
pripravili sprejem v Pavlovi hiši.
Redna srečavanja na obeh straneh meje
Prvo zasedanje skupnega odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko je bilo leta 2014 v Gradcu, od tedaj pa se delegacije
redno srečavajo na obeh straneh meje. Ob petem zasedanju bilateralnega odbora na avstrijski strani je štajerski deželni
glavar Hermann Schützenhöfer poudaril predvsem odlično gospodarsko rast v regiji ter predstavil tudi načrte za čezmejno
sodelovanje na ravni izobraževanja in tehnološkega razvoja.

Slika: Na Štajerskem je v petek potekalo peto srečanje odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko, ki skrbi za čezmejno
sodelovanje v regiji. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je po zasedanju obiskal tudi Pavlovo hišo in se informiral o
razvoju slovenske narodne skupnosti. Foto: orf/oslak
Slovensko delegacijo bilateralnega srečanja na Štajerskem je letos vodil zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar, ki
je izpostavil, da pri odboru ne gre samo za izmenjavo idej, temveč predvsem za realizacijo konkretnih projektov v regiji.
Zunanji minister Miro Cerar je po petem zasedanju odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko obiskal tudi Pavlovo hišo, kjer
se je informiral o pozitivnem razvoju slovenske narodne skupnosti, ki jo vidi kot vezni člen med sosednjima državama.

Slika: Zunanji minister Miro Cerar je po petem zasedanju odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko obiskal tudi Pavlovo
hišo, kjer se je informiral o pozitivnem razvoju slovenske narodne skupnosti, ki jo vidi kot vezni člen med sosednjima
državama. Foto: orf/oslak
Pred tremi leti je dežela Štajerska finančne podpore za kulturno društvo štajerskih Slovencev črtala za kar 30.000 evrov.
Minister Miro Cerar je pri srečanju z deželnim glavarjem Schützenhöferjem izrazil željo, da bi se subvencije za delovanje
edinega kulturnega centra narodne skupnosti spet povišale.
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (ADP), kjer so omenjeni tudi štajerski Slovenci, za Cerarja trenutno ni primarna.
•
Šarec v sredo na Dunaju. ORF, Celovec, 03.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2950917/

Predsednik slovenske vlade Marjan Šarec bo v sredo na delovnem obisku v Avstriji, kjer ga bo gostil avstrijski kancler
Sebastian Kurz (ÖVP). Šarca bo sprejel tudi z zvezni predsednik Alexander Van der Bellen. To bo prvi dvostranski obisk
Šarca v kateri od sosednjih držav po prevzemu premierskega položaja.

Slika: Predsednik slovenske vlade Marjan Šarec bo v sredo na delovnem obisku v Avstriji, kjer ga bo gostil avstrijski
kancler Sebastian Kurz (ÖVP). Foto: ORF
Prvenstveno o migracijah in vrhu EU
Po napovedih iz kabineta predsednika slovenske vlade bodo osrednje teme pogovorov trenutno avstrijsko predsedovanje
Evropski uniji, ki se bo sklenilo konec leta, in priprave na decembrski vrh EU. V povezavi s slednjim bosta sogovornika
naslovila zlasti migracije, pogajanja o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027, brexit in razmere na Zahodnem Balkanu.
Slovenija pričakuje, da bodo evropski voditelji pregledali napredek pri uresničevanju sklepov, ki so jih sprejeli junija 2018.
Sogovornika bosta ocenila tudi rezultate izrednega vrha na temo brexita in izmenjala stališča glede razmer na Zahodnem
Balkanu ter širitvenega procesa EU. Zahodni Balkan je tudi ena od prioritet avstrijskega predsedovanja Svetu EU.
Slovenija podpira vključevanje regije v EU, ob tem pa izpostavlja pomen izpolnjevanja pogojev s strani držav kandidatk in na
drugi strani kredibilne širitvene perspektive, so ob tem poudarili v premierjevem kabinetu.
Obisk slovenskega premierja v Avstriji po navedbah uradne Ljubljane pomeni nadaljevanje visoke ravni partnerskih
dobrososedskih odnosov in političnega dialoga med Slovenijo ter Avstrijo.
Avstrija je tretja gospodarska partnerica Slovenije, največja naložbenica in na drugem mestu po številu prihodov turistov ter
nočitev. Blagovna menjava med državama presega pet milijard evrov letno.
Obstaja tudi nekaj odprtih vprašanj
Kljub dobrim odnosom med državama obstaja tudi nekaj odprtih vprašanj; prvo je avstrijski nadzor na meji s Slovenijo, ki se
je začel ob vrhuncu begunskega pojava leta 2015. Slovenija meni, da je ta nadzor nepotreben, Avstrija pri njem vztraja.
Slovensko javnost je razburil tudi avstrijski zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v
Avstriji, ki velja tudi za slovenske delavce tej državi. Delavci migranti iz Slovenije bodo poslej prejemali otroški dodatek glede
na raven življenjskih stroškov v Sloveniji. Evropska komisija je zaradi zakona Avstriji že zagrozila s postopkom.
Tednik „Novice“ v resnih finančnih težavah
Ena od stalnic dialoga med Slovenijo in Avstrijo je tudi položaj slovenske manjšine v Avstriji. Pri tem velja izpostaviti, da se
avstrijska finančna podpora slovenski manjšini v zadnjih dveh desetletjih ni povečala, zaradi česar prihaja do različnih
finančnih težav pri delovanju manjšine. Med drugim je v resnih finančnih težavah tednik koroških Slovencev „Novice“.
Stalnica avstrijsko-slovenskih odnosov je notifikacija Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki v 7. členu ureja pravice slovenske
manjšine v Avstriji. Avstrija zavrača, da bi katera od novonastalih držav, med njimi Slovenija, nasledila katero izmed
originalnih podpisnic ADP ali držav, ki so k njej pristopile, med njimi Jugoslavijo. Slovenija se sicer šteje za naslednico ADP, a
nasledstva ni notificirala.
Se pa ima Avstrija za zaščitnico nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. V Zvezi kulturnih društev nemško govoreče narodne
skupnosti v Sloveniji so le nekaj dni pred Šarčevim obiskom na Dunaju na slovensko vlado naslovili resolucijo, v kateri so
ponovno pozvali k ustavnopravnemu priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot avtohtone narodne skupnosti.
Zunanji minister Miro Cerar - ta je v vlogi vodje diplomacije že obiskal Dunaj - je v odzivu zatrdil, da ni pravnih podlag in tudi
ne siceršnjih okoliščin, ki bi narekovale podelitev posebnega statusa tej etnični skupini.
Pričakovati je, da bosta premierja Slovenije in Avstrije spregovorila tudi o že omenjenem globalnem dogovoru ZN o
migracijah. Za razliko od Slovenije se je Avstrija odločila, da ne bo pristopila h globalnemu dogovoru Združenih narodov o
upravljanju migracij, ki ga bodo sprejeli ta mesec v maroškem Marakešu.
•
Spomin na Cankarja tudi v zamejstvu. ORF, Celovec, 04.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951154/
Tržaški Slovenci v torek popoldne organizirajo sprehod po Cankarjevem delavskem Trstu, ob 18. uri bo v Kulturnem domu
slavnostni govor tržaškega literarnega zgodovinarja Mirana Košute in predavanje članice upravnega odbora Slovenske
matice Vesne Mikolič z naslovom Ivan Cankar in slovenska kultura nekoč in danes.

Slika: Tržaški Slovenci v torek popoldne organizirajo sprehod po Cankarjevem delavskem Trstu, ob 18. uri bo v Kulturnem
domu slavnostni govor tržaškega literarnega zgodovinarja Mirana Košute in predavanje članice upravnega odbora
Slovenske matice Vesne Mikolič z naslovom Ivan Cankar in slovenska kultura nekoč in danes. Foto: ORF
Cankarja se spominjajo tudi v Zagrebu
Vlada Republike Slovenije je leto 2018 razglasila za Cankarjevo leto, 11. decembra namreč mineva 100 let od smrti
slovenskega pesnika, pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Tudi v slovenskem zamejstvu obeležujejo okroglo obletnico
smrti tega velikega predstavnika slovenske moderne.
Z večerom šansonov Črtice v štiklce ali če Cankar bi popevke zlagal so se v ponedeljek tudi v Slovenskem domu v Zagrebu
začeli Cankarjevi dnevi v Zagrebu. Do 13. decembra se bodo v hrvaški prestolnici vrstili različni dogodki ob 100. obletnici
Cankarjeve smrti, kot so razstave, filmske in glasbene prireditve, literarni večeri in miklavževanje z otroki.
•
zgodovini slovenskega tiska. ORF, Celovec, 04.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951210/
Zgodovinar Teodor Domej bo v sredo dopoldne v prostorih univerzitetne knjižnice v Celovcu spregovoril za uvod v
razstavo „Starejši koroški slovenski tiski". V presoji bo slovenski tisk na Koroškem od leta 1731 do leta 1870.
„Prva slovenska knjiga razmeroma pozno“
Do 8. marca 2019 bo v prostorih univerzitetne knjižnice v Celovcu na ogled razstava, ki jo direktorica Lydia Zellacher uvršča v
niz dragocenosti iz knjižnice. V sredo dopoldne bo na univerzi Alpe-Jadran odprtje medtem 16. razstave, v žarišču bo
„Starejši koroški slovenski tiski". Osrednje predavanje bo imel zgodovinar Teodor Domej. Obravnavalo bo koroški slovenski
tisk v obdobju od leta 1731, ko je bila tiskana prva slovenska knjiga na Koroškem, do leta 1870.

Slika: Teodor Domej. Foto: ORF
Ločnico, s katero se zaključi starejše obdobje slovenskega tiska na Koroškem, zgodovinar Teodor Domej pojasnjuje s
podatkom, da je dobila Mohorjeva koncesijo za lastno tiskarno, pred tem so slovenske knjige tiskali v nemških tiskarnah.
Res pa je tudi, da je bila prva slovenska knjiga na Koroškem tiskana sorazmerno pozno, upoštevajoč čas, odkar je Gutenberg
izumil tisk s pomičnimi kovinskimi črkami, dodaja Domej.
Med pomembnimi mejniki za Koroško je tudi izdajanje slovenskih besedil v nemških publikacijah, kot je zgodovinski časopis
Carinthia od 1811 do 1832 ali podatek, da sta deželni zakonik in vladni list za Koroško vojvodino od leta 1850 naprej izhajala
v slovenščini in nemščini.
Odprtje razstave s predavanjem zgodovinarja Teodorja Domeja o temi „Starejši koroški slovenski tiski" v prostorih
univerzitetne knjižnice v Celovcu se bo začelo v sredo ob 11. uri dopoldne.
•
„Društvo Europeada“ ustanovljeno. ORF, Celovec, 04.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951304/
Kolegij koroške deželne vlade je v torek soglasno sprejel ustanovitev društva Europeada kot nosilca projekta Evropskega
nogometnega prvenstva narodnih skupnosti. S tem so urejeni okvirni pravni pogoji za pripravo in izvedbo dogodka junija
2020.

Slika: Kolegij koroške deželne vlade je v torek soglasno sprejel ustanovitev društva Europeada kot nosilca projekta
Evropskega nogometnega prvenstva narodnih skupnosti. S tem so urejeni okvirni pravni pogoji za pripravo in izvedbo
dogodka junija 2020. Foto: ORF
Evropsko nogometno prvenstvo narodnih skupnosti
Za naslov evropskega nogometnega prvaka narodnih skupnosti bo na avstrijskem in slovenskem Koroškem tekmovalo 24
moških reprezentanc iz vse Evrope. Na sporedu bo tudi turnir ženskih izbranih vrst evropskih narodnih skupnosti, ki se ga bo
po pričakovanju organizatorjev udeležilo osem do 12 reprezentanc.
•
SVP in SSk iščeta možnosti za Evropo. ORF, Celovec, 05.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951403/
Evropski poslanec južnotirolske ljudske stranke (SVP) Herbert Dorfmann je bil na povabilo stranke Slovenska skupnost
(SSk) na celodnevnem obisku v Furlaniji-Julijski krajini. V Vidmu se je Dorfmann srečal z vodstvom furlanskega
avtonomističnega gibanja Pakt za Avtonomijo, nato je obiskal Števerjan.

Slika: Evropski poslanec južnotirolske ljudske stranke (SVP) Herbert Dorfmann je bil na povabilo stranke Slovenska
skupnost (SSk) na celodnevnem obisku v Furlaniji-Julijski krajini, Foto: ORF
Nedavne volitve v avtonomnih pokrajinah Trento in Bocen so potrdile močan vzpon Lige, ki je zbrala podporo večjega dela
tamkajšnjih italijanskih volivcev, kar dejansko narekuje SVP pot upravnega dogovora na lokalni ravni, medtem ko ostajajo
odprte različne možnosti za evropske volitve, ki bodo maja 2019.
Stranki SSk in SVP sodelujeta že več desetletij, kot tudi je že dolgo obdobje, odkar SSk podpira listo SVP za evropski
parlament. Pred petimi leti je Dorfmann v skupno koalicijsko podporo povezal tudi stranki italijanskih avtonomistov na
Tridentinskem in v Bellunu, poroča Primorski dnevnik v svoji spletni izdaji.
•
Za 60-letnico plaketa Viktorja Adlerja. ORF, Celovec, 05.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951357/
Plaketo Viktorja Adlerja, najvišje priznanje socialdemokratske stranke (SPÖ) v Avstriji, je ob svojem 60. rojstnem dnevu v
torek prejel koroški deželni glavar Peter Kaiser. Plaketo podeljuje socialdemokratksa stranka svojim članom za posebne
zasluge.

Slika: Plaketo Viktorja Adlerja, najvišje priznanje socialdemokratske stranke (SPÖ) v Avstriji, je ob svojem 60. rojstnem
dnevu v torek prejel koroški deželni glavar Peter Kaiser. Plaketo podeljuje socialdemokratksa stranka svojim članom za
posebne zasluge. Foto: lpd/benny_buerger
Pri vročitvi na sedežu stranke je bila navzoča tudi predsednica zvezne SPÖ Pamela Rendi-Wagner. Člani kolegija deželne
vlade so deželnemu glavarju čestitali že v sklopu torkove seje.

Slika: Pri vročitvi na sedežu stranke je bila navzoča tudi predsednica zvezne SPÖ Pamela Rendi-Wagner. Člani kolegija
deželne vlade so deželnemu glavarju čestitali že v sklopu torkove seje. Foto: lpd/benny_buerger
Za njegov 60. rojstni dan pa so mu med številnimi gratulanti voščili tudi zbornična svetnica in zbornični svetniki Skupnosti
južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou, Franc Jožef Smrtnik, Stefan Domej in Marjan Čik.
•
Slovenija pripravljena na dialog. ORF, Celovec, 05.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951362/
Slovenija je za nemško govorečo etnično skupino od leta 2000 namenila dobrih 212.000 evrov. Dodali so še, da je
slovenske vlada pripravljena na nadaljnji dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Pravnih
zavez po zahtevanem ustavnem priznanju vlada ne vidi.
Skupina zahteva ustavno priznanje
V službi za kulturne raznolikosti in človekove pravice so od leta 2008 dalje za financiranje projektov na področju nemško
govoreče etnične skupine razdelili več kot 200.000 evrov, javni sklad za kulturne dejavnosti pa dodatnih več kot 12.000
evrov. Predviden znesek razpisa v prihodnjem letu bo 22.108 evrov, so ob tem še navedli pri Uradu vlade za komunikacijo
(Ukom).
V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah živelo okoli 2.000 pripadnikov nemško govoreče skupnosti, ki pa ne živijo na
strnjenem območju.
V odzivu na nedavno objavo resolucije Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti, v kateri od slovenske
vlade zahtevajo ustavnopravno priznanje, so v Ukomu še zapisali, da Slovenija nima mednarodnopravnih zavez za ustavno
priznanje nemško govoreče skupine. Edini mednarodnopravni dokument, ki opredeljuje vprašanje nemško govoreče etnične
skupine na ozemlju Slovenije, je sporazum med vlado Slovenije in vlado Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti, t. i. kulturni sporazum iz leta 2001.
Ta sporazum v 15. členu določa, da bosta pogodbenici sodelovali pri „projektih v korist kulturnih kakor tudi izobraževalno in
znanstveno pomembnih želja in potreb pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji“.

Slika: Edini mednarodnopravni dokument, ki opredeljuje vprašanje nemško govoreče etnične skupine na ozemlju
Slovenije, je sporazum med vlado Slovenije in vlado Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, t. i.
kulturni sporazum iz leta 2001. Foto: sta.si
Navedeni člen tako določa zgolj meddržavno sodelovanje oziroma projekte v korist nemško govoreče etnične skupine, ne pa
vprašanje pravnega statusa te skupine. Ob ratifikaciji sporazuma je Slovenija tudi sprejela interpretativno izjavo, da
pripadniki nemško govoreče etnične skupine uživajo pravice po 61. členu slovenske ustave, ki navaja, da ima vsakdo
pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja
svoj jezik in pisavo.
S tem je po navedbah iz urada vlade za komuniciranje dodatno poudarjeno, da 15. člena sporazuma ni mogoče šteti kot
priznanja statusa v smislu 64. člena slovenske ustave, ki daje posebne pravice avtohtoni italijanski in madžarski narodni
skupnosti, so še pojasnili pri Ukomu.
Ministrstvo RS za zunanje zadeve sicer ob objavi resolucije Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti
poudarja, da je slovenska vlada pripravljena na nadaljnji dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji
ter ocenjuje, da je v obstoječem pravnem okviru mogoče najti dodatne rešitve in ukrepe za uresničevanje potreb in
pričakovanj te skupine na področju jezika, kulture in ohranjanja identitete.
Slovenija v preteklosti podpirala kulturno delo
Ministrstvo RS za kulturo finančno podpira različne kulturne projekte zvez, društev in drugih nevladnih organizacij, ki so
namenjeni pripadnikom nemško govoreče etnične skupine na območju Slovenije. Financiranje kulturnih projektov, kot so
izdajanje, zbornikov, knjig, časopisov, izvedba razstav, koncertov, jezikovni tečaji in podobno, se izvaja na podlagi rednih
letnih javnih razpisov. Namen razpisa je ohranjanje in razvoj jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete
pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji ter njihovi kulturni integraciji na območju Slovenije.
Slovenija si je v preteklosti z različnimi projekti prizadevala za ohranjanje kulturnega izročila in dediščine nemško govoreče
etnične skupine na območju Slovenije; uprava za kulturno dediščino je načrtno izvajala dolgoletne raziskave, ki so
nadgradile povojno topografijo sakralnih stavb v vrsti strokovnih publikacij, razstav in knjig. Te obsegajo topografijo vseh
nekdanjih vasi, vseh sakralnih stavb in pokopališč območja.
Stalna razstava „Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev“ je od 1995 postavljena v Pokrajinskem muzeju Kočevje,
manjše v spominskem objektu društva Kočevarjev staroselcev v Občicah, v Semiškem muzeju in v Koprivniku. V posebni
knjigi je predstavljenih 75 pomembnih oseb območja. Študije so pisali akademiki Mitja Ferenc, Marija Makarovič, Gojko
Zupan, Mateja Bavdaž, Helena Jaklitsch, Mihael Petrovič ml., raziskovalci ZRC SAZU in številni drugi, so še pojasnili pri
Ukomu.
•
Pohvala avstrijskemu predsedovanju EU. ORF, Celovec, 05.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951435/
Slovenski premier Marjan Šarec je pred delovnim obiskom na Dunaju ocenil, da je Avstrija dobro izpeljala predsedovanje
EU. Izrazil je nasprotovanje nadzoru na meji, kritičen je bil tudi zaradi avstrijskih načrtov glede otroških dodatkov.

Slika: Slovenski premier Marjan Šarec je pred delovnim obiskom na Dunaju ocenil, da je Avstrija dobro izpeljala
predsedovanje EU. Foto: ORF
„Zaradi nas schengen zagotovo ne bo padel“
Slovenija je med sedmimi državami EU, ki so se pritožile pri Evropski komisiji zaradi indeksacije avstrijskih otroških
dodatkov. Šarec je prepričan, da bo komisija ugotovila, da to ni v skladu z evropsko zakonodajo. Poleg tega tovrstni ukrepi
ne krepijo zaupanja znotraj EU, je opozoril v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA.
Kritičen je bil tudi, ker Avstrija ohranja nadzor na meji s Slovenijo in s tem izkazuje nezaupanje do Slovenije, „kar ni dobro“.
Nadzor ni potreben, ker da Slovenija izvaja maksimalne napore za varovanje schengenske meje. „Zaradi nas schengen
zagotovo ne bo padel,“ je poudaril.
Izpostavil je tudi razlikovanje od stališča avstrijske vlade glede globalnega dogovora o migracijah. Kot je dejal, je ta dogovor
„poskus, da se probleme migracij rešuje skupaj“. Kritiziral je tudi manipulacije v zvezi s tem dogovorom, saj da zaradi tega
ne bo nobenega migranta ne več ne manj. Da Avstrija in druge države zavračajo ta dogovor, je po njegovem mnenju
posledica notranjepolitičnih vzrokov.
Kritika tudi na račun EU in brexita
Šarec je bil kritičen tudi do EU, ker da se v „resnih kriznih situacijah ni sposobna hitro odzivati“. Da bi stvari postavili na
svoje mesto, bo priložnost ob prihajajočih volitvah v Evropski parlament, je dejal. Komentiral je tudi brexit in dejal, da se
zdaj poskuša rešiti, kar se rešiti da. Na mizi ni več dobrih možnosti.
APA je izpostavila tudi, da je Šarec ta konec tedna praznoval 41. rojstni dan in da skupaj z avstrijskim kanclerjem
Sebastijanom Kurzem spada med mlade voditelje evropskih držav. Njuno razmišljanje je drugačno; bolj usmerjeno v
prihodnost, je dejal Šarec in tudi pohvalil delo avstrijskega kolega, s katerim se bo v sredo srečal.
•
Težave še niso z mize. ORF, Celovec, 05.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951422/
Umik predloga za 90-odstotno znižanje prispevkov za vse časopise ter 50-odstotno znižanje posebnega prispevka, ki ga
prejemajo iz Rima slovenski časopisi, še ne pomenida, da je problem z mize. Italijanski parlament bo o spremenjenem,
novem predlogu sklepal predvidoma še pred božičem.
Zadovoljstvo nad umikom popravka
Italijansko populistično Gibanje pet zvezd je v ponedeljek iz pristojne parlamentarne komisije umaknilo popravek
proračuna, ki bi za 90 odstotkov znižal prispevke za vse časopise, kar bi resno ogrozilo tudi obstoj tiskovin slovenske
narodne skupnosti v Italiji. Nad umikom popravka sta izrazili zadovoljstvo predstavnici Demokratske stranke v parlamentu,
senatorka in zamejska Slovenka Tatjana Rojc ter poslanka Debora Serracchiani.
Poslanec Gibanja pet zvezd Adriano Varrica je v sredini novembra komisiji za proračun italijanske poslanske zbornice vložil
predlog za 90-odstotno znižanje prispevkov za vse časopise ter 50-odstotno znižanje posebnega prispevka, ki ga med
drugim prejemata Primorski dnevnik in Novi Matajur.
Nasprotovanje predlogu so izrazile tudi slovenske organizacije v Italiji. Med drugim so predstavniki slovenske manjšine v ta
namen opravili več srečanj v Rimu in spregovorili s slovenskim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem, ki je izrazil podporo
manjšini.

Slika: Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ). Foto: skgz.org

„Stanje nekoliko boljše“
S ponedeljkovim umikom predloga pa vprašanje krajšanja sredstev časopisom nikakor ni z mize, ugotavlja predsednik
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič.
•
Devetič priznanja „Naša Slovenija“. ORF, Celovec, 05.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951370/
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine je objavilo razpis za podelitev
priznanj „Naša Slovenija“ za leto 2018. Častni pokrovitelj dogodka bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter
Jožef Česnik.
Oman in Januš prva spoznala namen
Akademski slikar Valentin Oman je bil prvi, ki je spoznal v pobudi Slavka Mežka, predsednika gibanja za ohranjanje in
uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine Kultura-natura.si gibalo povezovanja med slovenskimi
skupnostmi izven meja Republike Slovenije in je za priznanje „Naša Slovenija“ prispeval pozornost trajne vrednosti.
Nadaljnji koroški likovni umetnik, ki se je vključil, je bil Gustav Januš. Skupno je idejo podeljevanja odličij podprlo doslej
osem likovnih umetnikov in umetnic. Ob imenovanih dveh še Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tuta, Franko Vecchiet,
Barba Štembergar Zupan in Dora Plestenjak.
Priznanja Naša Slovenija bo gibanje podeljevalo devetič, in sicer v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu, kjer je bila
na „Ta veseli dan kulture“, dan rojstva pesnika Franceta Prešerna (3. decembra), tudi predstavitev. Častni pokrovitelj
dogodka bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.

Slika: Slavko Mežek. Foto: orf
Ob njegovi idejni podpori predsednik gibanja Slavko Mežek upa, da bo mogoče med odlikovane za posnemanja vredne
dosežke poleg slovenskega zamejstva vključiti tudi osebnosti iz vrst Slovencev po svetu. Vsekakor sega poznanstvo Slavka
Mežka z ministrom Česnikom v čas, ko je prihajal na srečanja še z onstran velike luže, je pojasnil.
Kategorije za razpis ostajajo nespremenjene: Ohranjanje dediščine; Raziskovanje in uveljavljanje dediščine; Zasluge
posameznikov ali organizacij ter Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.
Kriteriji so: odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, krajinskih in socialnih vrednot
okolja; verodostojnost in celovitost; trajnost; prepričljivo izobraževalno delo; družbena odgovornost projektov; ustrezna
utemeljitev in predstavitev.
•
Ekipa izobraževalne direkcije popolna. ORF, Celovec, 06.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951580/
Vodstvo nove deželne izobraževalne direkcije, ki bo od 1. januarja 2019 vodila vse šolske agende, je popolno, sporoča
dežela Koroška. Nova sodelavca izobraževalnega direktorja Roberta Klinglmairja bosta Klaus Peter Haberl in Peter
Wieser.
Klaus Peter Haberl je novi pedagoški vodja, Peter Wieser pa novi vodja predsedstva, oba je v svojih funkcijah potrdil
minister za izobraževanje in znanost Heinz Faßmann (ÖVP).
•
Blažina nova deželna predsednica DS. ORF, Celovec, 06.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951577/
Nekdanja poslanka v italijanskem parlamentu Tamara Blažina je bila v nedeljo izvoljena za deželno predsednico
italijanske Demokratske stranke (DS) v Furlaniji-Julijski krajini. Deželni svetnik Cristiano Shaurli pa je postal novi tajnik.
„Potrebujemo uspešno levosredinsko sestavo“
Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) jima je zaželela uspešno delo. Vodstvo SKGZ je ob tem izrazilo posebno
zadovoljstvo, da je bila Blažina, ki je več desetletij posvetila prav strankarskemu življenju in slovenski narodni skupnosti,
izvoljena na tako pomembno mesto, so sporočili iz zveze.
Izrazili so prepričanje, da bo novo vodstvo ustvarilo potrebno notranjo povezanost, ki je največje jamstvo za uspešno pot
stranke. „Naša družba potrebuje močno in uspešno vladno levosredinsko sestavo, ki bo znala postaviti v ospredje tiste
vrednote, ki so izraz tradicije in obenem bodočnosti naše narodne skupnosti,“ so zapisali.

Slika: Nekdanja poslanka v italijanskem parlamentu Tamara Blažina je bila v nedeljo izvoljena za deželno predsednico
italijanske Demokratske stranke (DS) v Furlaniji-Julijski krajini. Foto: sta.si
Tako kot doslej bo SKGZ z veliko pozornostjo spremljala vsa prizadevanja stranke, ki bodo šla v smer razvoja in uveljavljanja
slovenske narodne skupnosti in obmejnega povezovanja. SKGZ ceni prispevek, ki ga je stranka in njene predhodnice dala v
podporo Slovencev v Italiji, dobrososedskih odnosov ter za trajen in konstruktiven dialog med večinskim narodom in
slovensko skupnostjo, so še navedli.
•
SSO z novim starim predsednikom. ORF, Celovec, 06.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951584/
Svet slovenskih organizacij (SSO), ki je ena od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, je v sredo v Gorici
izvolil novo vodstvo. Za predsednika SSO je bil ponovno potrjen dosedanji prvi mož organizacije Walter Bandelj.
Izvoljene tudi pokrajinske podpredsednice
Kot so še dodali, so bile za pokrajinske podpredsednice izvoljene Maja Lapornik za Tržaško, Franca Padovan za Goriško in
Anna Wedam za Videmsko pokrajino. Na mesto blagajnika je bil potrjen Ivo Corva. Istočasno se je sestal tudi nadzorni odbor
Sveta slovenskih organizacij in izvolil za predsednika Matjaža Rustjo, so še sporočili iz SSO.

Slika: Svet slovenskih organizacij (SSO), ki je ena od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, je v sredo v
Gorici izvolil novo vodstvo. Za predsednika SSO je bil ponovno potrjen dosedanji prvi mož organizacije Walter Bandelj.
Foto: sta.si
SSO je ena od dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji. Prizadeva si za razvoj slovenske manjšine in njeno
sodelovanje s Slovenijo. SSO je bil ustanovljen leta 1976 kot katoliška protiutež drugi krovni organizaciji, Slovenski kulturnogospodarski zvezi (SKGZ).
Cilj SSO je, kot je navedeno na njihovi spletni strani, ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Italiji v vseh vidikih
političnega, socialnega, kulturnega, športno-rekreacijskega, ekonomskega in znanstvenega življenja na temeljih pluralizma,
demokratične zavesti, krščanskih vrednot in avtonomije.
•
Odprta vprašanja, „a nič nerešljivega“. ORF, Celovec, 06.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951574/
Slovenski premier Šarec in avstrijski kancler Kurz sta v sredo na Dunaju poudarila dobre odnose med državama. Posvetila
sta se predvsem evropskim temam, pri čemer je Šarec izpostavil, da imata državi „nekaj odprtih vprašanj, a nič takega,
česar ne bi mogli rešiti“.
Formalna pritožba zaradi otroških dodatkov
Kot odprta vprašanja je Šarec (LMŠ) na novinarsko vprašanje izpostavil zlasti podaljševanje avstrijskega nadzora na meji s
Slovenijo, pa tudi problem otroških dodatkov, ki naj bi jih vlada na Dunaju tujim delavcem izplačevala glede na raven
življenjskih stroškov v njihovih izvornih državah. Za delavce iz Slovenije to pomeni, da bi dobili precej nižji dodatek od
Avstrijcev.

Glede slednjega je Šarec ponovil slovensko stališče, da to ni v skladu z evropskimi pravili. Izrazil je pričakovanje, da bo svoje
povedala tudi Evropska komisija, ki je Avstriji sicer zaradi zakona že zagrozila s postopkom. Slovenija se je zaradi tega
vprašanja skupaj s sedmimi članicami EU tudi formalno pritožila pri Evropski komisiji.

Slika: Slovenski premier Šarec in avstrijski kancler Kurz sta v sredo na Dunaju poudarila dobre odnose med državama.
Foto: bka/Tatic
Le dve vprašanji dopuščeni
Nadzor na meji in otorške doklade sta bili tudi edini temi, ki sta jih po pogovoru bolj konkretno pojasnila Šarec in Kurz. Kajti
na zelo kratki novinarski konferenci sta lahko stavili vsaka po eno vprašanje le urednici ORF in RTV Slovenija. Ostali novinarji
niso imeli priložnosti, da bi Sarca in Kurza spraševali še o drugih temah, kot sta na primer položaj slovenske Narodne
skupnosti na Koroškem in Štajerskem ali pa morda notifikacija Avstrijske državne pogodbe.
„Nadzor ni potreben“
Tudi glede ohranjanja nadzora na slovensko-avstrijski meji je Šarec na skupni novinarski konferenci po srečanju s Kurzem
ponovil slovensko stališče, da nadzor ni potreben, saj da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo. Kurz (ÖVP)
je na drugi strani spomnil, da je Avstrija nadzor na meji uvedla sredi migrantske krize leta 2015, a šele po tistem, ko se je za
to odločila država, ki se je najbolj zavzemala za odprte meje - Nemčija. Nadzor pa je uvedla na meji z Avstrijo, je poudaril
avstrijski kancler.
Nakazal je, da bi nadzor na meji lahko odpravili šele, ko bodo zunanje meje Evropske unije „ustrezno varovane“. S slednjim
se je strinjal tudi Šarec, ki se je zavzel za okrepitev pristojnosti Frontexa. Za Slovenijo je pomembna zlasti okrepitev
varovanja zunanje meje EU na mejah Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Pri tem pa se je Šarec zavzel še za to, da bi
vprašanje nadzora na notranjih mejah v schengenskem prostoru reševali „v evropskem duhu“.

Slika: Slovenski premier Šarec in avstrijski kancler Kurz sta v sredo na Dunaju poudarila dobre odnose med državama.
Foto: bka/Tatic
Poudarila zelo dobre odnose
Kljub vprašanjem, pri katerih se ne strinjata, pa sta Šarec in Kurz poudarila zelo dobre odnose med državama, zlasti na
gospodarskem področju. Blagovna menjava med državama presega pet milijard evrov letno, Avstrija pa je z okoli tisoč
podjetji največji investitor v Sloveniji, je poudaril Kurz. „Imamo tudi pestro izmenjavo ljudi, narodni skupnosti v obeh
državah in močno kulturno sodelovanje,“ je povzel zvezni kancler in izrazil zadovoljstvo, da sta se s Šarcem dogovorila, da se
bo to sodelovanje še poglabljalo. Tudi zato je Šarec Avstrijo izbral za prvo sosedo, ki jo je obiskal kot premier, za kar se mu je
Kurz izrecno zahvalil.

„Imamo sicer nekaj odprtih vprašanj, kot vsi sosedje na svetu, vendar nič takega, česar se ne bi dalo reševati,“ je dejal Šarec.
Šarec je na drugi strani Kurza pohvalil za vse napore in prizadevanja med avstrijskim predsedovanjem EU, zlasti pri
reševanju vprašanja brexita, da bi bil ta „čim manj boleč“.

Slika: Slovenski premier Šarec in avstrijski kancler Kurz sta v sredo na Dunaju poudarila dobre odnose med državama.
Foto: bka/Tatic
Po navedbah urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) sta se sogovornika strinjala, da je v interesu celotne EU, da pride do
čimprejšnjega dogovora z Združenim kraljestvom glede njegovega izstopa iz Evropske unije ter nato do vzpostavitve
celovitega in ambicioznega sodelovanja.
Premier Šarec je izrazil tudi pričakovanje glede vrha EU-Afrika, ki ga Avstrija pripravlja še ta mesec ob izteku predsedovanja.
Kot je ocenil Šarec, bo forum dobra pot za reševanje vprašanja migracij. Sam verjame, da je ta problem treba „reševati na
izvoru, ne pa stihijsko, vsak po svoje“. Pri tem ne Šarec ne Kurz nista omenila dogovora ZN o migracijah, ki ga bodo prihodnji
teden potrjevali v Marakešu.
Slovenija dogovor podpira, Avstrija pa ne. Šarec je že pred prihodom na Dunaj ocenjeval, da so evropske države, ki so se
odločile, da ne podprejo tega dogovora, to storile predvsem iz notranjepolitičnih motivov. Avstrijsko vlado sicer sestavljata
konservativna ljudska stranka (ÖVP) in desni, protimigrantski svobodnjaki (FPÖ).
Šarec je povedal še, da sta se s Kurzem pogovarjala tudi o položaju na Zahodnem Balkanu. Pri tem je ponudil pomoč in
izkušnje Slovenije pri zagotavljanju pomoči državam v tej regiji na njihovi poti v evroatlantske integracije.
Na relativno kratki novinarski konferenci nista izpostavila drugih tem, kot sta na primer položaj slovenske manjšine na
avstrijskem Koroškem in Štajerskem ali pa morda notifikacija avstrijske državne pogodbe (ADP). Sta pa o slovenski narodni
skupnosti v Avstriji po navedbah urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) govorila.
Šarec da je v pogovoru ocenil, da je bil v zadnjih letih dosežen pomemben napredek, ob tem pa poudaril, da Slovenija
prepoznava slovensko narodno skupnost na Koroškem in Štajerskem kot pomemben vezni člen s sosednjo državo. Izrazil je
pričakovanje, da bo avstrijska vlada uresničila zaveze glede povečanja financiranja manjšinskih organizacij.
„Gledava naprej“
Šarec je na novinarski konferenci še poudaril, da s Kurzem pripadata mlajši generaciji politikov, ki na svet in Evropo gleda
nekoliko drugače. „Ne želiva si nenehnega vračanja v zgodovino, ampak rada“, je še dejal slovenski premier.
Na delovnem obisku je slovenskega premierja sprejel tudi zvezni predsednik Alexander Van der Bellen, s katerim sta
izmenjala poglede glede prihodnosti EU. Avstrijski predsednik je izrazil zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem med
državama.

Slika: Na delovnem obisku je slovenskega premierja sprejel tudi zvezni predsednik Alexander Van der Bellen, s katerim
sta izmenjala poglede glede prihodnosti EU. Avstrijski predsednik je izrazil zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem med
državama. Foto: sta.si

•
Srečanje na novoletnem sprejemu. ORF, Celovec, 06.12.2018
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2951695/
Ustaljena navada je, da se slovenski državniki pred pogovori s svojimi avstrijskimi kolegi posvetujejo s predstavniki
slovenske narodne skupnosti. Tokrat se slovenski premier Šarec s koroškimi Slovenci ni sestal v Ljubljani, temveč jih je
srečal na novoletnem sprejemu veleposlaništva RS na Dunaju.

Slika: Na sprejemu: premier Marjan Šarec in predsednik sosveta Manuel Jug. Foto: jug
Na predhodnih srečanjih v Ljubljani so se v Sloveniji pozanimali, kaj so največje težave narodne skupnosti in kakšne rešitve si
želi. Pred obiskom premierja Šarca na Dunaju takšnega pogovora v Ljubljani ni bilo. Šarec se je sicer srečal s predstavniki
manjšine in drugimi dejavniki na Dunaju, ugotavlja predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega
kanclerja Manuel Jug.
Jug: „Je bil posvet pred obiskom zunanjega ministra“

Slika: Novoletni sprejem: veleposlanica RS Ksenija Škrilec s svojimi gosti. Foto: jug

Primorski dnevnik, Trst
•
•
•
•
•
•
•

Sandor Tence. V Trstu in Gorici dogovor DS-SSk, Benečija po svoje: Trst - zakulisja nedavnega zbora slovenskih
izvoljenih predstavnikov. Primorski dnevnik, št. 281 (30. nov. 2018), str. 3
Sandor Tence. Južni Tirolci doma z Ligo, za Evropo pa s Forza Italia?: Bocen - pogajanja in ugibanja. Primorski
dnevnik, št. 281 (30. nov. 2018), str. 3
V evropskem parlamentu o težavah La voce del popolo: Strasbourg – nastop istrskega poslanca Iva Jakovčića.
Primorski dnevnik, št. 282, 1.12.2018, str. 3
(mp) Za pozitiven odnos do šole: Trst – srečanje v oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice.
Primorski dnevnik, št. 282, 1.12.2018, str. 5
Ivan Žerjal. Upad slovenskega jezika zajeziti z doslednostjo in strokovnostjo: Tržaška - vzgojitelji, učitelji in
profesorji o ravni znanja slovenščine v vrtcih in šolah. Primorski dnevnik, št. 282 (1. dec. 2018), str. 1, 5
Aleksander Koren. "Vroča" jesen našega in drugih dnevnikov: tiskani mediji - ob napovedi o ukinitvi javne
podpore. Primorski dnevnik, št. 283 (2. dec. 2018), str. 3
Skrajni čas je, da Italija ratificira Evropsko listino o manjšinskih jezikih: zakonski osnutek je vložila slovenska
senatorka Tatjana Rojc. Primorski dnevnik, št. 283, 1.12.2018, str. 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udeleženci konference v Novem Sadu soglašali, da so manjšinski mediji del kulturne dediščine. Primorski dnevnik,
št. 283, 1.12.2018, str. 12
Na palači parlamenta saške tudi lužiška srbščina, vendar samo ob stranskem vhodu za obiskovalce. Primorski
dnevnik, št. 283, 1.12.2018, str. 12
Sandor Tence. Gibanje 5 zvezd umaknilo sporni predlog o časopisih: Rim - v poslanski proračunski komisiji.
Primorski dnevnik, št. 284 (4. dec. 2018), str. 3
Danjel Radetič. Župan in občinski svet složno v bran časopisov: Gorica - v resoluciji Peterina in Rossija podpora
Primorskemu dnevniku. Primorski dnevnik, št. 284 (4. dec. 2018), str. 13
Tamara Blažina in Cristiano Shaurli za krmilom Demokratske stranke: Gorica - strankina deželna skupščina: nova
predsednica izpostavila vlogo Primorskega dnevnika in slovenskih časopisov. Primorski dnevnik, št. 284 (4. dec.
2018), str. 12
S pogledom v prihodnost : Čedad - 50 let Zveze slovenskih izseljencev FJK - Slovenci po svetu. Primorski dnevnik,
št. 284 (4. dec. 2018), str. 18
"Svoboda tiska temeljna vrednota vsake demokracije": Rim - novo svarilo italijanskega predsednika Sergia
Mattarelle: Crimi napovedal korenite spremembe pri javnih prispevkih za tisk. Primorski dnevnik, št. 285 (5. dec.
2018), str. 3
Peter Verč. Slovenski otroci v Italiji nimajo pravice do pomoči: FJK – pomanjkanje slovenskih logopedov,
fizioterapevtov, psihologov in drugih kadrov. Primorski dnevnik, št. 286, 6.12.2018, str. 3
"DS razklana in v hudi krizi, populizem se uveljavlja tudi v slovenski manjšini": politika - Tamara Blažina nova
deželna predsednica stranke / Tamara Blažina, Sandor Tence. Primorski dnevnik, št. 286 (6. dec. 2018), str. 3

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter
•

Aktivni penzionisti slejdnjič vküper pred svetki. –dm-. Foto: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 2-3
Drüštvo porabski slovenski penzionistov má letno pet-šest velki programov: od fašenka, izleta, velkoga djilejša, prauške
pa piknika do pričakovanja adventa. Eške prva, kak bi se v predbožičnom cajti cejlak posvetilo svojim držinam, porabsko
starejšo lüstvo slejdnjo paut vküppride.

Slika: Števanovski mlajši so se z Anov Časar Pénzes spravlali s kinčanjom medeni figic. Foto: Silva Eöry
25. novembra se je v konferenčnoj dvorani dvajsetlejtnoga Slovenskoga doma zbralo više 130 lüdi. Predsednica
penzionističnoga drüštva Klara Fodor je pozdravila vse goste z Varaša pa porabski vesnic, cuj pa eške generalnoga
konzula RS Borisa Jesiha, slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss, predsednika Slovenske zveze Jožeta Hirnöka pa
predsednika Državne slovenske samouprave Martina Ropoša. Na predbožično srečanje so prišli predstavniki partnerski
drüštev z gorički Rogašovec pa Murske Sobote tö.

Slika: Zbor drüštva penzionistov se je vsakši keden pripravlo na adventni koncert. Foto: Silva Eöry
Na začetki programa so s sprevajanjom fud pa bajsa edno Marijino pa edno domovinsko pesem zaspejvali člani Triona
Vetrnica z Male vasi v Sloveniji. Svoje misli o adventnom časi so povödali dolenski plebanoš Vili Hribernik, šteroga
dobro poznajo vörnicke, ki v števanovsko cerkev odijo. »Eni so mladi, drügi so na vreji svoje moči, mi smo pa menje mladi.
Aj nam tau gnešnjo srečanje dá nauvo batrivnost, nauve moči, ka mo se dale trüdili za lepši žitek v naši domauvaj pa
držinaj,« so želejli gospaud Vili pa povödali, ka je advent cajt za dühovno živlenje. Gor so prešteli reči pápe Frančiška, štere
so tapravli v Vatikani pred starcami: če rejsan so mladi puno vitalnosti pa energije, morejo starejši v lübezni pa modrosti
peldo davati.
V svetešnjom tali programa - šteroga soorganizator je bila Slovenska zveza - se je s kratkim adventnim koncertom
nutpokazo pevski zbor penzionističnoga penzionističnoga drüštva. Toga so stvaurili leta 2016, redne vaje pa majo od
letošnjoga augustuša. Nut je včijo strina Vera Gašpar, zavolo njinoga betega pa se je ž njimi za koncert pripravila leranca pa
novinarka Margita Mayer. Zbor je dvoglasno zaspejvo lejpe porabske adventne pesmi, veseldje je bilau videti, ka sta
spejvala dva moška tö. Vsi dobro nazaj ponimo ljudske pevke z Monoštra, od štere skupine dosta nekdešnji članic k sreči
eške itak spejva v nauvom zbori. »V naši cerkvaj smo sploj na gausti spejvali, mladi pa starejši. Na žalost gnesdén toga že
menje geste. Zatok je dobro, ka té lejpe pesmi čüjejo naši mlajši penzionisti ali celau mladina tö,« nam je tapravla
Margita Mayer.

Slika: Števanovski cerkveni pevski zbor se je nutpokazo s petimi svetimi pesmimi. Foto: Silva Eöry
Cerkveni pevski zbor ZSM Števanovci so stvaurili leta 2010, gda so v cerkvi vesnice televizijci cejlo slovensko mešo gorvzeli.
»Mi mamo v Števanovci vsakši mejsec eno slovensko mešo, te smo tam vsi, cejli zbor. Gda pa je drüga meša, spejvajo tisti
člani, šteri čas majo,« nam je povödala predsednica zbora Marijana Fodor. Skupino pela kantor Gábor Sebestyén, zdajšnji
adventni nastop pa je vodo kotriga Ferenc Sütő. V etoj skupini smo ranč tak vidli nekdešnje števanovske ljudske pevke, na
koncerti pa so vse adventne pesmi večglasno spejvali s cerkveni pesmarski knig »Poslušajte, vsi ljudje«.
K pulpituši sta staupila dva člana drüštva: strina Ana Ropoš s Števanovec so pripovejdali o stari adventni cajtaj. »Rano smo
se že spravlali, ka demo k zordjenicam, gda zrankoma zvonijo v šestoj vöri. Gda pa je lagvi cajt bejo pa mraz, smo doma
molili raužen vejnec pri svejčaj,« so se spominali Anuš neni. Miška Ropoš z Ritkarovec pa so premišlavali o sveklini, štero je
Baug poslo na zemlau, aj lidgé vidijo sebé pa drüge lidi. »Če sta lübezen i pravica nej vküper, te nikam ne moremo priti. Liki
če tau geste pri lidaj, te dosta dale pridejo i tisto sveklino válijo leko. Sami sebi si leko spravlajo imanje, ka na drügom svejti
gorponücajo,« so svoje misli povödali Miška bači.

Slika: Strini Iluš Dončec ino Ana Ropoš sta redili adventne vence – po modernom pa po indašnje. Foto: Silva Eöry
Na platni na stenej so se za en malo začnili prikažüvati kejpi 8-minutnoga filma, šteroga so penzionisti gorvzeli s
fotoaparatom, küplenim s pomočjauv Slovenije. Vidli smo, kak se je starejšo porabsko lüstvo pripravlalo na adventni
program: v Varaši so članice redile adventne vence, v Iži djabok na Gorenjom Seniki ino pri ednoj vertinji v Traušči pa pekle
figice, štere so s šaularami v Slovenskom domi okinčale. Depa spoznali smo delo na pevski vajaj tö.
Vse, ka so delale flajsne penzionistke, so nam malo nutpokazale na letošnjom adventnom programi tö. Ana Ropoš so redili
adventne vence po indašnje. »Brojca se vugne, nej trbej slamo, tau je zapravlanje. Brojca pa draut pa rauže, drügo nej trbej.
Mi starci ešče držimo tau šego, zdaj pa že mladim tü prejkdavamo,« so se smejali Anuš neni. Pri gnakom stoli so moderni
venec redili strina Iluš Dončec.
»S slame napravimo obrauč pa goraspletemo barojco, goradejemo štiri svejče. Leko gorasklademo djaboka, šaupe ali
andjele. Inda smo samo edno vejko na dveri goraobesili, oreje gorazvezali pa tisto bilau,« so pripovejdali Iluš neni.
Pri drügom stoli je podpredsednica penzionističnoga drüštva Marijana Kovač pokazala, kak se redijo krizanteme s krep
papéra. »V istini so tau rauže za vsisvecovo. Nekda smo mi nej meli penez, niške je nej küpüvo kipléne vence. Dostaféle rauž
vejmo eške rediti, na priliko klinčece pa trnjove rauže,« smo čüli.
Na program penzionistov so pozvali tiste dekličine s Števanovec, štere so prva že tö pomagale kinčati medene figice. Zdaj so
tau nutpokazale pod pelanjom strine Ane Časar Pénzes. »Za kinčanje trbej bejlo od djajca, s pracukrom gorzmlačeno, aj fejst
trdo bau. Ge mam šegau eške malo soli pa limone cujdati. Kremo v začko dejemo, na šteroj je sploj mala lüknja, če je vekša,
ne more tak lepau kinčati. Depa tej števanovski mlajši frajt majo,« so se veselili Anuš neni.
Predsednica Klara Fodor je cujdala, ka je trnok žmetno nutzakapčiti mlajše v delo, vejpa dosta vse programe majo. Donk pa
se člani drüštva trüdijo za medgeneracijsko sodelovanje. »Penzionisti moremo tau za svojo dužnost držati, vejpa mi že
mamo kaj prejkdati mladim. Ovak za nami ne ostane dosta od toga, ka smo mi Porabski Slovenci. Mi smo tü erbali, mi smo
se tü navčili pa bi radi s toga donk edno drtino prejkdali,« je tomačila Klara Fodor.
Po programi je bilau v restavraciji Lipa veselo. Eške vekšo veseldje je gratalo, gda so od lüstva vöpozvali vse tiste, šteri so
dopunili 75 lejt. Više dvajsti penzionistov - žensek pa moškov - je dobilo eden bejli cvejt pa posanco šampanjca v rokau.
»Kol’kor kapljic, tol’ko let,« se je čülo v dvorani. Generalni konzul Boris Jesih je tapravo, ka se v Porabji najraj drüži s
članicami Drüštva porabski slovenski penzionistov, štere so sploj aktivne. Predsednica organizacije je gratulejrala petim
sodelavcom Slovenskoga doma, šteri že dvajsti lejt tam delajo, pred žmanov večerdjov pa so navzaučim blajžene božične
svetke želejli Konrad Kostanjevec od Triona Vetrnica, predsednica DU Murska Sobota Angela Novak ino predsednik DSS
Martin Ropoš.
Za finančno podporo se organizatorji zahvaljujejo Ministrstvu za človekove vire, Slovenski narodnostni samoupravi
Monošter - Slovenska ves ter članstvu društva.
•
Ministrica za kmetijstvo prvič uradno v Porabju. –dm-. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 3
30. novembra se je na prvem uradnem obisku v Porabju mudila ministrica RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Aleksandra Pivec. V začetku programa se je na generalnem konzulatu RS v Monoštru sestala s predstavniki slovenske
skupnosti na Madžarskem, slovensko parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss, predsednikom Državne slovenske
samouprave Martinom Ropošem, predsednikom Zveze Slovencev na Madžarskem Jožetom Hirnökom in poslovodjo
Razvojne agencije Slovenska krajina Andrejo Kovács. Ob gostitelju generalnem konzulu RS Borisu Jesihu se je pogovora
udeležil še vodja zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK Vladimir Čeligoj.

Slika: Udeleženci pogovora na generalnem konzulatu. Foto: K. Holec
Predstavniki Slovencev na Madžarskem so ministrico seznanili z aktualnimi izzivi pred porabsko slovensko skupnostjo, ki jih
sicer Aleksandra Pivec dobro pozna, saj je v prejšnji Vladi RS opravljala funkcijo državne sekretarke pri Uradu Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu. Poudarek pogovora je bil postavljen na razvojni program za Porabje, ki ga podpira tudi
Vlada Madžarske.
»Ta dokument je izjemnega pomena, saj tokrat poleg strateškega okvira za nadaljnji razvoj tega območja in slovenske
narodne skupnosti podaja tudi konkretne projekte, s pomočjo katerih se lahko situacija rešuje, popravlja in nadalje razvija.
Tudi finančni viri za financiranje projektov so že opredeljeni,« je v kasnejši izjavi za medije podčrtala slovenska ministrica
za kmetijstvo in dodala: »To je prav gotovo izjemnega pomena tudi za Slovenijo, ki si želi pri tem pomagati in sodelovati ter
tako omogočiti slovenski narodnostni skupnosti pogoje, pod katerimi bodo seveda tudi mlajše generacije ostajale v
Slovenskem Porabju na Madžarskem.«
Aleksandra Pivec je poudarila, da podpira Vlada RS tudi vsakovrstne čezmejne projekte s koriščenjem sredstev iz evropskih
skladov, kajti »moramo tovrstna zaključena območja obravnavati skupaj, se pravi s sinhronim pristopom obeh držav.«
Pogovori na monoštrskem generalnem konzulatu so potekali tudi o naslednji finančni perspektivi Evropske unije.
»Poskušalo naj bi se dobiti strateške projekte tudi med Slovenijo in Madžarsko, tovrstne projekte je Slovenija imela že z
Italijo. Strateški projekti so izjemna priložnost, saj lahko to celovito področje obravnavamo tudi z vidika obeh obmejnih
manjšin. Jaz si želim, da v prihodnjem obdobju, ko se dogovarjamo o novi finančni perspektivi, do teh dogovorov tudi pride.
Kot smo bili danes priča predstavitvi, projektnih osnov je več kot dovolj in se dá tovrstna sredstva tudi zelo učinkovito,
razvojno usmerjeno in ciljno uporabiti.«
Slovenska ministrica je še izpostavila, da Slovenija je in tudi bo podpirala razvoj kmetijstva v Porabju. »Ukvarjamo se že tudi
z nekimi obstoječimi projekti, ki iščejo svojo podlago oziroma možnosti za prihod v Porabje,« je pristavila članica slovenske
vlade.
V nadaljevanju programa je Aleksandra Pivec obiskala Slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku, kjer se je na terenu
seznanila s položajem in prihodnjimi izzivi ustanove. Sestala se je tudi s predstavniki koordinacije slovenskih zamejskih
kmetijskih organizacij AGRASLOMAK, ki jih je seznanila s trenutno kmetijsko politiko slovenske vlade. Med pogovorom so
sodelujoči obravnavali tudi skupno evropsko kmetijsko politiko, ki se pravkar spreminja, ter izzive v kmetijstvu v Sloveniji
in zamejskih pokrajinah. Predstavniki posameznih slovenskih kmetijskih organizacij zunaj meja Slovenije so ob koncu
sestanka ministrici predstavili svoj aktualni položaj.
•
Delavnica v Slovenskom drüštvi v Budimpešti. Irena Pavlič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 4
V predlanjskom leti smo meli gastronomsko delavnico pri našom drüštvi. Tüdi letos smo meli tau v programi, zato je vodstvo
drüštva tau organiziralo v soboto, 24. novembra. Vküper smo prišli že pred podnevom. Notri smo spokipüvali in vse
pripravili. Najprvin so tisti prišli, steri so pomagali, drugi pa slejtkar zadvečerka. Prišla nas je obiskat tüdi pooblaščena
ministrica Veleposlaništva R Slovenije Nataša Bergelj.

Slika: Vsi, steri smo bili na delavnici. Foto: Porabje
Že na vajaj pevskoga zbora smo si zgučali, ka mo vse pripravili. Najprvin smo pekli takšno, ka leko stogi, ka nej trbej friško
gesti. Tau je dinska torta ali Pijana Kata, kak pravimo. Eno smo na srejdi namazali z marmeladov, če je stoj z autom,
aj leko gej, drugo smo pa polejvali s küjanim redečim vinom. Spekli smo dvej velki torti, potejm prki makovi pogači tüdi dvej.
Edne ženske so tau delale, druge so pa napravile straušanco. Tak vejmo, ka je tau, kisela kapüsta pa gra vküper zmejšano.
Potejm smo naprajle na ola (goščicovo olje) krumče z lila lükom. Cuj k tauma prvin doma smo geli sölknivano mesau, zdaj pa
šonko in pršut.
Na konci smo doli zgraužale kukarčen kaup (šterc), te se je mogo gibati pa cvrtino na klabük, tau smo posipale s cverki kak
doma prvin. Kukarčen kaup smo tüdi s cverki posipale.

Slika: Malo razstavo so naprajli. Foto: Porabje
Gda je vse gotovo bilau, smo napravile malo razstavo, vse na eden sto znosile. Te so se že zbrali tüdi drugi člani drüštva.
Predsednica Agota Merkli Kállay je pozdravila navzauče in smo notripokazale vse dobraute. Nazdravili smo z domanjov
palinkov pa začnili veselo srečanje. Bilau je igranje, spejvanje, ples, djufkanje.
Pred lejtami sem jaz probala napisati, ka smo prvin doma geli, zdaj bi tau nej ešče gnauk ponovila. Prke makove pogače
smo malo popravili, na mak smo djali limonin sok (citromlé) pa zribano limonino lupinje in ešče mak posipali z rozinami.
Na konci smo se zavalili tistim ženskam, stere so dosti delale. Bilau je veselo, kisnau večer smo končali.
•
Folkloristi z Gornjega Senika v Sodišincih. Besedilo in fotografije: Filip Matko Ficko. Porabje, časopis Slovencev
na Madžarskem, Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 4
V vaško-gasilskem domu v Sodišincih je vokalno-glasbena skupina »Vinski bratje iz Gederovec« v soboto, 24. novembra
zvečer, pripravila že deveto srečanje ljudskih godcev in pevcev pod naslovom »Po našon lejpon Prekmurje«. Bil je to bogat
kulturni večer, a tokrat brez pobudnika in vodje skupine »Vinski bratje iz Gederovec« Petra Avguština, ki je preminil letošnjo
pomlad. Nanj so se v svojih nagovorih spomnili vsi nastopajoči, kot tudi vsi govorniki.

Slika: Folklorna skupina z Gornjega Senika na odru v Sodišincih. Fotografija: Filip Matko Ficko
K nastopu organizatorji vabijo posameznike in skupine iz ožje in širše okolice. In tako so na tem bogatem kulturnem večeru
nastopili tudi članice in člani folklorne skupine Zveze Slovencev na Madžarskem z Gornjega Senika. Na harmoniki jih je
spremljal Benjamin Sukič.

Slika: Plesalke in plesalce je na harmoniki spremljal Benjamin Sukič: Fotografija: Filip Matko Ficko
Bili so še godci in pevci iz Cvetlina na Hrvaškem ter iz Slovenije: iz Vuhreda, Rač pri Mariboru ter skupine z Goričkega v
Prekmurju (Mladi upi Vadarci) in domače skupine Občine Tišina: Vinski bratje iz Gederovec, Cvetje v jeseni, Moerski godci,
Što ma čas, Vinska trta iz Gederovec ter mladi harmonikarji: Blaž Šinko, Filip Mencigar in Samo Sedonja.
Bogat kulturni večer sta kot moderatorja povezovala Barbara Auguštin in Janko Durič, vsi sodelujoči pa so ob zaključku
skupaj zaigrali in zapeli, z njimi pa tudi občinstvo (kot tudi župani: Občine Tišina Franc Horvat, Občine Puconci Ludvik Novak,
občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber in predsednica Občinskega sveta Občine Bednja Marija Kolačko) zelo znano melodijo
Lojzeta Slaka »V dolini tihi«.
•
ETHOS LAND se predstavi. Tekst in fotografija: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 6
»Za vseh sedem partnerjev, štirje so iz Madžarske in trije iz Slovenije, je etični turizem takšna oblika razvoja turizma, ki
zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj, ob tem da v ospredje postavlja varovanje okolja,« je na začetku novinarske
konference, ki je bila v lendavskem hotelu Cubis, povedala Andreja Kovač, vodja Razvojne agencije Slovenska krajina (RASK),
vodilnega partnerja v čezmejnem projektu ETHOS LAND, ki je bil odobren letos na 6. zasedanju Odbora za spremljanje
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020.

Slika: Partnerji v projektu ETHOS LAND. Foto: Porabje
V omenjenem skoraj 1,1 milijona evrov vrednem projektu iz Porabja sodeluje še Občina Sakalovci, z madžarske strani pa še
dve organizaciji iz Županije Zala, in sicer Nap Harmata Közhasznú Alapitvány, sklad iz Galamboka, ter društvo Együtt a
sikeres Nováért. Iz Slovenije so partnerji trije: socialni podjetji (Permakulturni center za boljšo kakovost življenja in za pot k
samozadostnosti Makrobios Panonija iz Lucove ter Zavod za socialni razvoj Murska Sobota) in Zavod Marianum iz Veržeja.
Viktorija Hanžek iz RASK je povedala, da bodo s pomočjo projekta ETHOS LAND obogatili turistično ponudbo celotnega
Slovenskega Porabja: »Naša pokrajina je bogata z lokalnimi produkti, ampak na žalost pridelovalci in predelovalci niso
registrirani in delajo to samo za lastno uporabo. Naš cilj je, da bomo imeli do zaključka projekta v Porabju vsaj deset
registriranih lokalnih produktov.« Sakalovska županja Valerija Rogan je pojasnila, da bodo pri njih za potrebe etičnega
turizma obnovili manjšo zapuščeno kmetijo in poskušali z njo ponovno vrniti življenje v vas. »V gospodarskem poslopju
bomo uredili prenočišča za tiste turiste, ki ne želijo prespati v hotelu, ampak v bolj domačem okolju,« je izpostavila Valerija
Rogan.
•
Vaje prostovoljnih gasilcev. LRH. Foto: Mate Nemeš. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6.
decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 6
Člani prostovoljnih gasilskih društev iz Domanjševcev, Hodoša, Gornjega Senika, Dolnjega Senika, Egyházasrádóca in
Sakalovcev ter Reševalne skupine Őrség – Goričko - Raab so morali na treh prizoriščih dokazati, da so sposobni (tudi v
resničnih razmerah) rešiti nevsakdanje naloge, ki se porajajo ob nesrečah.

Slika: Prizori v gasilskih vaj. Foto: Porabje
»V Sakalovcih je nekdanjo večnadstropno graničarsko karavlo med požarom napolnil dim, ki je otežil reševanje oviranih v
stavbi. Na Dolnjem Seniku so v gosti megli frontalno trčili štirje avtomobili, eno od vozil se je stisnilo pod prikolico
traktorja,« nas je seznanil poveljnik PGD Sakalovci Norbert Nagy, s katerim smo se ob spremljavi zvoka motorne žage
napotili na »prizorišče naslednje nesreče« v gornjeseniškem gozdu. Tam je para v zraku otežila reševanje oseb, ki so
se stisnile v vozilo na dnu prepada. Dávid Horváth in Péter Sömenek sta teren pripravila skupaj: utrla sta si pot in napenjala
vrvi, da bi lahko s pomočjo alpinistične tehnike pričela z zdravstveno oskrbo ponesrečencev.
Mlada gasilca sta povedala, da sodelujeta četrto leto pri delu PGD Sakalovci, ki je uspešno - to dokazuje tudi nekajletno
delovanje mladinske sekcije pri društvu.
Vajo v Slovenskem Porabju so izvedli s poveljevanjem gasilskega poveljnika Direkcije gasilstva Železne županije
podpolkovnika Balázsa Zsolta Kovácsa, namestnik direktorja Direkcije gasilstva Železne županije gasilski polkovnik András
Seper pa je izvedbo vaje ocenil kot odlično.

•

Vesele vidre zopet prijetno presenetile. Tekst in foto: eR. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 7

Peskovci
Približuje se konec leta, začel se je adventni čas in z njim povezani dogodki. Odlično razstavo, povezano z adventnim časom
in božičem, pa tudi s koncem leta, so pripravile peskovske Vesele vidre s predsednico Andrejo Habjanič na čelu.

Slika: Razstavo, povezano z adventnim časom in božičem, pa tudi s koncem leta, so pripravile peskovske Vesele vidre.
Foto: Ernest Ružič.
Na otvoritvi v obnovljenem vaško – gasilskem domu si je razstavo ogledalo presenetljivo veliko obiskovalcev iz vseh naselij
gornjepetrovske občine. Organizatorice vedno uspejo privabiti kulturno-turistična društva, šole in posameznike, ki imajo čas
in voljo, da pokažejo izdelke, s katerimi počastijo konec leta, obiskovalcem pa ponudijo užitek pri ogledu. Samo tisti, ki ni
organiziral podobnih dogodkov ali se sam potrudil za sodelovanje na razstavi, lahko skomigne z rameni, saj to ni nič
osebnega. Pa je, kajti v sleherni izdelek je vložen trudi pa tudi ljubezen in pripravljenost sodelovati na javni prireditvi. Ker so
Peskovci majhna gorička vas, je potrebno še več truda, da ostane prireditev v prijetnem spominu.

Slika: Razstavo, povezano z adventnim časom in božičem, pa tudi s koncem leta, so pripravile peskovske Vesele vidre.
Foto: Ernest Ružič.
Vesele vidre so pripravile tudi krajši kulturni program. Patricija je za uvod prebrala pesem domačega avtorja Bela ravnica na
prepihu, nastopili so učenci osnovne šole, zaplesala je folklora, dodali so ščepec humorja, stari/novi župan gornjepetrovske
občine Franc Šlihthuber pa je razstavljalkam izročil priznanja. Organizatorice so poskrbele tudi za pogostitev. Druženje se je
nadaljevalo kar nekaj ur, pogled po obiskovalcih pa je povedal, da je razstava pritegnila starejše in mlade obiskovalce.
Dvorana peskovskega vaško-gasilskega doma je po obnovi lepo opremljena, niti ne tako majhna, vendar je bila skoraj
premajhna za vse, ki so prišli v soboto, 24. novembra, pogledat razstavo in pokramljat z znanci in prijatelji.
•
Skupni dopoldan z učenci OŠ Grad. Agica Holec, ravnateljica DOŠ Števanovci. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 7
22. novembra dopoldne smo na DOŠ Števanovci imeli goste. Učenci petega razreda z Grada so se pripeljali k nam na obisk.
Prejšnje leto pred božičem so oni povabili nas na Božično delavnico in v Vulkanijo. Zdaj smo jih pa mi povabili in pogostili.
Z učenci sta prišli dve učiteljici. Po malici smo se napotili do Graničarskega muzeja, kjer so si lahko vse ogledali. Potem smo
šli v Informacijski center Narodnega parka, kjer so imeli delavnico. V treh skupinah so morali reševati razne naloge. Skupine
so bile mešane, naši učenci iz 5. in 6. razreda so se jim tudi pridružili.

Slika: Skupni dopoldan z učenci OŠ Grad. Foto: Porabje
Sedem postaj je bilo, na čas so morali rešiti naloge in so zanje dobili točke. Tekmovanje je bilo zanimivo in uspešno. Naloge
so bile: sestaviti so morali sliko rastlin in živali, voditi kroglo, kotaliti kolut (disk), metati obroče, izpolniti vprašanja kviza,
poiskati živalske „noge” in jih postaviti v par.
Na koncu so vsi dobili majhna darila. Hvala sodelavcema Narodnega parka, Szilárdu in Albertu, da sta vodila delavnico. Po
kosilu so si otroci z Grada še malo ogladali tudi našo šolo. Upam, da so se dobro počutili pri nas. Radi bi še naprej imeli
plodne stike s šolo Grad.
•
Biti Slovenec je bilo tu vedno zaničevano. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 6. decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 8
Potrna: Slovenščina v družini Krščanska kulturna zveza iz Celovca je leta 2010 dala pobudo za širšo iniciativo, ki naj po vsem
Koroškem krepi zavest o pomenu družine kot posredovalke slovenskega jezika. Pobudo Slovenščina v družini so predstavili
23. Septembra 2010 ob Dolgi noči jezikov na Univerzi v Celovcu. Pobuda ni omejena samo na Koroško, temveč s
predstavniki slovenskih narodnih skupnosti v širši regiji skuša izmenjevati izkušnje in se želi spodbudno soočiti z danimi
izzivi. Po srečanjih na Koroškem (v Tinjah), v Italiji (v Naborjetu), na Hrvaškem (v Plešcih) in na Madžarskem (lani na Gornjem
Seniku) so letos v Pavlovi hiši v Potrni namenili pozornost širšemu, ne zgolj šolskemu področju na avstrijskem Štajerskem.
Pobudniki in organizatorji srečanj poudarjajo, da jezik ni samo občevalno sredstvo, temveč ima tudi močno identifikacijsko
vrednost.
Jezik pomeni del identitete in njegova funkcionalnost je v tem primeru na drugem mestu. Vsekakor pa je odločilna tudi
uporabnost jezika v vsakdanu, kajti le-ta terja od posameznika večji napor, ki je za ohranjanje in pospeševanje manjšinskega
jezika potreben.

Slika: Pavlovo hišo v Potrni in Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko je predstavila predsednica Suzanne
Weitlaner, projekt Slovenščina v družini pa Martin Kuchling iz Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Foto: Ernest Ružič
V Pavlovi hiši so se zbrali pobudnik Martin Kuchling iz celovške Krščanske kulturne zveze in Iniciative Slovenščina v družini
(„Važno je, da z otrokom že doma, v družini začnemo s slovenščino. Vrtec in šola tega namesto vas ne bosta storila,
je pa narečje tudi dobra podlaga za zborni jezik, s katerim se otroci največkrat prvič srečajo v šoli.“), Andreja Haberl-Zemljič,
zdaj prevajalka, sicer pa prva predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in avtorica knjige Pustiti
jezik v vasi – Ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu, Tatjana Vučajnk, ki poučuje slovenski
jezik v Gradcu, Simon Ošlak-Gerasimov, ki vodi večšolski tečaj slovenščine v Gradcu, Dejan Valentinčič iz Slovenije (Jezik kot
sredstvo sporazumevanja in izraz identitete: primerjava med zamejskimi in izseljenskimi skupnostmi), na okrogli mizi s
predstavniki Slovencev iz zamejstva pa je sodelovala tudi višja svetovalka za slovenski jezik v Porabju, Valerija Perger. Zbrani
so si ogledali film Štajerski Slovenci – Nevidna manjšina, ki je bil objavljen v oddaji ORF studia Celovec Dober dan,

Koroška/Štajerska, in aktualno razstavo v Pavlovi hiši Štajer-mark. Po sledeh skupne zgodovine: Razglednice zgodovine
Spodnje Štajerske (1890-1920). Ob razstavi je izšla tudi obsežna dvojezična monografija na to temo.

Slika: Zbrani v Pavlovi hiši na strokovnem posvetu o slovenščini med funkcionalnostjo in identiteto. Foto: Ernest Ružič
Suzanne Weitlaner, predsednica KD Člen 7 za avstrijsko Štajersko, je predstavila društvo in pestro dejavnost Pavlove hiše v
Potrni. Vsako leto pripravijo vsaj štiri razstave sodobne umetnosti in čezmejnih projektov, organizirajo dobro obiskane
tečaje učenja slovenskega jezika, uspešno nastopa zbor Pavlove hiše, vrsta dogodkov je tudi v Gradcu, denimo literarnoglasbeni večeri pod imenom „Drugačne strani in strune“, leta 2012 so odprli slovensko čitalnico v Štajerski deželni knjižnici
in sodelujejo s slovenskim lektoratom na graški slavistiki. Povedala je tudi, da v tem šolskem letu obiskuje fakultativni pouk
slovenščine na štajerskih šolah 438 otrok, kar je precej več kot lani, ko jih je bilo 308, ali predlani, ko jih je bilo 366.
Predsednica si ob tem želi, da bi se učenje slovenščine stopenjsko povezalo, od ljudskih šol do fakultet. Koristno bi bilo, če bi
postala slovenščina prvi tuji jezik, namesto sedanje angleščine. Vendar je in ostaja slovenščina kot jezik sosedov, kajti na
avstrijskem Štajerskem narodnostnih šol ni, čeprav jih teoretično zagotavlja 7. Člen ADP enako kot za Slovence na Koroškem
in za Hrvate na Gradiščanskem.
Norma Bale je v pisni obliki posredovala podatke o pouku slovenščine na gimnaziji Borg v avstrijski Radgoni/Bad
Radkersburgu. Gimnazijo obiskuje 290 dijakov, med njimi 65 Slovencev iz Slovenije. Slovenščina, ki je maturitetni predmet
in omogoča ustno in pisno maturo, se ponuja zgolj dijakom iz Slovenije, ki jo izberejo kot tretji jezik namesto latinščine
ali francoščine. To je edinstven primer v celotnem avstrijskem šolskem prostoru.
Namen srečanj je, da udeleženci spoznajo širšo podobo okolja, kjer so se zbrali. Kako je v Radgonskem kotu, med štajerskimi
Slovenci, je podrobno predstavila Andreja Haberl Zemljič. Izhajala je iz svoje študije-doktorske disertacije, ki je izšla najprej
nemškem jeziku, potem pa leta 2012 v slovenščini z naslovom Pustiti jezik v vasi – Ohranjanje in opuščanje jezika v
Radgonskem kotu. Štajerski Slovenci, v nasprotju s koroškimi Slovenci, nikoli niso imeli svoje gimnazije, ni bilo izobražencev,
ni bilo možnosti za življenje s slovenščino od zibelke do groba. Slovenščina je v teh krajih postala izjema celo v družinskem
krogu. To potrjujejo tudi statistični podatki ljudskih štetij, in sicer so leta 1880 vsi prebivalci petih vasi Radgonskega kota
govorili tudi slovenski jezik, leta 1910 samo še polovica.
V radgonski cerkvi Marije Pomočnice (na njenem pročelju se je ohranil edini slovenski napis) so okoliški župani leta 1920
zahtevali ukinitev slovenskih maš in menili, naj ostane le ena slovenska pridiga za slovenske hlapce. Še hujši je bil pritisk na
slovenščino po drugi svetovni vojni, ko so se na Štajerskem močno bali jugoslovanskega komunizma in Tita.
Delno so se razmere spremenile, ko je Slovenija postala samostojna država, po šengenu pa prost prestop meje med
državama. Zdaj, ko Avstrija zaradi beguncev vnovič kontrolira prihode na svoje ozemlje, je prestop meje sproščen, vsaj na
pomurskih prehodih.
Izjemno zgovorno je razmere predstavil dokumentarni film Štajerski Slovenci – Nevidna manjšina? avtorja Čedomira
Schlapperja, ki ugotavlja, da je pri zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2001 slovenščino kot jezik sporazumevanja navedlo
okoli 450 ljudi. Govori jo seveda mnogo več, vendar to raje počnejo doma. V javnosti si želijo ostati nevidni, kar je posledica
desetletja trajajočega procesa asimilacije. „Biti Slovenec, je bilo tu vedno zaničevano,“ so besede kmeta in podjetnika Josefa
Majszana, s katerimi je povedano vse.
Z optimističnega zornega kota je mogoče dodati, da se zdaj razmere spreminjajo na bolje, čeprav še zmeraj zelo počasi. Tudi
zaradi dolgoletnega zatrjevanja uradne deželne politike v Gradcu, da so štajerske Slovence v ADP vključili po pomoti. Zdaj
teh stališč deželni politiki ne ponavljajo, lokalni pa imajo že več let razumevanje zlasti za delovanje Pavlove hiše, in kar je
zelo važno, štajerski Slovenci imajo stalnega člana v sosvetu za Slovence pri zveznem kanclerju. S tem so namreč na zvezni
ravni postali priznani kot enakovredna (a žal še ne enakopravna) manjšina v Avstriji.
Zdaj sosvetu predseduje predsednica KD Člen 7, Suzanne Weitlaner. Čeprav je poudarek na obravnavi problematike med
tisto manjšino, kjer je srečanje, letos torej med štajerskimi Slovenci, sodelujoči izmenjajo uradne in prijateljske informacije
iz okolij, od koder so prišli, zelo nazorno recimo v predavanju Dejana Valentinčiča: Jezik kot sredstvo sporazumevanja in
izraz identitete: primerjava med zamejskimi in izseljenskimi skupnostmi. Imeli so priložnost zvedeti za razmere v Porabju
(Valerija Perger), ne glede na to, da je bil lanski posvet na Gornjem Seniku.

•

10-letnica PS Rožmarin. L.R.H. Foto: Károly Varjú. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6.
decembra 2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 12
Plesna skupina Rožmarin Društva upokojencev Monošter je desetletnico delovanja obeležila z gala programom v
gledališki dvorani.

Slika: Plesna skupina Rožmarin Društva upokojencev Monošter je desetletnico delovanja obeležila z gala programom v
gledališki dvorani. Foto: Károly Varjú
Plesni krožek Rožmarin so februarja 2008 ustanovile mlajše članice DU Monošter, ki z veseljem plešejo. Namen plesnega
krožka je dvojen: po eni strani zagotovitev aktivnega druženja članicam z različnimi plesnimi koreografijami, po drugi strani
pa popestritev mestnih prireditev za upokojence.
•
Že dolga leta pojejo skupaj. L.R.Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. decembra
2018 - Leto XXVIII, št. 49, str. 12
Izredno zanimanje je spremljalo letni koncert zbora Szivárvány (mavrica) iz Monoštra, ki so ga pred kratkim priredili v
refektoriju nekdanjega samostana.

Slika: Letni koncert zbora Szivárvány (mavrica) iz Monoštra. Foto: Porabje
Lepo obnovljen prostor je napolnilo več kot sto poslušalcev, ki so navdušeno pozdravili zbor, ki ga vodi glasbena
pedagoginja, nekdanja ravnateljica monoštrske glasbene šole Bernadett Csider Szabó. Pri zboru poje tudi nekaj Slovenk.
Zbor je tokrat ob glasbeni spremljavi zapel zimzelene melodije iz sveta pop in filmske glasbe. Koncert je trajal približno
80 minut, na njem je gostoval komorni zbor MIXOLID iz Zalske županije, oba zbora sta požela buren aplavz občinstva.

Delo, Ljubljana
•
Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je 28. novembra na vlado v Ljubljani
naslovila resolucijo, dne 30.11. 2018 pa so jo objavili v večjih slovenskih medijih. Zveza opozarja, da nemško govoreči še

vedno ne uživajo ustavnega varstva manjšinskih pravic kot avtohtona manjšina. Delo, Ljubljana, letn. 60, št, 276,
30.11.2018, str. 7

•
V tržaških vrtcih po novem obvezna razpela. Jan Klokočovnik. Delo, Ljubljana, 30. november 2018
https://www.delo.si/novice/svet/v-trzaskih-vrtcih-po-novem-obvezna-razpela-119296.html
Občinski pravilnik zahteva postavitev cerkvenih simbolov v izobraževalne ustanove, obvezne uniforme in omejitev števila
otrok priseljence.

Slika: Razpela bodo tudi v knjižnicah, sejnih sobah in v telovadnicah. Foto: Reuters
Tržaški občinski svet je ob 3.00 v torek zjutraj z 21 glasov za in 15 proti izglasoval nov pravilnik o ustanovah za varstvo in
vzgojo predšolskih otrok, ki ga je predlagala stranka Naprej, Italia. Večina, ki jo sestavljajo desnosredinske stranke pod
okriljem občanske liste župana Dipiazze, je zavrnila vse predloge opozicijskih strank.
Pravilnik med drugim predvideva, da morajo v izobraževalnih ustanovah v vsak prostor, ki je namenjen vzgoji otrok, obesiti
križ s podobo Kristusa. Postavitev razpel ne bo omejena le na učilnice, saj bodo morali vzgojitelji izobesiti razpela tudi v
knjižnice, sejne sobe in celo v prostore, namenjene telovadbi.
Razpela niso edina novost v pravilniku
Vendar križi še daleč niso bili najbolj sporna novost, ki jo je uvedel pravilnik. Mnoge Tržačane je še bolj razburila informacija,
da bo od zdaj število tujih otrok v učilnicah omejeno na trideset odstotkov. Poleg tega bodo morali starši vse otroke odeti v
enake šolske uniforme.
Župan Roberto Dipiazza, ki vodi občansko listo župana Dipiazze, se je v časniku Il Piccolo pred ostrimi kritikami političnih
nasprotnikov pa tudi meščanov branil z razlago, da so se na občini odločili za omejitev tujih otrok v posameznih razredih,
zato, ker si želijo pravične porazdelitve otrok. Po njegovih besedah je v nekaterih učilnicah več kot 45 odstotkov otrok
priseljencev, v drugih pa manj kot en odstotek, kar otrokom poslabša možnost za integracijo.
Nasprotniki in zagovorniki verskih simbolov
Razprava o primernosti religijskih podob v izobraževalnih ustanovah ima v Italiji dolgo zgodovino. Čeprav italijanska ustava
predvideva jasno ločitev med državo in cerkvijo, sodni sistem šolam in občinam še vedno omogoča, da se same odločijo o
ustreznosti uporabe verskih simbolov.

Slika: V Trstu so prebivali ljudje z vseh koncev avstro-ogrske monarhije. Foto: Reuters
Zagovorniki katoliških simbolov v izobraževalnih ustanovah trdijo, da so verske podobe sestavni del italijanske narodne
identitete, kot sta državni grb ali zastava. Nasprotniki pa zagovarjajo stališče, da je uporaba cerkvenih simbolov nepravična
do posameznikov in posameznic drugih veroizpovedi in da lahko povzroči indoktrinacijo otrok.
Trst je že od nekdaj središče različnih kultur in veroizpovedi
Trst je bil v toku svoje zgodovine bogato pristaniško mesto, meščanski sloj pa so sestavljali ljudje, ki so izvirali iz vseh koncev
avstro-ogrske monarhije. Poleg katoličanov je bila v mestu velika judovska skupnost, zelo aktivna je bila grška pravoslavna
cerkev, zaradi nemških priseljencev pa je bilo v Trstu tudi več luteranskih cerkva.
Po poročanju Il Piccola so bili odzivi drugih verskih skupnosti na novi pravilnik večinoma negativni. Pastor Evangeličanske
cerkve Dieter Camper je sporočil, da je razobešanje razpel v šolskih prostorih zloraba verskih simbolov. Rabin Alexander
Meloni iz Judovske skupnosti Trst je bil zelo presenečen nad uvedbo novega pravilnika, saj je bil prepričan, da zaradi stroge
ločitve med cerkvijo in državo v javnih prostorih niso dovoljeni cerkveni predmeti.
Nekoliko nepričakovan odziv je prišel od vodje islamske skupnosti Saleha Igbaria. » Islam nas uči, da moramo spoštovati

vsako vero in njene verske simbole, « je povedal Saleh za tržaški časopis in obrazložil, da so pravzaprav tudi izobraževalne
ustanove kraj, kjer se izvaja bogoslužje, saj je proces poučevanja nekaj svetega.
•
Ključni dnevi za sprejetje imena Severna Makedonija. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 30. november 2018
https://www.delo.si/novice/svet/kljucni-dnevi-za-sprejetje-imena-severna-makedonija-119187.html
Z zakonom o amnestiji bi si lahko vlada zagotovila potrebno dvotretjinsko večino za ustavne spremembe.

Slika: Na protestih v Skopju, ki jih je pripravila VMRO-DPMNE, je njen prvak Hristijan Mickoski pozval večtisočglavo
množico k splošni protivladni revoluciji. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters
Makedonski parlament bo jutri začel obravnavati ustavne spremembe, ki so nujne za spremembo imena države. Ključno
glasovanje bo v drugi polovici januarja. Za preimenovanje v Severno Makedonijo potrebujejo dvotretjinsko večino.
Ker vladajoča koalicija na čelu s socialdemokrati premiera Zorana Zaeva nima dovolj glasov, ne more sprejeti ustavnih
sprememb brez podpore vsaj dela poslancev največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE. Te si je zagotovila ob začetku
procesa ustavnih sprememb, nobenega zagotovila pa ni, da ne bodo klonili pod pritiskom vodstva stranke, ki nasprotuje
spremembi imena države. Čeprav so podprli sporazum Skopja z Atenami o imenu države in sodelujejo pri oblikovanju
ustavnih sprememb.
Splošna protivladna revolucija
Koalicija bi nekaj opozicijskih glasov lahko pridobila z zakonom o amnestiji, ki ga pripravlja koordinacijska skupina za spravo
in integracijo. Po navedbah Zaeva bi lahko z zakonom pomilostili tiste obtožene za lanski vdor v sobranje, ki niso sodelovali v
nasilju oziroma ga niso organizirali. Med njimi so tudi poslanci VMRO-DPMNE. Amnestijo je predlagala tudi opozicija, a je
vladajoča večina zavrnila njen predlog. Po oceni opozicije je to montiran politični proces proti nedolžnim domoljubom, ki so
se uprli vladavini socialdemokratov.
Na protivladnih protestih v Skopju, ki jih je pred dnevi sklicala VMRO-DPMNE, je njen prvak Hristijan Mickoski pozval
večtisočglavo množico k splošni protivladni revoluciji. Stranka je v resnih težavah, ker je bilo več njenih visokih članov, tudi
nekdanji predsednik stranke in premier Nikola Gruevski, obsojenih na zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in korupcije.
Gruevski je zato pobegnil na Madžarsko, kjer je dobil azil.
Madžarski premier Viktor Orbán je Gruevskega vzel v bran: »Poznam tega človeka, dolgo je bil moj kolega. Veliko težje, če
ne nemogoče, bi bilo braniti madžarsko mejo brez njega. Do zaveznikov se je treba obnašati pravično. Če se obrne na nas,
lahko pričakuje pošten postopek. V Makedoniji se dogajajo zapleteni politični boji in igrice in pravosodni sistem je del tega.«
Po njegovem je bilo sojenje Gruevskemu politično motivirano.
Na kritike iz Makedonije, EU in ZDA se je Orbán odzval z besedami, da za tem stoji filantrop madžarskega rodu George
Soros. Ker si Skopje ne želi novih težav, verjetno ne bo preveč vztrajno zahtevalo izročitve Gruevskega. Čeprav je malo
možnosti, da bi Madžarska zaradi Gruevskega blokirala evroatlantske povezave Makedonije, Skopje ne potrebuje še ene
Grčije. Takšen scenarij tudi ni v interesu Budimpešte, ki noče provocirati Washingtona. Zato je Orbánova vlada preusmerila
zgodbo na pravosodni teren.
Kriminalka z madžarskim podpisom
Makedonski parlament je Gruevskemu odvzel poslansko imuniteto. Specializirano tožilstvo je proti njemu vložilo obtožnici
zaradi nezakonitega financiranja VMRO-DPMNE in zlorabe položaja med gradnjo sedeža stranke. Proti njemu poteka šest
sodnih postopkov, med drugim mu očitajo pranje denarja, volilno prevaro, sodelovanje pri organiziranem kriminalu in
spodbujanje h kaznivemu dejanju.
Vmes so prišle v javnost nove podrobnosti o njegovem filmskem pobegu. Gruevski je dajal vtis, da se pripravlja na odhod v
zapor, v resnici pa je s pomočjo madžarskih diplomatov načrtoval pobeg. Varnostnike je spraševal o razmerah v zaporih in
naročal ustrezna oblačila. Da bi prikril svojo lokacijo, je živel kar v štirih stanovanjih. Nazadnje so ga videli v skopskem hotelu
Marriott, ki je v lasti prijetega nekdanjega šefa obveščevalne službe Saša Mijalkova, iz bančnih računov pa je dvignil
100.000 evrov. Pred njegovim pobegom so v garaži hotela večkrat videli vozila madžarskega veleposlaništva v Beogradu.
•
Zamujeni vlak za Beograd. Andrej Rahten. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 01. december 2018
Dr. Andrej Rahten je znanstveni svetnik na ZRC SAZU in ZRS v Kopru ter redni profesor Univerze v Mariboru.
https://www.delo.si/sobotna-priloga/zamujeni-vlak-za-beograd-116981.html
Ob stoti obletnici ustanovitve jugoslovanske države

Slika: Razglasitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev Foto Muzej Jugoslavije
Konec oktobra se je med novicami iz tujine v poročanje dela slovenskih medijev uvrstila tudi vest o veliki vojaški paradi v
Pragi. Slovesnost je bila organizirana ob stoti obletnici ustanovitve Češkoslovaške, vojaški mimohod pa so pozdravili
predsednika in premiera držav, ki sta po padcu komunizma izšli iz slavljene državne tvorbe. Prvega decembra mineva prav
tako stoletje od nastanka jugoslovanske države, a v Beogradu primerljive slovesnosti ne bo.
Tudi na straneh te priloge smo lahko nedavno prebrali kar nekaj zanimivih prispevkov, ki z jubilejne perspektive ponovno
opisujejo »prvo odločitev Slovencev za Jugoslavijo«, kot je svojo standardno študijo že pred skoraj pol stoletja poimenoval
letos umrli akademik Janko Pleterski. Večinoma se je med zgodovinarji v zadnjem času uveljavilo mnenje, ki potrjuje
spominske trditve enega ključnih akterjev prevrata Janka Brejca. Ta nekdanji voditelj koroških Slovencev je bil namreč
mnenja, da naj bi imela Slovenija v okviru Države Slovencev, Hrvatov in Srbov »pravo pravcato lastno državnost«. Ne da bi
se spuščali v argumentacijo takšne in podobnih političnih izjav, pa bi vendarle kazalo spomniti vsaj na ugotovitve
mednarodne pravnice Mirjam Škrk, izrečene pred tremi tedni na simpoziju na ljubljanski pravni fakulteti. Četudi damo na
stran druge mednarodnopravne kriterije, ki trditve o lastni državnosti postavljajo v drugačno luč, ostaja namreč ključno
vprašanje naslednje: Ali je tiste usodne jeseni 1918 pri slovenskih politikih sploh obstajala volja, da ustanovijo lastno,
slovensko nacionalno državo?
Če izvzamemo habsburški dinastiji do konca zvestega zadnjega kranjskega deželnega glavarja Ivana Šusteršiča, ki so ga kot
»avstrijakanta« zagovorniki nove države prisilili v umik v tujino, so zadnjemu vladarju Karlu slovenski politiki odrekli
poslušnost z namenom, da se bodo s Hrvati in Srbi slej ko prej združili v jugoslovansko državnopravno skupnost. Ob prevratu
torej niso ustanavljali samostojne slovenske države, ampak upravno avtonomno Slovenijo v okviru Jugoslavije. Tudi Ivan
Hribar je v znamenitem govoru 29. oktobra 1918 na Kongresnem trgu svoje rojake naslovil kot »državljane svobodne
Jugoslavije«. France Dolinar je svojo precej prezrto študijo, ki je izšla v Buenos Airesu prav v istem letu kot že omenjeno
klasično delo Pleterskega, zato naslovil kar Odsotnost slovenske državne misli v prevratu 1918. Cilj je torej bil znan,
»svobodna Jugoslavija«, toda kako priti do njega, slovenska politična elita ni imela enotnega mnenja. Nejasne pa so bile tudi
predstave o tem, kako naj bo jugoslovanska državna zgradba sploh urejena.
Ni odveč vedno znova poudarjati, da je bilo za slovensko politično elito v prevratni dobi značilno nepoznavanje razmer v
Srbiji in srbske miselnosti. Prvaki Vseslovenske ljudske stranke, ki jih je vodil Anton Korošec, so se v povezovanje kljub
vsemu podajali še vsaj z določeno previdnostjo, toda liberalcem, ki jih je kljub hitremu prodoru mlade garde okoli Gregorja
Žerjava in Alberta Kramerja še vedno vodil Ivan Tavčar, se je strašno mudilo v objem srbskih unitaristov. Pri tem pa so oboji
spregledali opozorila Šusteršičevega glasila Resnica: »Kot kaj bi prišli Srbi k nam? Oni bi prišli ne kot 'rešitelji' in bratje in
kakor se že glase vse take in podobne mednarodne fraze, ampak kot zmagoviti osvojevalci, kot gospodje, katerim je njihov
meč in njihova hrabrost priborila naše ozemlje. Oni bi nas res 'rešili' nemštva, to priznamo. Zato pa bi raztrgali starodavne
vezi naših dežel z našo dinastijo in s Podonavjem, s katerim smo gospodarsko silno tesno zvezani. /.../ Oni ne bodo dali v
Ljubljano slovenskega guvernerja ali pa Ivana Hribarja za podkralja, ampak v Ljubljani bo sedel Srb, ki bo vladal in upravljal
slovensko zemljo. /.../ Noben konkordat pa ne bo preprečil dejstva, da bo v Veliki Srbiji pravoslavna cerkev državna cerkev.
/.../ Srbi bodo na vsak način poskušali, da izpremene Slovence in Hrvate v Srbe. /.../ V šoli in uradu bo gospodoval srbski
jezik, Cerkev pa bo imela nalogo, da ta proces pospešuje.«
Šusteršičeve temne napovedi so se sicer izkazale za pretirane, a to ne pomeni, da slovenskih politikov v ustanovni dobi nove
države niso trle tudi skrbi, ki jih je slutil. Še zlasti je to veljalo za »njegove« katoliške narodnjake, ki so se po poldrugem
desetletju prevlade v slovenskem političnem prostoru ločili od svojega šefa.
»Jugoslavija ali smrt«
Že v obdobju med obema vojnama je na temo »zedinjenja« izšla vrsta spominskih zapisov. Lahko se strinjamo z Dolinarjevo
trditvijo, da je večina tovrstnih del zasledovala »nek po izkušnjah z belgrajskim centralizmom omiljeni jugoslavizem«. Za
generacijo politikov, ki so leta 1918 prevzeli odgovornost za dokončni prelom s habsburško preteklostjo, ni bilo dvoma, da je
Jugoslavija najboljša možna rešitev za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenskega naroda. Vsaj v javnosti ne. Fran Saleški
Finžgar je leta 1922 v članku v časopisu Slovenec zelo jasno povzel tovrstna razmišljanja v naslovu Jugoslavija ali smrt.
Tistim, ki so si drznili obujati spomin na habsburško preteklost, je odrekal verodostojnost: »Glasovi, ki udarjajo tuintam na
moje in vsako drugo uho, npr. 'če bi se vrnil prejšnji cesar!', so glasovi ubogih kverulantov, miselnost starih babic, ki so
prepričane, da bodo isti dan po prihodu starih državnih razmer spet tri velike žemlje za en groš.« Avstro-Ogrska naj bi bila

po Finžgarjevem mnenju Slovencem tuja država; svojo naj bi bili dobili šele z nastankom Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev: »Danes imamo svojo državo, prišla je kri h krvi, veja k drevesu, kamor spada. Ne pozabimo, da smo bili za
svetovno diplomacijo mi šele tedaj rojeni, ko se je zapisalo prvič: SHS. Regeste zunanjega ministrstva na Dunaju svedočijo,
da se ime Slovenec ni niti enkrat imenovalo v diplomatičnem svetu. Nas za ta svet ni bilo.«
Manj znano je, da po prevratu med katoliškimi narodnjaki ni bilo enotnega mnenja niti o tem, ali naj bo Jugoslavija
monarhija ali republika. Korošec je bil sicer prepričan monarhist, a kar nekaj krščanskih socialcev, ki so izhajali predvsem iz
kranjskega jedra stranke, je zagovarjalo republiko. Na Štajerskem pa so nasprotno katoliški narodnjaki večinsko sledili
svojemu šefu Korošcu tudi glede odnosa do dinastije. Vodilni štajerski kronist jugoslovanskega združevanja Franc Kovačič je
odločitev o združitvi s Srbi takole argumentiral: »Mi smo se jim pridružili kot premagana avstrijska masa in ko bi ne prišlo do
ujedinjenja 1. dec[embra], bi bili Slovenci kratkomalo poteptani v tla in razdeljeni med Italijo, Avstrijo in Madžarijo.« Ironija
zgodovine je, da je bil prav Kovačič nato leta 1919 kot izvedenec na pariški mirovni konferenci priča delni uresničitvi
omenjenega temnega scenarija za diplomatsko mizo.
Verjetno se je miselnosti večine Slovencev v ustanovni dobi jugoslovanske države s svojo kritično oceno še najbolj približal
Albin Prepeluh, ko je zapisal: »Kaj si je mislil mož iz pobožnih naših vasi, ko je zadnjega oktobra 1918 prejel svoj dnevnik,
katoliškega Slovenca, iz katerega se je učil dolga leta konservativne in cerkvene ideologije, pa je videl tam zapisano z
debelimi črkami preko cele strani: 'Živela republika!' ter so nosile dnevne novice odtlej nov skupni naslov: 'Jugoslovanska
republika'? Mislil je, da so ti ljudje gotovo ob pamet ali da se jim dela sila.« Po Prepeluhovem prepričanju naj bi bili vsaj
nekateri slovenski politiki takrat še vedno dvomili, »da smo tako rekoč katoliški Slovenci zares in za vedno odpadli od
Avstrije in njenega cesarja, čigar slika je v marsikateri hiši visela še vedno na vidnem prostoru«.
A Korošca, ki se je iz voditelja Jugoslovanskega kluba v dunajskem parlamentu prelevil v predsednika Narodnega veča
Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu, cesarski portreti niso več navduševali. Dober teden dni pred združitveno
slovesnostjo v Beogradu, 22. novembra 1918, je časnik Slovenec objavil naznanilo generalnega konzula Kraljevine Srbije v
Ženevi, da se je konstituirala skupna vlada in da so njeni člani pozvani, naj se čim prej zglasijo na sestanku v Parizu. Mišljen
je bil dogovor, ki so ga na pogajanjih v Ženevi od 9. do 11. novembra 1918 sklenili legendarni srbski državnik Nikola Pašić,
šef emigrantskega Jugoslovanskega odbora Ante Trumbić in Korošec. Bistvo sporazuma je bila ustanovitev vlade po
dualističnem principu, ki bi tudi po razdelitvi šestih ministrstev odražal enakopravnost Države SHS in Kraljevine Srbije.
Vendar predvidenim ministrom (od Slovencev bi bil v njej Brejc) sploh ni bilo treba pripravljati kovčkov za odhod v francosko
prestolnico. Stojan Protić, eden od ministrov iz vrst srbske Narodne radikalne stranke, ki je bil Pašićev namestnik v vladi na
Krfu, je namreč že 11. novembra zaradi nestrinjanja odstopil, kar je privedlo do razveljavitve dogovora iz Ženeve. Glavni
kamen spotike je bil, da bi v skladu s sporazumom v nasprotju s tremi ministri iz Kraljevine Srbije, ki bi prisegli regentu
Aleksandru Karađorđeviću, trojica ministrov dualistične vlade prisegla v prisotnosti Korošca kot predsednika Narodnega
veča SHS.
Toda presenečenj s tem še ni bilo konec. Podpredsednik Narodnega veča SHS Svetozar Pribićević, ključni srbski voditelj v
nekdanji »troedini kraljevini«, je v Zagrebu dobro izkoristil Koroščevo odsotnost za uresničevanje svojih načrtov o
čimprejšnji združitvi s Srbijo. Pribićević je našel zvestega zaveznika v tajniku Narodnega veča SHS Kramerju in drugih
slovenskih liberalnih prvakih. Slednji so začeli pritiskati na voditelje Vseslovenske ljudske stranke, da je treba zlasti iz
zunanjepolitičnih razlogov pohiteti z združitvijo, kar bi Aleksandru omogočilo, da bi kot monarh skupne države zastopal v
pogajanjih z antanto glede meja z Avstrijo in Italijo tudi slovenske nacionalne interese. A katoliški narodnjaki so želeli
počakati s sprejemanjem pomembnih odločitev pri določanju jugoslovanske državne ureditve vsaj toliko časa, da bi se iz
tujine vrnil Korošec.
Usodni prvi december
Toda Koroščeva vrnitev v domovino se je močno zavlekla. Vmes so Srbi spretno izkoristili zmedo v Vojvodini, kjer se je del
politikov zavzemal za sodelovanje z Narodnim večem v Zagrebu, del pa se je, ohrabren zaradi vkorakanja srbske vojske,
odločil za takojšnjo vključitev v Kraljevino Srbijo. Petindvajsetega novembra je na skupščini v Novem Sadu prosrbska
usmeritev prevladala. Podoben scenarij je doletel Črno goro, od koder se je kralj Nikola z vlado zatekel v Francijo.
Podgoriška skupščina je 26. novembra izglasovala detronizacijo črnogorske dinastije in priključitev Srbiji. V Zagrebu pa je
Pribićević na svojo roko sprejel odločitev, da bo delegacija Narodnega veča SHS že dopoldne 27. novembra odpotovala v
Beograd na razglasitev združitve s Kraljevino Srbijo. Od slovenskih delegatov je za Pribićevićev zviti manever pravočasno
izvedel samo Kramer, ki pa očitno ni imel nobenega razloga, da bi o tem obvestil tudi predstavnike Vseslovenske ljudske
stranke in Jugoslovanske socialdemokratske stranke, ki so od konca oktobra 1918 v Ljubljani tvorili skupaj z liberalci
nekakšno vlado narodne enotnosti. V Ljubljani so tako za nameravani odhod delegacije izvedeli šele, ko se je že povzpela na
posebni vlak na zagrebški železniški postaji. Brejc, ki je bil v Koroščevi odsotnosti ključna osebnost v vrstah katoliških
narodnjakov, je nemudoma sklical sestanek, ki ga je Prepeluh takole opisal: »Nihče ni vedel nič gotovega, toda poparjenost
je bila velika. Ali so Slovence prezrli namenoma in jih oni v Zagrebu nočejo v novo državo? Oživel je nenadoma spomin na
tiste, ki so trdili, da Slovenci zaradi svoje geografske lege ne spadajo v jugoslovansko državo, tudi če se ustanovi. /.../ Morda
pa so v Zagrebu izigrali le slovenske klerikalce? Toda tudi slovenski socialisti niso bili obveščeni ter so zato ostali doma radi
ali neradi.«
Na koncu je bil sprejet sklep, da se Brejc, Izidor Cankar, Josip Puntar in Anton Kristan z avtomobili odpeljejo v Zagreb.
Posebni vlak so seveda zamudili. V uradu Narodnega veča SHS so improvizirano sestavljeno ljubljansko delegacijo sprejeli
»prijazno«, vendar so jim odsvetovali potovanje z železnico, češ da naj bi na slavonskih železniških postajah gospodaril
»zeleni kader«. Ker pa naj bi bili četverici po Prepeluhovem pričevanju tudi potovanje z avtomobili »s tajno prepovedjo
preprečili«, se je vseeno odločila, da poskusi srečo z železnico. Do srbske prestolnice se je slovenski delegaciji uspelo prebiti
precej pozno, a še pravočasno, da je lahko 30. novembra 1918 sodelovala v razpravi o adresi Narodnega veča SHS za

regenta.
Kot je znano, je bil Korošec takrat še vedno na poti iz tujine. Vedno bolj popularni hrvaški tribun Stjepan Radić, ki je kasneje
zaslovel s svojo primerjavo zagovornikov hitrega združevanja z »goskami v megli«, pa v Beograd sploh ni odpotoval. Brejc in
Cankar sta v razpravi zastopala stališče, »da naj bi zaenkrat, dokler ne bo konstituanta sklenila definitivne ustave za našo
novo državo, ostalo vse pri obstoječem stanju, t. j. da naj ostanejo v moči pod kontrolo državne vlade dosedanji avtonomni
administrativni organi, ki naj bodo za svoje uradovanje odgovorni tudi avtonomnim predstavništvom«. Vendar ju je Protić,
ki je medtem znova zasedel ministrski stolček, »opozoril na to, da je nasprotje med avtonomijo in pravico do kontrole, ki jo
ima osrednja vlada«. Še bolj jasen je bil Pribićević, ki je poudaril, »da hoče vlada dajati smernice in da se morajo preprečiti
nasilja, kakor npr. če bi začeli slovenski klerikalci preganjati liberalce ali kje drugod obratno, ima vlada pravico, da poseže v
tako poslovanje avton[omnih] oblasti«. Pribićević je s tem slovenskim »klerikalcem« nazorno prikazal, da se lahko v primeru
vzpostavitve centralistične ureditve kar poslovijo od vladavine v Sloveniji, ki so jo vzpostavili v Šusteršičevi dobi.
Toda Brejc in Cankar se takšnih in podobnih Pribićevićevih groženj nista ustrašila. Verjela sta namreč v regentovo
dobronamernost. Toda slednji se je v odgovoru na adreso Narodnega veča, ki jo je 1. decembra 1918 po kratkem, a
polemičnem usklajevanju s Pribićevićem prebral hrvaški zobozdravnik Ante Pavelić, izrekel za »edinstveno kraljevino Srbov,
Hrvatov in Slovencev«. Pri tem je regent adreso označil zgolj kot »prošnjo« za združitev Države SHS s Kraljevino Srbijo. Ni šlo
za torej za dvostranski sporazum, ampak za enostranski akt, ki pa ga povrhu ni ratificiralo nobeno parlamentarno telo, niti
plenum Narodnega veča SHS, le srbska skupščina ga je vzela na znanje. Kljub temu Brejc in Cankar v tem nista videla
nevarnosti za slovenske narodne interese, saj sta mislila, da je vsaj »zaenkrat avtonomija Slovenije zasigurana«.
A vsi njuni strankarski kolegi očitno niso delili tega mnenja. Jakob Mohorič, ki je bil pred prevratom skupaj s Cankarjem eden
najbolj izpostavljenih Šusteršičevih nasprotnikov, zbranih okoli časnika Jugoslovan, je kasneje v spominih prvodecembrski
akt ocenil drugače: »Združitev treh bratskih narodov se je izvršila brez predsednika večinske stranke Hrvatov, poskus izriniti
predstavnike slovenske večine se je po njihovi prizadevnosti ponesrečil, vendar se jim je slovesnost primerno zagrenila.
Najmanj lepotna napaka je bila vsekakor odsotnost dr. Korošca, ki je ni sam zakrivil. Regent prestolonaslednik se je pa pri
prvem slovesnem nastopu pred predstavniki treh bratskih narodov prvič slovesno zlagal.« Mohorič je s tem ciljal na
Aleksandrovo zavrnitev usklajene liste članov skupne vlade. To bi moral voditi Pašić, a ga kralj ni želel podpreti, ker je takrat
ravno kuhal trmo zaradi njegove vloge pri ženevskih pogajanjih. Način ustanovitve nove države po metodah, ki so se
prepričanemu Jugoslovanu Mohoriču zdele »neiskrene in za združevanje bratskih narodov neprimerne«, je že nakazoval, kaj
čaka državo v prihodnosti.
•
Nova država potrebuje odločenost ljudi, da bi bili samostojni. Intervju: Quim Torra. Pogovarjala se je: Mimi
Podkrižnik. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 01. december 2018
Aktualni 131. katalonski predsednik Quim Torra
https://www.delo.si/sobotna-priloga/nova-drzava-potrebuje-odlocenost-ljudi-da-bi-bili-samostojni-118783.html
Nekateri imajo Katalonce za idealiste, češ da se tako, kot so se osamosvojitvenega projekta lotili oni, res ne dela države.
Morda so lani, ko so razglasili neodvisnost, res bili naivni, a državo so hoteli po referendumski volji ljudi in po poti miru in
demokracije. Pri tem so gotovo silili z glavo skozi trdi španski zid, za kar še plačujejo visoko ceno: neredki voditelji so v
zaporih in v eksilu.

Slika: Quim Torra: Za vsem, kar počnemo in za kar si prizadevamo, je republikanska ideologija, torej univerzalne
vrednote, kot so svoboda, enakost, bratstvo. Foto: Reuters
Aktualni 131. katalonski predsednik Quim Torra (1962) je predsedniški mandat nastopil spomladi, v politiko pa vstopil –
»da, moj primer je nekoliko poseben« – pred komaj letom dni. Kar osemnajst let je delal kot odvetnik v zavarovalnici
Winterthur, od tega dve leti v Zürichu. Med drugim je osnoval svojo založniško hišo A Contra Vent Editors, občasno je pisal
tudi za časopisje.
V četrtek in petek bo v Sloveniji, kjer se bo, kot je že znano, srečal z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom in bo
nastopil v Mestni hiši v Ljubljani. Obisk organizira evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/Desus), ki v evropskem parlamentu vodi
skupino Platforma dialog EU – Katalonija. Skupaj s Torro bo prišel v Slovenijo tudi novi katalonski minister za zunanje zadeve
Albert Bosch.

S Quimom Torro, ki deluje zmerno in umirjeno, čeprav mu nekateri pripisujejo tudi precej močne nacionalistične opazke,
sem se v Barceloni pogovarjala v torek popoldne, v krasni palači katalonske vlade, generalitat, ki izvira že iz 15. in 16.
stoletja.
Začniva takole: kakšna je razlika med nacionalizmom in patriotizmom ter med separatizmom in independentizmom?
Začeli ste z zahtevnim vprašanjem. Mogoče bo lažje, če povem, da si v Kataloniji prizadevamo za vzpostavitev republike. Za
vsem, kar počnemo in za kar si prizadevamo, je republikanska ideologija, torej univerzalne vrednote, kot so svoboda,
enakost, bratstvo. Republikanizem pomeni željo, da bi spremenili družbo. Pa to ne pomeni, da nam gre za menjavo zastave
ali za premikanje meja, ampak se želimo bolje organizirati kot narod in zagotoviti prebivalcem Katalonije boljše storitve, od
izobraževanja in zdravstva do višjih pokojnin in mnogo česa. Družbo želimo izboljšati po civilizirani in miroljubni poti.
Simbolov, španskih in katalonskih, ob tem ne kaže puščati vnemar, saj so (propagandno) pomembni, delujejo in bi se
lahko spremenili: zastava, himna, meje.
Da, seveda, simboli gredo zraven, ampak, kot veste, Katalonija vse to že tradicionalno ima: himno, zastavo ... V katalonskem
osamosvojitvenem procesu je v ospredju vprašanje, kako na novo razmisliti o naši družbi in mestu, ki bi ga lahko imela v
združbi drugih narodov. Mislim, da je v njej prostor tudi za nas.
Vrniva se k nacionalizmu. Po vsem, kar se je zgodilo lansko jesen v Kataloniji, naraščajo skrajna nacionalistična čustva po
Španiji. Dokaz so lahko skorajšnje volitve v Andaluziji, kjer desničarski Ciudadanos, denimo, nagovarjajo volivce tudi iz
avtobusov, na katerih sta portreta nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta – sedaj je v eksilu v Belgiji
– in podpredsednika Oriola Junquerasa, ki je za zapahi. Ker se smehljata, so pripisali: Norčujeta se iz Španije. Vem, da želi
biti osamosvojitveni proces demokratičen in miroljuben in da na protestih, kjer se je v zadnjih letih povezalo tudi več kot
milijonov ljudi, ni bilo izgredov. In vendar: se ostri tudi katalonski nacionalizem? Zaradi voditeljev, ki so po zaporih in v
izgnanstvu.
Ni tako. Katalonsko gibanje, ki je sedaj preraslo v independentistično gibanje, korenini v idejah o Evropi. Pri nas so bile
vedno v ospredju univerzalne vrednote, kakršne so demokracija, dialog, solidarnost ... Prepričani smo, da obstaja
pomembna razlika med prizadevati si za lastno državo in že imeti državo, ki ima vzpostavljen svoj lastni nacionalizem, torej
med želeti si državo in jo braniti. Verjamem, da je razlika med nacionalizmoma v prvem in drugem primeru očitna.
Tudi o separatizmu v Kataloniji skorajda ne govorite, ampak o independentizmu. Je med njima razlika?
V zadnjem stoletju so obstajale manjše skupine, v katerih so se zavzemali za ločitev Katalonije od Španije in so govorili o
separatizmu. K independentizmu smo se preusmerili povečini zato, ker želimo sporočiti svetu, da imajo ljudje v Kataloniji
pravico do samoodločbe – ta pa je povezana z idejo o neodvisnosti. A to ne pomeni, da bi se želeli res ločiti, posebno ne v
današnjem času, ko smo vsi tesno povezani ne le s Španijo, ampak tudi z vso preostalo Evropo. Ne bi se želeli izolirati. Tega
ne želimo, nasprotno, hočemo opozoriti nase in promovirati idejo o samoodločbi.
Ob tem vedno poudarjate, da je Katalonija premešana družba: okoli 70 odstotkov ljudi ima korenine po drugih koncih
Španije in sveta.
Kar prinaša tudi različne jezike in različne načine razmišljanja ..., da, vse to je v središču gibanja. Vedno poudarjamo, kako
smo močni prav zaradi pluralnosti. Katalonski independentizem zajema zelo široko paleto ljudi: od desne sredine do leve
sredine in celo skrajne levice.

Slika: Katalonski predsednik Quim Torra med protestom, s katerim so independistične skupine obeležile prvo obletnico
aretacij katalonskih politikov Jordija Sàncheza in Jordija Cuixarta. Foto: Reuters
Kot 131. predsednik ste prisegli maja letos, izbrani ste bili kot »plan D« oziroma po tem, ko je špansko sodstvo
onemogočilo kandidaturo kar treh independentističnih predsedniških kandidatov pred vami: Carlesa Puigdemonta,
Jordija Sàncheza in Jordija Turulla. Vi niste član nobene stranke.
Da, neodvisen sem. Vse to nazorno kaže, kako nenavadna je situacija v Kataloniji in da Katalonci ne moremo uveljaviti
rezultata regionalnih volitev [bile so 21. decembra lani]. Madrid si nas hoče podrediti na različnih ravneh, ne le politično,
ampak tudi po pravosodni poti, zato pa govorimo kar o državni operaciji proti katalonskemu independentističnemu gibanju.
Voditelje so strpali za zapahe oziroma so morali v eksil, da bi se nam maščevali in bi nas kaznovali. Da ni mogoče govoriti o
pravičnosti, jasno govori že moj primer: da sem zdaj jaz predsednik.

Pod nekdanjim konservativnim španskim predsednikom vlade Marianom Rajoyem dialog ni bil mogoč. Z menjavo na
premierskem stolčku se je vsaj na tujem zazdelo, da bi lahko pod socialistom Pedrom Sánchezom zapihal svež veter in bi
se odmrznilo razmerje med Madridom in Barcelono.
Res smo mislili, da je zapihal svež veter.
S Sánchezom sta se že kmalu po njegovem prevzemu položaja sestala v Madridu.
Najprej sva oba želela zrušiti konservativno vlado Mariana Rajoya, ki je bila najbolj skorumpirana vlada v Evropi. Seveda smo
Katalonci glasovali za njegovo odstavitev in si še rekli: no, pa si dajmo priložnost s Sánchezom. Želeli smo vedeti, ali je z njim
na čelu nove španske vlade kakšna možnost, da bi bili na prostost spuščeni naši kolegi za zapahi, kakor nas je tudi zanimalo,
kakšno je njegovo stališče do pravice do samoodločbe. Zdaj, po petih ali skoraj šestih mesecih njegovega vladanja, je
situacija takšna, da čaka – kakor je zahtevalo državno tožilstvo – katalonske politične zapornike skupaj 214 let življenja za
zapahi. Takšen je torej odgovor španske države. Ker ni bilo nobenega napredka niti v pogovorih ali pogajanjih o pravici do
samoodločbe, je naše zaupanje v novo vlado v Madridu skorajda povsem pošlo. Zato pa smo se odločili, da ne bomo
glasovali za španski proračun, ki ga poskušajo sprejeti za prihodnje leto.
Tako kakor ga verjetno ne bodo niti Baski?
Zanje ne vemo, a gotovo ga ne bo potrdila nobena katalonska independentistična stranka, ne Esquerra Republicana de
Catalunya [Republikanska levica Katalonije] ne Junts per Catalunya [Skupaj za Katalonijo], kar pomeni, da se Sánchezova
manjšinska vlada ne bo mogla stabilizirati. Po drugi strani si, seveda, še naprej prizadevamo, da bi med Madridom in
Barcelono vendarle prišlo do dialoga. Mi ne bomo nikoli vstali od mize, ko bo na njej vprašanje pravice do samoodločbe, če
bo torej prišlo do pogajanj. A problem je, da nas španska vlada ne priznava kot političnega subjekta in se ni hotela z nami
nikoli pogovarjati. Lahko si predstavljate, kako nam je, ker so naši prijatelji in kolegi za zapahi že leto dni. Zato Sáncheza ne
bomo več podpirali.
In vendar so bili zaporniki, politični zaporniki, potem ko je premiersko taktirko prevzel Pedro Sánchez, iz zaporov v
oddaljenem Madridu prestavljeni za zapahe v Kataloniji. Razumete premestitev kot znak politične dobre volje ali, kakor
so mi povedali v odvetniški v pisarni Molins, kjer zagovarjajo nekatere priprte, kot le sledenje zakonu?
Absolutno samo to zadnje, tako pač narekuje zakon.
In vendar Mariano Rajoy tega ni storil?
Drži, a Sánchezova vlada je samo upoštevala zakon in nič več od tega. In če bi ga spoštovala res dosledno, bi morali biti naši
kolegi na prostosti, tako kot so svobodni tisti člani nekdanje vlade, ki so se zatekli v eksil. Ko se odpravim v Belgijo ali Švico
ali na Škotsko, se lahko z njimi pogovarjam kjer koli, medtem ko moram v Španiji na pogovor v zapor. Protislovje je očitno.
Še drugo veliko protislovje je, da nekdanjemu predsedniku generalitata Carlesu Puigdemontu ne bodo sodili v sodnem
postopku, saj živi in deluje v izgnanstvu. Kako je potem mogoče, da hoče špansko pravosodje soditi članom nekdanje
katalonske vlade, ki so ostali v Španiji, ne pa tudi človeku, ki je bil na njenem čelu? Kot tretje pa je protislovno, da je bilo
pravosodje v Evropi, torej v Nemčiji in Belgiji, jasno, ko je odločilo, da ni bilo v Kataloniji nikakršnega upora in da je treba
ljudi, za katerimi je Španija razpisala mednarodni zaporni nalog, izpustiti na prostost. In sedaj so svobodni, saj lahko potujejo
po vsem svetu, samo domov ne smejo.
Pa saj socialisti so vam že dali svojo lekcijo, ko ste sprejemali novi statut o avtonomiji Katalonije. Vas niso takrat pod
Zapaterom nekako pustili na cedilu?
Poslušali smo obljube, a se niso nikdar uresničile. Ohranile so se Zapaterove slovite besede – Apoyaré la reforma del
Estatuto que apruebe el Parlamento catalán –, kako bo podprl reformo statuta, ki ga je potrdil katalonski parlament. Vemo,
da socialistična stranka rada daje lepe obljube, a jih na koncu ne uresniči.
Albert Royo-Mariné, nekdanji generalni sekretar Diplocata, Sveta Katalonije za javno diplomacijo – ki ga je španska vlada
z aktivacijo 155. člena ustave ukinila –, mi je pred nedavnim v intervjuju dejal, kako bi vidva s Sánchezom morda lahko
bila zaveznika: zaradi pritiskov in krhkosti tako v nacionalni kot v regionalni vladi bi si morala nekako pomagati, da bi
katalonska kriza lahko pojemala. Tudi vi ste pod pritiskom, kajne? Po eni strani na vas pritiska opozicija, unionistična
stranka Ciutadans, denimo, po drugi strani pa je očitno, da ni lahko niti v koaliciji – in da independentistične stranke z
različno ostrino vztrajajo pri osamosvojitvenem procesu. Zelo odločno zahtevajo samostojnost, recimo, v skrajno
levičarski stranki CUP.
Drži, da sem pod pritiskom, a pod pritiskom je tudi županja Barcelone Ada Colau.
Očitno pritiskajo nanjo celo iz Francije, ko pa se bo nekdanji predsednik vlade Manuel Valls spomladi potegoval za
županski stolček Barcelone.
Tudi, da ... A županja je pod pritiskom prav tako zaradi sprejemanja mestnega proračuna za prihodnje leto. Trije proračuni
so odprti: španski, katalonski in proračun Barcelone, za katerih potrditev je potrebna določena večina, ta pa za zdaj ni jasna.
Bomo videli, kam bodo vodili pogovori. Kakor smo že napovedali v independentističnih strankah, španskega proračuna ne
bomo potrdili, smo pa se pripravljeni pogajati o proračunu Barcelone.
Od zunaj je videti katalonska independentistična povezava precej težavna in razklana. Nekateri zato napovedujejo za
prihodnje leto volitve na štirih ravneh: že razpisane lokalne in evropske, a verjetno tudi predčasne regionalne v Kataloniji
in prav tako predčasne parlamentarne v Španiji. Independentizem zajema tudi široko paleto strank: od skrajne levice CUP
do leve Esquerre Republicane de Catalunya, ki ji ankete javnega mnenja po novem pripisujejo največ glasov, in zelo
desne desnice.
Kdo pa je zelo na desni?
Puigdemontova Junts per Catalunya, mar ni?
Desna povezava so.
Zmerno desna?

Desna sredina, kajti v njej so tako liberalci kakor tudi krščanski demokrati in socialni demokrati ... Rekel bi, da šteje pri nas
pluralnost ljudi, moških in žensk, ki razmišljajo različno, a imajo isti cilj: udejanjiti republiko, ki je bila razglašena 27. oktobra.
V opoziciji so nadvse močni Ciutadans oziroma v Španiji Ciudadanos? Na lanskih regionalnih volitvah so dobili največ
glasov ...
Zmagali so, a predsednik sem vendarle jaz. Ne zasedajo večine poslanskih mest v katalonskem parlamentu.
Za jesen sta s španskim premierom Pedrom Sánchezom napovedala še drugo srečanje v Barceloni, a ga za zdaj ni bilo.
Za zdaj še nismo sprejeli nobenega uradnega pisma, v katerem bi nam predsednik vlade potrdil, da prihaja v Barcelono.
Pa ste ga povabili na srečanje?
Povabil sem ga. Predsednik španske vlade lahko, seveda, pride v Katalonijo, kadar koli hoče. Kakor sem že povedal, smo bili
in smo še vedno pripravljeni na pogovor in pogajanja o samoodločbi. A eno je priti v Barcelono z jasnim namenom, da se
bomo pogovarjali prav o tej problematiki, nekaj drugega pa, da prihaja semkaj še z drugimi ministri španske vlade. Mi za
zdaj ne vemo, po kaj so namenjeni v Barcelono.
Kdaj naj bi prišli?
Prišli bodo 21. decembra, torej natanko ob prvi obletnici regionalnih volitev.
Kar je simbolno precej zanimivo, morda ironično ali zanalašč?
Morda, kdove. Če prihajajo v Barcelono v okviru ministrskega turizma, potem to, seveda, spoštujemo. A če želi Pedro
Sánchez priti semkaj, da bi se srečal z menoj kot predsednikom, potem naj pride na izbran dan s točno določenim
namenom ..., kajti ni nam le do lepih fotografij, ki na koncu ne prinesejo ničesar.
Kako delujete, doma in zunaj? Kdo je predsednik in kdo šef diplomacije v Kataloniji? Vi, Carles Puigdemont, ki v Belgiji
predseduje Svetu za republiko, ali Alfred Bosch, minister za zunanje zadeve? (Pred dnevi je zamenjal Ernesta Maragalla,
ker se ta spušča v tekmo za položaj župana Barcelone.)
Tako Carles Puigdemont, ki je bil legitimni predsednik Katalonije, kakor tudi Alfred Bosch, ki je tako imenovani katalonski
minister za zunanje zadeve, in še prav tako jaz, kot aktualni predsednik generalitat, vsi trije poskušamo o Kataloniji govoriti
čim več in kjer koli je mogoče.
Posebno sedaj, malo pred začetkom sojenja zapornikom [pričakujejo ga konec januarja, trajalo pa bi lahko tudi mesece], je
pomembno, da se odpravljamo na tuje in pojasnjujemo, kaj se dogaja pri nas, kako je s temeljnimi pravicami, človekovimi,
državljanskimi, pa tudi s socialnimi in, seveda, prav tako z nacionalnimi pravicami. Vse so povezane. Kdor si prizadeva zanje,
lahko vidi, kakšna zmešnjava je v Španiji; da ni nikakršne pravičnosti.
V vladi delujete na dveh poljih, ki sta tesno prepleteni. Po eni strani se zavzemate za izpustitev političnih zapornikov, po
drugi strani želite voditi naprej osamosvojitveni proces, mar ne?
Da, pa saj smo 1. oktobra lani organizirali referendum, kakor smo 27. oktobra potem razglasili neodvisnost. A kakor lahko
vidite, tega potem nismo mogli uresničiti v praksi. Za kar pa si prizadevamo.
Kaj to pomeni? Da snujete inštitucije samostojne države? Pred lansko jesenjo, ko ste se pripravljali na razglasitev, se je
katalonska politika veliko sklicevala na slovenski zgled – ki pa je bil v resnici precej drugačen in, seveda, so bili drugačni
tudi časi.
Nova država potrebuje odločenost ljudi, da bi bili samostojni. In to je ključno. Vedno pravim, kako se je resda pomembno
pravilno organizirati in tudi kaj žrtvovati, toda izjemno pomembno je upanje. Mislim, da je kombinacija teh treh besed –
organiziranost, žrtvovanje in upanje – odgovor na vaše vprašanje.
Raziskave javnega mnenja kažejo, da so Katalonci vse bolj naklonjeni neodvisnosti. Po zadnji anketi Centra za mnenjske
študije jih je 47,2 odstotka za neodvisnost in 43,2 odstotka proti. Julija je bil delež 46,7 odstotka proti 44,9 odstotka.
Da, delež narašča. In če odmislite tiste, ki se ne bi udeležili volitev, potem je razmerje takšno: 52 odstotkov jih podpira
neodvisnost, medtem ko jih je 48 odstotkov proti. Zato pa pravimo, da smo Katalonci v večini independentisti. Rekel bi tudi,
da obstaja močno soglasje glede trojega. V Kataloniji verjamemo, da bi bil republikanizem za nas najboljša ureditev, kajti
španskega kralja Filipa VI. ne dojemamo več kot svojega monarha; sploh po vsem, kar se je zgodilo [Filip VI. se je lani jasno
postavil proti Kataloniji], in monarhizem se nam nasploh zdi anahronistična ideja. Večina prebivalstva se tudi strinja, da v
21. stoletju ne bomo tolerirali represije, kakršno smo morali trpeti lani [na referendumski dan]. Tretje, o čemer obstaja
konsenz, pa je še, da bi morali katalonsko krizo rešiti z referendumom, s katerim bi se strinjal tudi Madrid in bi ga priznavala
prav tako mednarodna skupnost. Glede tega trojega se strinja približno 80 odstotkov prebivalcev Katalonije. Če pristavite še
idejo o neodvisnosti, je delež nekoliko nižji, a je še vedno večinski. Pomembno je poudariti, da si tudi tisti, ki morda
nasprotujejo samostojnosti, prizadevajo, da bi katalonsko krizo rešili po demokratični poti. To je za nas pomemben podatek,
saj dokazuje, da razprava o neodvisnosti naše družbe v resnici ne razdeljuje.
Kaj to pomeni v praksi? Da bi vendarle pripravili še en referendum, za katerega bi dal svoje soglasje tudi Madrid?
Vedno pravimo, kako je tudi nov referendum opcija, če bi z njim potem zgladili konflikt. To možnost smo ponudili španski
vladi, pa zanjo ni sprejemljiva. A kakšna je pa vaša ponudba, kako bi nastale težave odpravili vi, smo vprašali. Predlagali so
nam sprejetje novega statuta o avtonomiji, česar pa po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih letih, seveda ne moremo sprejeti;
sploh ker se katalonska družba strinja o referendumu o samoodločbi. Španska stran mora poskusiti najti odgovor na
vprašanje, kako rešiti problem katalonske samoodločbe. Mi smo vedno za pogovor.
Pri tem vam še zdaleč ni v pomoč španski zunanji minister, Katalonec Josep Borrell, ki odločno nastopa proti Kataloniji.
Zdaj se mu morda maje stolček zaradi afere Abengoa (pred dnevi so mu naložili globo v višini 30.000 evrov, ker je pred
leti izkoristil dostop do zasebnih informacij in tako pridobil pri prodaji delnic omenjene multinacionalke). Pred nedavnim
je dejal, kako se lahko Škotska pridruži EU, če bodo Škoti na zakonitem referendumu izglasovali neodvisnost. Ni to za
Katalonijo zanimivo stališče?

Mogoče pa je to edina zanimiva stvar, ki jo je izrekel, odkar je šef diplomacije. V španski vladi je eden tistih ministrov, ki se
vedno postavljajo proti rešitvi katalonske problematike. Zaradi primera Abengoa smo že zahtevali njegovo razrešitev.
V času, ko je bil aktiviran 155. člen španske ustave, je bila Katalonija nekako zagozdena in blokirana, tudi ekonomsko
gledano. Potem so vendarle umaknili nadzor ...
Lani ni bilo malo lažnih novic o tem, kako se sesuva katalonska ekonomija, in kako katastrofalne so bile šele napovedi.
Govorilo se je tudi o množični selitvi sedežev podjetij iz Katalonije. Kaj se je zgodilo?
Na koncu imamo rezultate, ki kažejo, da ima Katalonija večjo gospodarsko rast kot kdaj prej, da je brezposelnost primerljiva
z razmerami pred desetimi leti, da nam je šlo lani zelo dobro in letos tudi. [Prav te dni sicer stavkajo zaposleni v zdravstvu,
pridružili so se jim tudi študentje in učitelji.] Ekonomija je gotovo naša močna točka. A na tem mestu bi poudaril, da je
katalonska družba zaradi situacije, v kateri smo se znašli, v šoku. Pretreslo nas je, da so naši demokratično izvoljeni kolegi
bodisi za zapahi bodisi v eksilu, da sta v zaporu tudi voditelja civilnodružbenih organizacij Jordi Sànchez in Jordi Cuixart, da je
v eksilu predsednik Puigdemont. In zato se ljudje sedaj združujejo po trgih ali organizirajo [tako imenovane rumene] večerje,
da bi zbirali denar za Katalonsko združenje za državljanske pravice [v katero se povezujejo družine političnih zapornikov].
Emocionalno še vedno pretreseni vsi nekako čakamo, da se začne sodni postopek, zanima nas, kaj bo med njim in po
razsodbi.
Razsodba bo ločnica, ki zgodbe, seveda, ne bo končala.
Sledil bo dan po tem ... Že sedaj lahko rečem, da razsodbe ne bomo spoštovali, če bodo naše kolege obsodili na dolge
zaporne kazni samo zato, ker so organizirali referendum in s tem omogočili ljudem, da bi z glasovi odločili, kakšno
prihodnost si želijo. Kot predsednik ne bom sprejel ničesar na škodo kolegov, zato prosim Katalonce, naj se zavedajo, kako
ključen trenutek bo napočil. To bo trenutek, ko se bomo soočili sami s seboj in bomo morali reči, da se bijemo naprej.
In ves ta čas je Katalonija prosila za mediacijo? Zakaj je Evropa ni hotela slišati? Kako je to mogoče?
Vse to se sprašujemo tudi mi.
In vendar ste delovali tudi mednarodno. Kako uspešno in kompetentno so mrežo pletle delegacije, ki ste jih imeli po
svetu?
Veliko podpore uživamo med Evropejci po različnih državah. Pred nedavnim smo videli poročilo španskega inštituta Elcano,
v katerem piše, kako Evropejci vse bolj dojemajo Španijo kot avtoritarno državo. Rekel bi, da se je v zadnjem letu dni precej
poslabšal pogled nanjo. Vse to je za nas Katalonce pomembno in zato se bomo vedno zahvaljevali ljudem, ker podpirajo
katalonsko vprašanje. Spoštujemo, kako se odzivajo, seveda pa bi si želeli, da bi se vse to preneslo še na raven držav. Ob tej
priložnosti bi se zahvalil slovenskemu parlamentu, ker je oktobra lani podprl Katalonijo [Odbora državnega zbora za zunanjo
politiko in za evropske zadeve sta se na skupni seji zavzela za miroljuben način reševanja položaja v Kataloniji. Soglasno so
podprli pravico do samoodločbe ob spoštovanju mednarodnega prava.] Sijajno je bilo slišati, kako je slovenski parlament
potrdil, da smo demokracija in da se bijemo za svoboščine.
V slabem tednu dni prihajate v Slovenijo. S kom se boste srečali?
Ne vem še. [V Barceloni so v torek povedali le to, da naj bi se srečal z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom v Mestni
hiši v Ljubljani.]
Za konec še enkrat: je katalonska družba danes bolj razbita, kot je bila pred letom dni?
Ne bi rekel, da smo Katalonci kaj bolj razdeljeni, kot so bili pred referendumom razklani Škoti ali Quebečani. Vprašanje
neodvisnosti odpira, seveda, mnoge razprave, kar je logično in prav. Dokazujejo, kako zrela družba smo, kajti razpravljamo
svobodno in demokratično. In zato sem na Katalonce izjemno ponosen.
•
Prvi ustavni amandma pod streho. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 03. december 2018
https://www.delo.si/novice/svet/prvi-ustavni-amandma-pod-streho-119908.html
Premier Zoran Zaev je poudaril, da bodo vključili amandmaje v ustavo, ko bodo Atene podprle protokol za pristop
Makedonije v zvezo Nato.

Slika: Makedonski parlament uresničuje sporazum, ki sta ga dosegla premier Zoran Zaev in njegov grški kolega Aleksis
Cipras. Foto: Maja Zlatevska/AFP
Makedonski parlament je potrdil prvi predlog ustavnega amandmaja, s katerim spreminjajo besedno zvezo Republika
Makedonija v Republika Severna Makedonija. Ker je v tej fazi za potrditev ustavnih sprememb potrebna navadna večina,

bodo dobili zeleno luč tudi preostali trije amandmaji.
Premier Zoran Zaev je poudaril, da bodo amandmaje v ustavo vključili, samo če bo Grčija spoštovala dogovor. Na zahtevo
opozicije jih bodo vključili v ustavo, ko bodo Atene podprle protokol za pristop Makedonije v zvezo Nato. Zaev je poudaril,
da sta letošnje in prihodnje leto ključni za evropsko integracijo in prihodnost Makedonije. Po njegovem so amandmaji v
skladu z mednarodnim pravom in interesi Makedonije.
Pričakovani napadi in obramba
Na protestu pred poslopjem parlamenta so nasprotniki spreminjanja ustave zahtevali odstop Zaeva. Policija je pred stavbo
parlamenta postavila barikade in okrepila svojo prisotnost. Zasedanje parlamenta tudi danes spremljajo protesti. Poslanci
so zavrnili zahtevo opozicijske VMRO-DPMNE, naj umaknejo predlog amandmajev. Po besedah vodje poslanske skupine
stranke Nikole Micevskega je predlog protiustaven. Kot je še poudaril, je bil neuspešen tudi referendum o dogovoru Skopja
z Atenami. Opozicija pričakovano napada predlagane ustavne spremembe, vladajoča koalicija pa jih brani.
Za prvi amandma je glasovalo 67 poslancev, 23 jih je bilo proti, štirje pa so se vzdržali. Z drugim amandmajem bodo v
preambulo ustave dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. S tretjim amandmajem bodo
dodali odstavek, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih držav,
vključno z Grčijo. Četrti potrjuje makedonsko identiteto ter varuje pravice in interese Makedoncev v tujini.
Druga faza spreminjanja ustave naj bi se zaključila 12. ali 18. decembra. Po ponovni javni razpravi se bodo končni predlogi
vrnili v parlament, kjer bo ključno glasovanje predvidoma okoli 20. januarja prihodnje leto. Za potrditev ustavnih sprememb
bo potrebna dvetretjinska večina. Nekateri poslanci VMRO-DPMNE, ki so s svojimi glasovi omogočili začetek procesa
ustavnih sprememb, so napovedali, da bodo podprli le amandma, ki potrjuje makedonsko identiteto. V tem primeru
ustavne spremembe ne bi bile sprejete, ker mora za njihovo potrditev glasovati najmanj 80 poslancev.
Na pragu predsedniških volitev
Po napovedih bodo v Skopju konec januarja ali v začetku februarja razpisali tudi predsedniške volitve. Predsednik države
Gjorge Ivanov nima več pravice kandidirati, lahko pa pred koncem svojega drugega mandata nagovori poslance. Iz
njegovega kabineta so potrdili, da bo izkoristil svojo pravico, kot je znano, pa Ivanov od samega začetka nasprotuje
sporazumu Makedonije z Grčijo in spremembam ustave.
Budimpešta še ni odgovorila na zahtevo Skopja, naj jim izroči bivšega premiera Nikolo Gruevskega. Po
navedbah pravosodne ministrice Renate Treneske Deskovske rok za odgovor še ni potekel. Znani naj bi bili tudi vsi detajli
pobega Gruevskega, vendar jih minister za notranje zadeve Oliver Spasovski, kot je pojasnil Zaev, ne sme razkriti, dokler ne
bo končana preiskava. Javno tožilstvo za organizirani kriminal in korupcijo v predkazenskem postopku preiskuje, ali je imel
Gruevski pri begu pomagače.
•
Srbski poslanci »zaprti« v parlamentu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 03. december 2018
https://www.delo.si/novice/svet/srbski-poslanci-zaprti-v-parlamentu-119963.html
Aleksandar Vučić je opozoril, da neodgovorne poteze Prištine vodijo v popolno destabilizacijo celotne regije.

Slika: V Kosovski Mitrovici je bil danes tudi protestni sprehod žena proti diskriminatornim carinam, ki jih je uvedla
Priština. Foto: Vladimir Zivojinović/AFP
Srbski predsednik je danes zagotovil evropskemu komisarju za širitev, da Beograd ne bo uvedel protiukrepov proti Prištini.
Tam Johannesa Hahna čakajo kosovski Srbi, ki so se zaprli v skupščino. Priština ignorira poziv Bruslja, naj ukine nerazumni
dvig carin na blago iz Srbije in BiH.
Aleksandar Vučić je opozoril, da neodgovorne poteze Prištine vodijo v popolno destabilizacijo celotne regije in da lahko
pripeljejo do stopnjevanja spopadov. Kot je še poudaril, so za napredek regije ključni ohranitev miru in stabilnosti ter
nadaljevanje procesa evropskih povezav. Ker želi Srbija ostati zanesljiv partner v regiji, Evropi in v svetu, ne bo sprejela
protiukrepov, s Prištino pa je pripravljena nadaljevati dialog, ko bo razveljavila neodgovorne ukrepe.
Boj za preživetje Srbov na Kosovu
Johannes Hahn se bo v Prištini sestal s predsednikom Hashimom Thaçijem, premierom Ramushem Haradinajem in
predsednikom parlamenta Kadrijem Veselijem. Kot so potrdili v Bruslju, bo poleg ponovnega poziva Prištini, naj ukine
nerazumni dvig carin, izpostavil potrebo po izboljšanju dobrososedskih odnosov in sodelovanja v regiji.
Poslanci Srbske liste, ki so v nedeljo po izredni seji kriznega štaba v Kosovski Mitrovici vstopili v parlament, so sklenili, da

bodo v njem počakali Hahna. Kot je povedal predsednik liste Goran Rakić, bodo Hahna seznanili s protisrbskimi ukrepi, ki
vodijo v humanitarno katastrofo. Sklenil je z besedami, da gre za boj za preživetje kosovskih Srbov, ker je dvig carin blokiral
tudi distribucijo hrane in zdravil. V Kosovski Mitrovici je bil danes tudi protestni sprehod žena proti diskriminatornim
carinam, ki jih je uvedla Priština.
Bruselj bi lahko razveljavil sporazum o stabilizaciji in pridruževanju, ki je za Prištino najpomembnejši mednarodni akt, ki ga
je podpisala doslej. Priština se je z odločitvijo za trgovinsko vojno s Srbijo in BiH oddaljila tudi od želene vizumske
liberalizacije, ki bi lahko bila na dnevnem redu še pred božično-novoletnimi prazniki.
•
Srbija ne bo mirno gledala uničevanja srbskega naroda na Kosovu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 04. december
2018
https://www.delo.si/novice/svet/srbija-ne-bo-mirno-gledala-unicevanja-srbskega-naroda-na-kosovu-120616.html
ZDA so pravi naslov, na katerega je treba nasloviti zahteve, naj spametujejo kosovsko oblast.

Slika: Ramush Haradinaj je prvi kosovski premier, ki je obiskal ameriško vojaško bazo Bondsteel na Kosovu. Foto: Visar
Kryeziu/AP
Johannes Hahn je včeraj v Prištini, ki stavi na podporo Washingtona, naletel na gluha ušesa. Ramush Haradinaj je ponovil,
da bo Priština deblokirala trgovino s Srbijo, ko bo Beograd priznal neodvisnost Kosova. Predsednik parlamenta Kadri Veseli
je hkrati sporočil, da bodo 14. decembra odločali o preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v kosovsko vojsko.
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je sogovornike v Prištini pozval k deblokadi regionalnega sodelovanja in
trgovine ter izpostavil pomen vrnitve k dialogu. Poslovil se je s spoznanjem, da Priština, ki je z odločitvijo o povečanju carin
na blago iz Srbije in BiH povečala napetosti v regiji, še naprej ignorira Bruselj.
Carin si ni prva izmislila Priština
Kosovski premier Ramush Haradinaj je ponovil, da ukrep ne ogroža kosovskih Srbov, ker gre za ukrep za zaščito Kosova, ki je
povezan s Srbijo, ne pa z državljani Kosova. Po njegovi oceni je Kosovo izpolnilo vse kriterije za liberalizacijo vizumskega
režima z EU. Kot Haradinaj tudi predsednik parlamenta Kadri Veseli pričakuje, da bo EU odpravila vizume za kosovske
državljane.
Da je liberalizacija vizumskega režima nujna za Kosovo, so ocenili tudi poslanci evropskega parlamenta. Evropska komisija je
potrdila, da so bila referenčna merila za liberalizacijo vizumskega režima izpolnjena. Poslanci so bili mnenja, da je treba
težave s finančno podhranjenim sodstvom, razširjeno korupcijo, elementi »ugrabitve« države in neprimernega političnega
vpliva reševati v okviru izpolnjevanja zahtev za liberalizacijo vizumskega režima. Pet držav članic EU, ki še vedno niso
priznale Kosova, so pozvali, da to storijo, saj bi to olajšalo odnose med Kosovom in sosednjo Srbijo.
Haradinaj je s pojasnilom, da si carin ni prva izmislila Priština in da jih uporablja tudi ameriški predsednik Donald Trump,
posredno priznal, da se Priština ne bi odločila za zaostrovanje odnosov z Beogradom brez podpore Washingtona. Po
njegovem so carine normalen ukrep, ki ga uporabljajo tudi številne druge države v svetu. Haradinaj se je še pohvalil, da se je
uvoz iz Srbije zmanjšal do ničle. Sklenil je z besedami, da ne bo vrgel puške v koruzo, tudi če Bruselj ne bo ukinil vizumov za
kosovske državljane.
Kosovska vojska je grožnja Srbiji
Skupščina je predloge treh zakonov o preoblikovanju varnostnih sil v vojsko potrdila v prvem branju sredi oktobra. Predloge
je pripravil minister za varnostne sile Rustem Berisha, podprle pa so jih vse poslanske skupine razen poslancev kosovskih
Srbov. Za sprejetje zakonov, ki bodo omogočili kosovsko vojsko, potrebujejo v zadnjem branju v parlamentu podporo
navadne večine.
Naloge varnostnih sil so omejene na odzivanje na krizne situacije v državi, redna vojska pa bi ščitila suverenost in
ozemeljsko celovitost Kosova. Parlament bi se s potrditvijo predlogov izognil spreminjanju ustave, za katero je potrebna
dvetretjinska večina poslancev in predstavnikov narodnih skupnosti. Da je treba preoblikovanje izpeljati prek ustavnih
sprememb, kar zaradi nasprotovanja Srbske liste in Beograda ni možno, je zahtevala tudi mednarodna skupnost, Natova
misija Kfor pa je opozorila, da na Kosovu ne moreta delovati dve vojski. Veseli je poudaril, da načrte Prištine o lastni vojski,
ki naj bi bila polno operativna v desetih letih, podpirajo tako ZDA kot tudi drugi zahodni partnerji.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril, da je oblikovanje vojske v nasprotju s kosovsko ustavo in dogovorom z

zvezo Nato ter predstavlja grožnjo Srbiji. Beograd se bo še odločili, ali bo prosil za sklic zasedanja varnostnega sveta ZN ali
ne. Vučić je spet prosil za pomoč Kitajsko. Veleposlaniku v Beogradu Li Mančangu je pojasnil, da je cilj oblikovanja kosovske
vojske in nerazumnega dviga carin na blago iz Srbije izgon Srbov s Kosova. To lahko pripelje do katastrofe, ker Srbija ne
more in tudi ne bo mirno gledala uničevanja srbskega naroda na Kosovu.
Po Lijevi oceni gre Vučić v nos določenim mednarodnim dejavnikom. Kot je še poudaril, je Kosovo za Kitajsko sestavni del
Srbije. Generalni sekretar srbskega zunanjega ministrstva Veljko Odalović je poudaril, da bi oblikovanje kosovske vojske
kršilo vse mednarodne dogovore in sporazume, resolucijo 1244 varnostnega sveta ZN in kumanovski mirovni sporazum. Po
njegovem za vsemi potezami Prištine stojijo ZDA, kamor je tudi treba nasloviti zahteve, naj spametujejo kosovsko oblast,
kajti EU očitno nima moči, da bi karkoli spremenila.
•
Šarec: Slovenija ima občutek, da ji Avstrija ne zaupa. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 05. december 2018
https://www.delo.si/novice/svet/sarec-slovenija-ima-obcutek-da-ji-avstrija-ne-zaupa-120953.html
Dobre odnose kalijo majhni, a rešljivi problemi.

Slika: Avstrijski kancler Sebastian Kurz in slovenski premier Marjan Šarec sta se posvetila predvsem evropskim temam in
poudarila dobre odnose med državama na gospodarskem področju. Foto: AFP
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je pohvalil odnose med državama in se zahvalil svojemu kolegu Marjanu Šarcu, ker si je za
svoj prvi obisk sosednje države izbral prav Avstrijo.
»Sva pripadnika mlajše generacije, zato gledava na Evropo in svet drugače. Ne želiva si vračanja v zgodovino, ampak raje
gledava naprej,« je po delovnem kosilu s svojim 32-letnim gostiteljem povedal devet let starejši predsednik slovenske vlade
Marjan Šarec, ki se je danes srečal tudi z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom.
Pogovor med premieroma držav, med katerima je blagovna menjava dosegla pet milijard evrov, se je vrtel predvsem okoli
evropskih tem, saj severna soseda konec leta zaključuje predsedovanje Uniji. Šarec je pohvalil Kurza, da je dobro opravil
težko nalogo brexita, med kosilom pa sta se zavzela tudi za evropsko integracijo Zahodnega Balkana. Po Šarčevih besedah
Slovenija dobro pozna to regijo, zato lahko ponudi svoje izkušnje.
Druga »evropska« tema, ki sta jo imela na jedilniku, so bile migracije. Oba sta poudarila, da imata njuni državi enak skupni
cilj: zavarovanje zunanjih meja Evropske unije. Zato je bila po besedah slovenskega gosta pametna odločitev severne
sosede, da bo gostila vrh Evropa-Afrika, saj »je prava pot, če probleme rešuješ pri izvoru«, kakor se je izrazil Šarec. A
migracijski problemi, ki jih Avstrija rešuje tudi tako, da je uvedla nadzor nad schengensko mejo s svojo južno sosedo, je tudi
eno od spornih vprašanj med državama.
Kurz je priznal, da imata z gostom različna stališča, a da si kot prepričan Evropejec tudi sam prizadeva, da bi tovrstne ukrepe
odpravili. »Toda temu so botrovale napačne odločitve iz leta 2015, ki so nas prisilile v ta ukrep. Spomnite se, Nemčija, ki je
takrat razglašala odprte meje, je prva uvedla nadzor na notranji schengenski meji, in to z Avstrijo. Temu pa so sledile druge
države,« je pojasnil Kurz.
Kurz se je vprašanju o otroških dodatkih izognil
Njegov slovenski kolega je dodal, da je gostitelju izrazil pričakovanje Ljubljane, da bo Dunaj odpravil ta nadzor. »Slovenija
načelno nikjer v EU ne nasprotuje mejnim nadzorom, če so ti potrebni. A na meji med našima državama niso potrebni, ker
Slovenija temeljito izvaja nadzor svoje schengenske meje s Hrvaško,« je izjavil Šarec. Po njegovih besedah se z gostiteljem
strinjata, da je treba okrepiti evropsko agencijo za zunanje meje Frontex, ki bi morala okrepiti svoje delovanje na zunanjih
mejah EU, ki potekajo med sosednjo Hrvaško in Bosno in Hercegovino ter Srbijo.
»Tako bi se zmanjšal tudi občutek Slovenije, da ji Avstrija ne zaupa,« je povedal predsednik slovenske vlade. A je
optimistično dodal, da v duhu dobrih sosedskih odnosov pričakuje čimprejšnjo rešitev problema: »Kjer je volja, je tudi pot.«
Odgovoru na vprašanje avstrijske javne televizije ORF o avstrijskem zakonu, s katerim so znižali otroške dodatke sodobnim
»gastrbajterjem«, ki prihajajo iz vzhodnih članic EU, se je Kurz izognil. Šarec pa je podobno kot slovenski zunanji minister
Miro Cerar, ki je bil na obisku na Dunaju pred enim mesecem, odgovoril, da bo o tem problemu morala odločiti evropska
komisija. »Vprašanje seveda je, kako se bo odločila, a verjamem, da bo tokrat zmagala pravna država in da bo odločitev
drugačna, kakor je bila pri enem od prejšnjih primerov,« je slovenski premier spomnil na kočljiva stališča Bruslja do
arbitražnega spora med Slovenijo in Hrvaško.
Težak položaj slovenske manjšine v severni sosedi

O tem, kaj sta se pogovarjala o še enem spornem dvostranskem vprašanju o narodnih manjšinah, na skrbno zrežirani in zelo
kratki tiskovni konferenci, ni bilo mogoče postaviti vprašanj. Kurz je na začetku le diplomatsko omenil, da »imamo
narodnostni skupnosti v obeh državah«. Dunaj si prizadeva, da bi Slovenija tam živeči nemško govoreči skupnosti priznala
status avtohtone narodne skupnosti, Cerar pa je pred kratkim izjavil, da za to ni pravnih podlag. A za Ljubljano je precej večji
problem položaj slovenske manjšine v severni sosedi, ki ji že četrt stoletja namenjajo enako državno finančno podporo.
Težave Slovencev na drugi strani meje je lepo opisal pravnik Rudi Vouk, ki se je na avstrijskem ustavnem sodišču boril za
njihove pravice. Na torkovem novoletnem sprejemu pri slovenski veleposlanici na Dunaju Kseniji Škrilec je častnemu gostu
Šarcu razkril, da je Avstrija za okrepljeni nadzor na južni meji porabila 20 milijonov evrov, prijela pa le 10 nezakonitih
prebežnikov. »To je dva milijona evrov na enega, kar je več, kot dobi podpore od avstrijske države celotna slovenska
manjšina,« je izračunal Vouk.
•
Javna razprava o spremembi ustave. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 05. december 2018
https://www.delo.si/novice/svet/javna-razprava-o-spremembi-ustave-120979.html
Zunanji ministri članic zveze Nato so izrazili upanje, da bo Makedonija postala 30. članica Nata.

Slika: Jens Stoltenberg vseskozi ponavlja, da je uresničitev dogovora o imenu nujni pogoj za članstvo Makedonije v Natu.
Foto: Francisco Seco/AP
V Makedoniji se je danes začela javna razprava o spremembi ustave, ki je potrebna za uresničitev dogovora Skopja z
Atenami o spremembi imena. Poslanci sobranja so po hitrem postopku sprejeli vse štiri ustavne amandmaje, zaključna faza
procesa ustavnih sprememb pa je predvidena za drugo polovico januarja prihodnje leto.
Vladajoča koalicija bo za sprejetje spremembe imena države v Severno Makedonijo potrebovala dvetretjinsko večino
oziroma 80 poslanskih glasov. Da bi ustavne spremembe začele veljati, mora sporazum Grčije z Makedonijo predhodno
potrditi še grški parlament. Rešitev spora o imenu bi Makedoniji odprla vrata v Nato.
Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg vseskozi ponavlja, da je uresničitev dogovora o imenu nujni pogoj za
članstvo države v zavezništvu. Zunanji ministri članic zveze Nato so danes v Bruslju skupaj z visoko zunanjepolitično
predstavnico EU Federico Mogherini izrazili upanje, da bo proces spremembe imena uspešno končan in da bo Makedonija
postala 30. članica Nata. Hrvaški premier Andrej Plenković, ki se je ob robu zasedanja srečal z makedonskim kolegom
Zoranom Zaevom, je napovedal, da bo Hrvaška med prvimi ratificirala vstop Makedonije v Nato.
Fantomke in orožje za skrajneže
V Skopju so danes prijeli tudi nekdanjega šefa protiobveščevalne službe Vladimirja Atanasovskega, ki ga tožilstvo za
organizirani kriminal sumi, da je lani organiziral nasilni vdor v parlament. Skupini 33 udeležencev vdora že sodijo zaradi
terorističnega ogrožanja ustavne ureditve Makedonije. Dva obtoženca sta na sojenju izpovedala, da je bil Atanasovski eden
od organizatorjev in naročnikov nasilja v parlamentu.
Po njunem pričevanju je Atanasovski organiziral tudi nakup maskirnih kap in vozilo pred parlamentarnim poslopjem, iz
katerega so skrajneži jemali orožje. Na zahtevo tožilke Vilme Ruskovske je sodišče odredilo za Atanasovskega 30-dnevni
pripor. Poleg njega sta za organizacijo nasilja osumljena tudi vodja prisluškovalne službe Nikola Boškovski in svetovalec
predsednika države Siniša Aleksoski.
Atanasovski je bil na čelu protiobveščevalne službe od septembra 2016 do junija 2017, ko je VMRO-DPMNE Nikole
Gruevskega po več kot desetih letih izgubila oblast, novo vlado pa so oblikovale Socialdemokratske stranke
Makedonije Zorana Zaeva in koalicijska albanska stranka Demokratska unija za integracijo Alija Ahmetija.
•
Čeprav je Jordi za zapahi, je svoboden človek. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 05. december 2018
https://www.delo.si/novice/svet/ceprav-je-jordi-za-zapahi-je-svoboden-clovek-118603.html
Partnerka katalonskega političnega zapornika Jordija Cuixarta o boju za svobodo.

Slika: Jordi Cuixart in Txell Bonet s sinom preden so Cuixarta zaprli. Foto: Jordi Gabarró
Barcelona – Zgodba o katalonskih političnih zapornikih je zapletena in neprijetna učna ura o španski demokraciji z nemalo
individualne in družinske tragike ter, kajpada, boja. Za boljšo družbo se bori tudi Txell Bonet, partnerka Jordija Cuixarta,
katalonskega političnega zapornika, sicer pa predsednika organizacije Òmnium cultural, ki je bila v šestdesetih letih
ustanovljena za promocijo katalonskega jezika in kulture. Cuixart je za zapahi od lanskega 16. oktobra.
S 43-letno Txell Bonet sva se prejšnji teden dobili v četrti Gràcia v Barceloni, kjer živi s sinom. Ko so 16. oktobra zaprli
njegovega očeta Jordija Cuixarta, je imel komaj pol leta. »Kar devet mesecev sva z otrokom potovala v Madrid, da bi ga
obiskala v tamkajšnjem zaporu Soto del Real,« zdaj je Cuixart za zapahi v katalonskem zaporu Lledoners.
Kompleksen primer
Na kratko povejmo, da so njegov izjemno kompleksni primer odprli na posebnem višjem sodišču Audiencia nacional, kjer so
mu – kakor je povedala Txell Bonet, »kot skrajni ukrep, ponavadi to naredijo za družbeno nevarne kriminalce« – odredili
začasni pripor, zdaj pa ga obravnavajo na vrhovnem sodišču. Kaj je zagrešil? Zakaj? »Samo zaradi pravice do svobode
izražanja in pravice do manifestiranja pa tudi pravice do zagovarjanja možnosti referenduma. Pa saj imamo državljani
pravico reči, da se zavzemamo za referendum o neodvisnosti, mar ne? In Jordi sploh ni politik, ki bi imel kaj pri organizaciji
referenduma 1. oktobra lani, res pa ga je kot predsednik organizacije Òmnium cultural podpiral.«

Slika: Rumene pentlje so v Kataloniji simbol solidarnosti s političnimi zaporniki. Foto: Reuters
Kaj se je zgodilo, da so ga strpali za zapahe in ga bremenijo tako težkih obtožb, kot sta vstajništvo in upor? »Dvajsetega
septembra lani, med spontanim množičnim protestom okrog ekonomskega ministrstva, sva bila najprej doma in imela na
telefonih vključen način letenja. Ko sva ju priklopila, sem sprejela sporočilo, če lahko pride Jordi na spontano
manifestacijo ... Da bi vse potekalo, kot je treba, so protest pozneje vodili katalonski organizatorji [Òmnium cultural in ANC].
A to tisti dan ni bilo edino zborovanje, ljudje so se zbrali tudi na trgu pred mestno hišo in vlado. Vse je potekalo dobro, nihče
ni bil aretiran ne poškodovan ... Kako je potem mogoče, da španske oblasti govorijo o nasilnem dejanju, če pa ni bil nihče
poškodovan ne aretiran? V nobenem arhivu ni ničesar.« Txell Bonet je pojasnila, da so Jordija Cuixarta [in Jordija Sàncheza]
sprva na Audencii nacional obtoževali »vstajništva, češ da sta na tisti dan spodbujala množice, toda v resnici sta bila
mediatorja«, obstajajo celo posnetki [ki kažejo, da sta Cuixart in Sànchez ob 23. uri pozivala h koncu manifestacije]. Pozneje,
zdaj je primer na vrhovnem sodišču, so jima pripisali še hujša bremena, celo »zarotniško delovanje v katalonski družbi,
skupaj s katalonsko politiko«, kar upor. Kazen, ki zdaj grozi Cuixartu, je različna in tudi vrtoglavo visoka: od osem let do 17
pa celo 64 let zapora. »Da, takšna je leta 2018 Španija.«
Doma in na tujem
Txell Bonet, ki je študirala avdiovizualno komuniciranje, je v preteklosti novinarsko pripravljala dokumentarce in reportaže
za različne (tudi tuje) televizije, prav tako je imela svojo radijsko oddajo. Danes se predvsem angažira za izpustitev partnerja

Jordija Cuixarta, tako doma kot na tujem; recimo v francoski narodni skupščini ali danskem parlamentu.
Poudarja, da kot Katalonka nima nič proti Špancem. Nasprotno, tudi s špansko kulturo je zrasla, zato jo spoštuje. Moti pa jo,
ker »Španija kaže svojo bogato kulturno raznolikost samo v okviru turističnega folklorizma. A ko gre za vprašanja oblasti, sta
kastiljska kultura in jezik vedno nad vsem«.
Ideja o republikanizmu
»Ne boji se več, jasno mu je, za kaj se bije.«
Txell Bonet je povedala, da je boj njenega partnerja Jordija Cuixarta tudi njen boj, in to je boj za pravo demokracijo,
katerega rezultat je lahko neodvisnost. »Vzgojena sem bila v duhu, »da lahko vsakdo sam izbere svojo prihodnost. Sem za
samostojnost, saj verjamem, da se imamo Katalonci pravico upravljati sami. A predvsem se javno borim za pravico do
samoodločbe; da bi pokazali svetu, kako je referendum orodje demokracije, kakršnega so uporabili, recimo, na Škotskem in
v Quebecu ... A tudi po enkrat morda doseženi neodvisnosti boj ne bi bil končan, saj bi si bilo treba prizadevati za republiko
s pravimi vrednotami republikanizma. Neodvisnost ni naša biblija, nismo fanatiki, cilj je boljša in pravičnejša družba.« Kako
demokratično zreli in razviti so Katalonci, kažeta, kot je poudarila, nenasilnost množičnih zborovanj, ki so jih pripravili v
zadnjih skoraj desetih letih, in večinski delež tistih, ki podpirajo referendumsko pravico do samoodločbe. Precej višji je od
števila tistih, ki so naklonjeni neodvisnosti: po eni zadnjih anket je za samostojnost 47 odstotkov Kataloncev, medtem ko ji
43 odstotkov nasprotuje. »Razdeljenost je prav tako znamenje demokratičnosti družbe. Da so eni za in drugi proti, je
normalno. Moti me, da poskušajo katalonsko razdeljenost vedno kriminalizirati. Od nas, Kataloncev, ki nikoli nismo bili
nasilni, se je pa nad nami znesla španska policija, zahtevajo, da smo malone popolni, skorajda ne več ljudje ... Neverjetno je,
kaj vse moramo prestajati in kako potrpežljivi smo. Vse to nadvse žalosti.«
Zaporniški režim v Španiji
»Zaporniški režim je enak povsod po Španiji,« je povedala Txell Bonet. Podobno kot v madridskem zaporu je zdaj v
katalonskem. »Enkrat na teden se lahko z Jordijem v govorilnici skozi steklo pogovarjava po slušalki. Enkrat na mesec ima še
pravico do intimnega srečanja v posebni sobi in prav tolikokrat do srečanja z družino, otrokom. Z otrokom je možno
štiriurno srečanje potem še enkrat na tri mesece. Tukaj, v Kataloniji, lahko te štiri ure razdelimo na tri dele, kar pomeni
slabo uro in pol vsak mesec ... Če zapornik veliko čisti, recimo, mu včasih dovolijo dodaten obisk.« Jordi Cuixart nima
dostopa do interneta, zato neposredno ne more komunicirati z javnostjo, ima pa računalnik, »kajti njegov primer je na kar
50.000 straneh in ga niti fizično ni več mogoče obvladati«.
Solidarnost po katalonsko
Tudi solidarnost med Katalonci je od nekdaj pregovorno zrela in izjemna, na vseh ravneh in tudi denarno [v okviru
Katalonskega združenja za državljanske pravice] pomagajo svojcem političnih zapornikov; recimo z organizacijo dobrodelnih,
tako imenovanih rumenih večerij [rumena je barva solidarnosti s političnimi priporniki]. Txell Bonet je povedala, da še nikoli
ni imela slabih izkušenj, sploh pa nekako verjame, da je sreča na njeni strani, kajti celo ko je najhuje, se ji odprejo kakšna
vrata. Da ljudem še zdaleč ni vseeno, jasno kažejo, na primer, rumene pentlje, ki si jih neredki še naprej pripenjajo. Dokaz so
izobešene fotografije priprtih političnih zapornikov pa, recimo, zbori ob ponedeljkih zvečer na barcelonskem trgu Vila de
Gràcia, kjer kličejo k izpustitvi političnih zapornikov. Simpatična je prav tako vztrajnost mladeniča, pravijo mu Joan BonaNit,
ki se vsak večer približa zaporu Lledoners [od Barcelone je oddaljen približno 60 kilometrov], da bi po mikrofonu zaželel
lahko noč zapornikom. Morda ga slišijo, kajti včasih mu zakličejo nazaj: Bona nit [Lahko noč]. Na pravosodno nevzdržnost v
Španiji, solidarni s priprtimi političnimi zaporniki in tako tudi s Cuixartom, opozarjajo prav tako na tujem: v mednarodnem
Penu, denimo, so pozvali španske oblasti, naj izpustijo iz pripora tako Cuixarta kot Jordíja Sàncheza, v Amnesty International
so obtožbe zaradi vstajništva in preventivni pripor prav tako označili za pretirane in zahtevali takojšnjo izpustitev na
prostost, v obtoku so peticije, iz Svetovne organizacije proti mučenju so poslali odprto pismo tako španskemu premieru kot
varuhu človekovih pravic in generalni državni pravobranilki ...

Slika: Solidarnost med Katalonci Foto: Eric Vidal/Reuters
Prostost za zapahi
Sojenje Jordiju Cuixartu (in drugim političnim zapornikom) naj bi se začelo konec januarja, zaslišanja bodo v Madridu, zato
jih bodo ponovno prestavili v tamkajšnje zapore (v katalonske zapore so jih premestili pred meseci, skladno z zakonodajo in

vendar šele pod premiersko palico socialista Pedra Sáncheza) ... Txell Bonet, čakaje na razplet, je za Delo povedala: »Čeprav
je Jordi Cuixart za zapahi, je svoboden človek. Prostost je našel tudi v zaporu, pa naj se sliši še tako protislovno. Ne boji se
več, jasno mu je, za kaj se bori.«
Kdo se boji katalonskega moža
Katalonska politična zgodba o demokraciji po špansko se bere zelo tragično, v njej nastopa nemalo »političnih zapornikov«
in voditeljev, prebeglih v eksil. Sloveniji jo bo lahko povedal sam katalonski predsednik Quim Torra, ki se bo v četrtek in
petek mudil v Ljubljani.
Prejšnji teden, ko sem predsednika Torro intervjuvala v Barceloni, katalonska stran ni vedela, kdo od aktivne slovenske
politike se je pripravljen sestati z njim. Omenjali so razpravo v Mestni hiši in nekdanjega predsednika Milana Kučana ... Kot
je včeraj za Delo povedal Ivo Vajgl – organizator obiska, evropski poslanec in vodja skupine Platforma dialog EU – Katalonija
v evropskem parlamentu – se bo katalonski predsednik srečal, denimo, »z županom Zoranom Jankovićem in razgovor bo
imel v parlamentu, ki ga bo vodil predsednik OZP Matjaž Nemec.«
Po Vajglovi pobudi za morebitno srečanje med Torro in predsednikom Borutom Pahorjem so v uradu slovenskega
predsednika, kot so pojasnili tudi za Delo, predlagali sestanek s svetovalcem Ernestom Petričem. Predsednik republike da
predstavnikov regionalnih oblasti iz drugih držav, ki se neuradno ali zasebno mudijo pri nas, ponavadi ne sprejema, ampak
jih ob obojestranskem zanimanju sprejmejo njegovi svetovalci.
Česar se ob obisku katalonskega voditelja morda boji slovenski politični vrh, bodo poskušali nadomestiti nekateri drugi;
gospodarstvenikov očitno ni strah morebitnih španskih pritiskov.
•
Pismo znanstvenikov, dobitnikov projektov ERC, premieru Marjanu Šarcu. Delo, Ljubljana, 06. december 2018
https://www.delo.si/novice/znanoteh/pismo-znanstvenikov-dobitnikov-projektov-erc-premieru-marjanu-sarcu120677.html
Za podporo znanstvene odličnosti kot osnove dolgoročne uspešnosti Slovenije

Slika: Marjan Šarec, predsednik vlade, Foto: Voranc Vogel/Delo
Spoštovani gospod predsednik vlade RS,
uvrstitev najboljše slovenske univerze med 500 najboljših na šanghajski lestvici ni nekaj, na kar bi lahko bili posebej ponosni.
Še bolj skrb vzbujajoče je nizko število (tudi normirano glede na velikost) in uspešnost slovenskih znanstvenikov na razpisih
Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), kot najbolj uglednih raziskovalnih projektov (le sedem dobitnikov projektov ERC in
samo približno 2-odstotna uspešnost prijav iz Slovenije v primerjavi s približno 12-odstotnim evropskim povprečjem).
Dejstvo, da smo po uspešnosti v isti skupini kot večina vzhodnoevropskih držav, ne more biti tolažba, saj smo več kot
dvakrat manj uspešni od Madžarske, zaostajamo tudi za Češko in Estonijo.
Podpora znanosti v Sloveniji od leta 2009, ko so se konstituirali centri odličnosti, ni bila deležna večjih ambicioznih iniciativ
slovenske države. Investicije iz strukturnih skladov so se vrhunski znanosti na daleč izognile. Številne države iz EU13 so
izbrale precej bolj ambiciozno pot. Češka je ustanovila več centrov odličnosti, pri čemer je vsakega financirala s približno 200
milijoni evrov, Poljska gradi sinhrotron in center za krioelektronsko mikroskopijo. Celo v primerjavi z Balkanom se slabo
odrežemo – Hrvaška je med najpomembnejše prioritete postavila investicijo v Inštitut Ruđerja Boškoviča s 100 milijoni
evrov, Srbija namenja 40 milijonov evrov za nanocenter, podobno ravnajo v Romuniji in na Madžarskem z
večstomilijonskimi investicijami v znanost v zadnjih štirih letih. Razvitejše države so seveda še precej bolj ambiciozne.

Slika: Nove investicije. Foto: Avtorji Pisma

Avstrija je leta 2009 ustanovila in izdatno financirala Institute of Science and Technology Austria in vanj privabila vrhunske
strokovnjake z vsega sveta; inštitut je npr. samo v letu 2016 pridobil več projektov ERC kot cela Slovenija v desetih letih in
danes dosega kar 48-odstotno uspešnost na razpisih ERC. Nedavno je avstrijska vlada namenila dodatno milijardo evrov za
razvoj univerz, predvsem za dodatno izboljšanje infrastrukture in odprtje novih mest za vrhunske raziskovalce. Celo Nemčija
želi kljub odlični znanosti izboljšati položaj svojih univerz med najboljšimi, zato s programom odličnosti (Exzellenzinitiative)
podpira najboljše, in to tako na področju naravoslovnih, tehničnih in medicinskih kot tudi družboslovnih in humanističnih
znanosti. Podobne programe imajo skoraj vse razvite države, ker se zavedajo, da vrhunska znanost prinaša nove tehnologije
in nova znanja, ki so povezana s tehnološko razvito družbo.
Nedopustno je, da na številnih področjih najboljši študenti zapuščajo Slovenijo že po 1. bolonjski stopnji zaradi prepričanja,
da v Sloveniji ne morejo razviti svojih potencialov. Poleg tega z davčno politiko še vedno kaznujemo raziskovalce na
usposabljanju v tujini in jih skoraj silimo, da prekinejo stike z domovino. Z omejenimi finančnimi sredstvi ne moremo
računati, da bi v Slovenijo privabili najboljše kadre od drugod, saj plače slovenskih raziskovalcev niso več zanimive niti za
vzhodno Evropo ter Azijo, kaj šele za razvitejši del sveta. Tako imamo v kroženju možganov izrazito negativno bilanco.
Kljub jasnemu odmiku od številčnih kriterijev za izbor raziskovalnih projektov žal ni prišlo do zadostnega prodora koncepta
podpiranja odličnosti. Že 19 let obstaja v financiranju znanosti močna inercija glede proporcev programskega financiranja, ki
se niso bistveno spremenili, čeprav so nekatere skupine in institucije dosegle pomembne preboje, druge pa stagnirale. Še
več, vedno bolj je prisotna želja po zapiranju v vrtičke in omejevanju v nekakšnem strahu pred bolj uspešnimi.

Za pomanjkanje podpore vrhunske znanosti je v največji meri odgovorna politika, ki ne prepoznava pomembne vloge
znanosti in ostaja pri neizpolnjenih deklaracijah, kot je Raziskovalno-inovacijska strategija. Del odgovornosti nosi tudi
znanstvena sfera, ki je pogosto zadovoljna s statusom quo oz. se boji, da bi izgubila še obstoječe financiranje. Slovenska
znanost se kljub temu lahko pohvali s trendom rasti svetovno izjemnih dosežkov in mednarodno priznanih znanstvenikov.
Pri znanstveni odličnosti ne gre le za prestiž, ampak za generiranje vrhunskega znanja, ki ima številne multiplikativne učinke,
od izobraževanja vrhunskih kadrov za vsa mesta v družbi do ustvarjanja visoke dodane vrednosti, ki zahteva številne druge
ukrepe, za katere je čas na začetku mandata vlade. Nedvomno pa je vrhunska znanost osnova gospodarskega napredka in
dolgoročne prosperitete držav.
Ob zavedanju potrebe po ohranjanju osnovnega nabora znanja v vseh disciplinah ne bo pomembnih prebojev brez
prepoznavanja in podpiranja najboljših po mednarodno sprejetih kriterijih, na osnovi kvalitetne mednarodne recenzije in
brez »slovenskih specifik«.
Za razvoj znanstvene odličnosti bo treba vložiti bistveno več sredstev, za kar so se deklarativno izrekle tako rekoč vse
stranke, čeprav so trenutne prioritete vedno izrinile znanost v drugi plan. Menimo, da je skrajni čas, da Slovenija preusmeri
investicije strukturnih skladov iz reševanja kratkoročnih problemov v znanost, ker nam bo le ta določala prihodnost. Ob tem
je pomembno, da dodatnih sredstev ne bomo spet razdelili po ključu »vsakemu malo«, ampak da bomo jasno podprli
najboljše in najbolj perspektivne skupine. Za začetek je vsekakor treba izdatno povečati višino kompetitivnih razpisov za
projekte, da dosežemo vsaj 30 odstotkov uspešnosti, kar bi zagotovilo podporo vseh odličnih predlogov. Vzporedno je treba
precej bolj izdatno kot doslej investirati v znanstveno infrastrukturo, s katero bomo lahko konkurenčni v svetovnem merilu.
Pomembno je, da podpora ne bo omejena le na en mandat, kot se je zgodilo s centri odličnosti, ampak da izdatno podporo
znanosti dolgoročno podpirajo vse politične opcije, saj gre za slovenski strateški interes. Spodaj podpisani menimo, da bi si
lahko oziroma bi si morali zastaviti ambiciozne cilje, kot je na primer uvrstitev slovenskih univerz med 200 ali vsaj 300
najboljših na svetu in podvojitev števila nosilcev projektov ERC v naslednjih petih letih, kar bosta zelo dobra kazalca
znanstvene odličnosti, kar je naš cilj. Ta cilj lahko dosežemo samo s podpiranjem najboljših, z dobro infrastrukturo ter z
mednarodno vpetostjo. Nove generacije vrhunskih mlajših raziskovalcev si lahko zagotovimo le, če bomo stimulirali
povečanje števila slovenskih podoktorantov v najboljših skupinah v svetu in podprli njihovo vrnitev v Slovenijo s projekti za
mlade doktorje in z začetnimi sredstvi za nove raziskovalne skupine. Za uspeh na razpisih za projekte ERC za uveljavljene
raziskovalce je potrebna vrhunska produkcija v več kot desetletnem obdobju, za kar je potrebno trajno podpiranje najbolj
ambicioznih kadrov in raziskav.
Pomemben premik mora biti storjen tudi z upravljanjem znanosti. Zaželeno bi bilo, da se na MIZŠ ter predvsem na ARRS
poveča število strokovnjakov tudi s področja naravoslovja in tehnologije, ki bodo lahko »servisirali« znanost po zgledu
znanstvenih agencij znanstveno bolj razvitih držav. Preobrazbo bodo gotovo morale izvesti tudi univerze, npr. s spremembo
pedagoške obremenitve glede na znanstveno uspešnost ter s vključitvijo čim večjega deleža najboljših slovenskih in tujih
raziskovalcev. S podpiranjem odličnosti bi mobilizirali veliko sedaj neizkoriščenih potencialov, s čimer bi motivirali več
mladih, da ostanejo oz. se vrnejo v Slovenijo.
Spoštovani predsednik vlade, na vas in na celotni vladi je odgovornost za prihodnost Slovenije. Menimo, da bi z jasno
podporo znanstvene odličnosti lahko obrnili trend in v petih do desetih letih lahko začeli žeti rezultate. Pozivamo vas, da že
z letom 2019 povečate sredstva za znanost, in sicer vsaj proporcionalno v skladu z zavezami koalicijske pogodbe, ki določa
dvig javnih sredstev za znanost z 0,38 na 1 odstotek BDP do leta 2022, prek MIZŠ in ARRS pa z ustreznimi mehanizmi
zagotovite podporo in razvoj najboljšim in najperspektivnejšim skupinam ter področjem. Takšna podpora znanosti bi bila
zagotovilo trajne dediščine vlade za prihodnje generacije.
S spoštovanjem,
dobitniki projektov ERC
prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut, prof. dr. Dragan Mihailović, Inštitut Jožef Stefan, prof. dr. Marta Verginella,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, prof. dr. Tomaž Prosen, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
prof. dr. Matevž Dular, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, prof. dr. Nedjeljka Žagar, Fakulteta za matematiko in
fiziko, Univerza v Ljubljani, doc. dr. Jaka Tušek, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, prof. dr. Jernej Ule,
University College of London in Francis Crick Institute, VB, prof. dr. David Šarlah, University of Illinois, ZDA
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Katalonski klic svobode v Ljubljani. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 6. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849297/slovenija/1042849297
Katalonski predsednik Quim Torra je med svojim obiskom v Ljubljani vendarle dočakal neformalen sprejem pri
predsedniku države Borutu Pahorju in kratko kavico pri predsedniku parlamenta Dejanu Židanu. “Slovenija danes
prekinja molk, ki se je ustvaril glede Katalonije,” je bil zadovoljen Torra. Naša država je katalonskega gosta namreč po
hudem oklevanju vendarle sprejela z doslej najvišjimi političnimi zastopniki v kateri koli članici EU.

Slika: Pahor in Torra na današnjem srečanju. Foto: UPRS
»Združuje nas, da imamo svoj jezik in kulturo, predvsem pa želja, da želimo biti svobodni. Ljubimo svobodo,« je 55-letni
predsednik katalonske vlade Quim Torra danes začel svoj prvi javni nastop v Sloveniji, kjer ga je le dobro uro prej sprejel
predsednik republike Borut Pahor. Čeprav je predsednik države še v minulih dneh Torri ponujal srečanje s svojim
svetovalcem Ernestom Petričem, se je po telefonskem pogovoru s Torro in njegovi osebni prošnji za neformalni sestanek
danes zjutraj vendarle pustil prepričati o srečanju.
»Veseli me, da je slovenska politika v zadnjem trenutku na najvišji ravni pokazala, da razume svet in da se odziva na mnenje
javnosti v Sloveniji. Bolje pozno kot nikoli,« je bil s Pahorjevo odločitvijo pet pred dvanajsto zadovoljen evropski poslanec
Ivo Vajgl, ob nekdanjem predsedniku Milanu Kučanu drugi organizator obiska Torre pri nas. Pahorjev kabinet je srečanje
Torre obelodanil šele po opravljenem sestanku, na katerem sta na štiri oči govorila o tradicionalno dobrem sodelovanju
med Slovenijo in Katalonijo. Iz Pahorjevega kabineta so sporočili tudi, da predsednik vprašanje večje samostojnosti
Katalonije prepušča katalonskemu ljudstvu in Španiji. »Uradna Ljubljana se v to ne vmešava,« so še zapisali. »Govorila sva o
mnogih zadevah. Cenim, da sem s predsednikom lahko delil poglede na razmere v Kataloniji,« je na kratko o srečanju s
Pahorjem dejal Torra.
Po obisku pri poslancih parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (udeležili so se ga poslanci koalicije in Levice) je
katalonskega gosta predsednik odbora Matjaž Nemec na kavico odpeljal še k predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu.
Pogovarjala sta se 15 minut, približno tretjino časa, ki ga je Quim Torra namenil za pogovore na štiri oči pri Pahorju.
V 21. stoletju ni prostora za politične zapornike
»Vse, kar želimo, je živeti kot drugi Evropejci – v svobodi,« je danes dejal Torra in to sporočilo, da so Katalonci povsem enaki
drugim evropskim narodom, večkrat ponovil. Na dan, ko so Španci praznovali dan ustave, je Torra spomnil, da ta temeljna
listina za Katalonce pomeni kletko. Ustava namreč državo opredeljuje kot nedeljivo in omogoča zgolj posvetovalne
referendume. »V Kataloniji nimamo česa praznovati, lahko pa obsojamo špansko vlado za marsikaj, kar se dogaja v
Kataloniji,« je dejal predsednik regije, ki se je po osamosvojitvenem referendumu znašla v najhujši politični krizi. Medtem ko
se ga je večji del slovenskega političnega vrha izognil, ga je z vso kurtoaznostjo, ki so je deležni visoki gostje, na Magistratu
sprejel ljubljanski župan Zoran Janković. Če pri Pahorju ni bilo opaziti katalonske zastave, se je ta ponosno svetlikala ob
slovenski in evropski v sobanah Magistrata. Do ušes nasmejanemu Jankoviću je Torra v zlato knjigo gostov napisal naslednje
sporočilo: »Ljudem obeh nacij, svobodo ljubimo od vsega najbolj.« Janković pa mu je kot protokolarno darilo podaril leseni
list svobode izpod rok Oskarja Kogoja.
»Če želimo ščititi našo kulturo in socialno državo, moramo imeti pristojnosti samouprave. To je temeljna ideja za
neodvisnostjo,« je dejal Torra. Predsednik je izpostavil, da v Kataloniji obstajajo trije široki konsenzi med prebivalstvom: 80
odstotkov jih je za referendum, 80 odstotkov jih je proti nasilju, 80 odstotkov jih je proti monarhiji. »Ta problem je treba
rešiti. Najboljši način je, da se o njem glasuje. Izvesti moramo nov referendum pod opazovalno misijo mednarodne
skupnosti,« je dejal. Torra je v Ljubljani vnovič zahteval glas za Katalonce in pravico za svoje kolege, devet katalonskih
politikov, ki so zaradi organizacije referenduma pristali v španskih zaporih in jim grozi skupno 270 let zapora. Štirje izmed
njih zadnji teden dni gladovno stavkajo. Poleg nekdanjega predsednika Carlesa Puigdemonta je še več drugih katalonskih
politikov pred španskimi oblastmi zbežalo v Belgijo, na Škotsko in v Švico. »Nemogoče je, da imamo v 21. stoletju še vedno
politične zapornike. Nemogoče je, da v 21. stoletju ljudje ne morejo uresničiti pravice do samoodločbe.« Ko so začeli njegovi
kolegi v zaporu gladovno stavkati, je Torra pričakoval vsaj kakšno izjavo podpore spoštovanju človekovih pravic iz Evrope, a
je ni dočakal. Je pa zadovoljen, da se krepi odziv evropske civilne družbe, in predvsem nanj računa.
Izjava podpore Kataloncem
Pravšnji odziv civilne družbe je doživel v Ljubljani. Po govoru katalonskega visokega gosta na Magistratu sta Kučan in Vajgl
podala izjavo podpore katalonskim voditeljem, v kateri sta zapisala, da podporniki človekovih pravic in demokratičnih
vrednot EU zavračajo ravnanje španskih oblasti. »Utemeljeno dvomimo o upravičenosti in pravičnosti napovedanega
sojenja katalonskim političnim zapornikom. Španske oblasti pozivamo, da se odgovorno odzovejo na zahteve stavkajočih
zapornikov in preprečijo človeško tragedijo, do katere lahko pripelje dolgotrajna gladovna stavka.« Politični problem
katalonske krize je po mnenju Vajgla in Kučana mogoče rešiti samo s političnimi sredstvi, v odkritem, strpnem in

argumentiranem dialogu. »Zato podpiramo pripravljenost in privrženost katalonskega vodstva, da poišče rešitve za nastale
razmere po plebiscitu in pred napovedanim sodnim procesom v dialogu z vlado v Madridu.«
Torra je svoj govor na Magistratu končal z recitiranjem najbolj znanega verza svobode in strpnosti iz Zdravljice – v
slovenščini. Med občinstvom – univerzitetnimi profesorji, nekdanjimi diplomati, odvetniki, civilno družbo – se je
podpisovala izjava podpore.
Neuraden sprejem pri Pahorju in Židanu
Dopoldne je katalonskega predsednika na neuradnem pogovoru sprejel aktualni predsednik Borut Pahor, ki glede
prizadevanj za večjo samostojnost Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v kar se uradna
Ljubljana ne vmešava.
S Torro se je srečal tudi predsednik DZ Dejan Židan. “Pozdravil sem predsednika katalonske vlade, ki se z delegacijo mudi na
obisku v Sloveniji. Pogovarjala sva se tudi o pomenu dialoga,” je tvitnil Židan.

Dnevnik, Ljubljana
•

Turško podjetje izločeno iz razpisa za gradnjo karavanškega predora. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. november
2018
https://www.dnevnik.si/1042848728/posel/novice/tursko-podjetje-izloceno-iz-razpisa-za-gradnjo-karavanskega-predora
Državna revizijska komisija je po neuradnih informacijah Televizije Slovenija turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve
Ticaret izločila iz razpisnega postopka za gradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke. Razlog naj bi bila med
drugim neustrezna dokazila, težavo pa naj bi predstavljala tudi kaznovanost enega od vodilnih v podjetju.

Slika: Gradnja druge cevi predora Karavanke na avstrijski strani. Foto: Luka Cjuha
Dars je konec julija za izvajalca del za izgradnjo druge cevi karavanškega predora izbral omenjeno turško podjetje, katerega
ponudba v višini 89,3 milijona evrov brez DDV je bila bistveno cenejša od ostalih osmih ponudb. Trije neizbrani izvajalci novogoriški Kolektor CPG, sarajevski Euro-Asfalt in Gorenjska gradbena družba - so nato vložili revizijske zahtevke.
Kolektor CGP, ki je skupaj z Rikom in turškim Yapi Merkezijem izgradnjo predora ponudil za 109,4 milijona evrov, je
zahtevek za revizijo vložil že sredi avgusta. Nekoliko pozneje je zahtevek podala družba Euro-Asfalt iz Sarajeva, ki bi drugo
cev predora skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj zgradila za 106,3 milijona evrov, tik pred iztekom roka za vložitev pa je prispela
še pritožba Gorenjske gradbene družbe in češkega Metrostava, ki sta v skupnem nastopu podala drugo najbolj ugodno
ponudbo, in sicer v višini 104,4 milijona evrov.
Državna revizijska komisija o pritožbah odloča že skoraj 60 dni. Za Televizijo Slovenija so sicer pojasnili, da odločitve še niso
izdali. Uradno bo objavljena šele, ko bodo o njeni vsebini obveščene vse vpletene strani. Po informacijah televizije bo
odločitev znana prihodnji teden.
Neuradno naj bi bila med razlogi za izločitev neustrezna dokazila. Cengiz naj ne bi predložil vseh potrebnih dokazil, ki jih
morajo imeti odgovorni vodje del na gradbiščih. Težavo naj bi predstavljala tudi kaznovanost enega od vodilnih v podjetju.
Če bo komisija res izločila turško ponudbo, bo strokovna komisija Družbe za avtoceste RS (Dars) morala preučiti preostale
ponudbe. »Zahtevek za revizijo lahko začetek gradnje zamakne za največ nekaj mesecev, na primer dva ali tri, bistveno pa
je, da ne pride do razveljavitve razpisa,« so avgusta izpostavili na Darsu.
•
Pogajanja za spremembo schengenskih pravil se lahko začnejo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 30. november
2018
https://www.dnevnik.si/1042848579/svet/pogajanja-za-spremembo-schengenskih-pravil-se-lahko-zacnejo
Decembra se začnejo pogajanja za spremembe schengenskega zakonika. V skladu z željami evropskega parlamenta bi
morali biti nadzori notranjih meja omejeni na največ leto dni. Po šestih mesecih naj bi jih bilo tudi težje podaljšati kot
zdaj.

Slika: Države članice EU zdaj ne morajo soodločati o podaljševanju mejnih nadzorov, četudi so – tako kot Slovenija –
prepričane, da se podaljšujejo brez pravih razlogov ali dejanske grožnje. V prihodnje naj bi se to spremenilo. Foto: Luka
Cjuha
Države članice, evropski parlament in evropska komisija se bodo 12. decembra začeli pogajati o končnih spremembah
schengenskega zakonika, s katerimi naj bi uvajanje in podaljševanje notranjih nadzorov na schengenskih mejah naredili
preglednejše. Kot pogajalka evropskega parlamenta bo na trialogih sodelovala Tanja Fajon (S & D), ki je kot poročevalka o
tej tematiki včeraj od evropskega parlamenta dobila mandat, da v pogajanjih med drugim zahteva omejitev podaljšanja
nadzorov na notranjih schengenskih mejah. Za enako grožnjo nacionalni varnosti bi smele države članice mejne nadzore
podaljševati največ do enega leta. Tako ne bi bilo več možnosti, da bi nadzore na notranjih mejah podaljševale po različnih
členih schengenskega zakonika, če bi obstajal enak razlog. To je sicer v minulih treh letih počelo pet članic EU.
Evropski parlament je včeraj sprejel poročilo Fajonove o spremembah schengenskega zakonika. V njem predlaga, da se
mejni nadzori sprva smejo uvesti za dva meseca (trenutna ureditev dovoljuje že uvodoma šestmesečni nadzor), po šestih
mesecih pa morajo o podaljšanju notranjih nadzorov odločiti države članice. To je bistvena sprememba, ki jo bo Fajonova
zagovarjala med pogajanji z državami članicami. Za zdaj države članice namreč nimajo nikakršne možnosti, da bi soodločale
o podaljševanju mejnih nadzorov, četudi so – tako kot Slovenija – prepričane, da se ti mejni nadzori podaljšujejo brez pravih
razlogov ali dejanske grožnje. Po trenutnem postopku lahko oceno o najavi podaljšanja nadzora na notranjih mejah EU poda
le evropska komisija, vendar pa državam ne more preprečiti podaljšanja nadzora.
Oster odziv peterice poslancev
Če bi države članice, kot predlaga Fajonova, dobile mandat za odločanje o podaljšanju mejnih nadzorov, ki morajo biti
podkrepljeni tudi z ustreznimi ocenami tveganja, bi dejansko lahko z večinsko odločitvijo preprečile podaljševanje mejnih
nadzorov. Vprašljivo pa je, ali bodo države članice privolile v takšen odvzem suverenosti pri nadzoru na notranjih mejah.
Največja poslanska skupina, evropska ljudska stranka (EPP), je večinoma glasovala proti predlogom pogajalskega mandata
Fajonove. V EPP so ocenili, da so nadzore na notranjih schengenskih mejah ugrabili socialisti pred evropskimi volitvami. Na
sprejetje pogajalskih izhodišč se je ostro odzvala tudi peterica slovenskih poslancev iz vrst EPP (Franc Bogovič, Milan Zver,
Romana Tomc, Patricija Šulin in Alojz Peterle), ki so glasovali proti pogajalskim izhodiščem parlamenta, kot jih je predlagala
Fajonova. V skupni izjavi so zapisali, da predlagane spremembe ne odražajo časa, v katerem živimo. »Grožnje varnosti naši
državi in državljanom so resne in ponovljive. Nedopustno je, da jih moramo omejevati na vnaprej predvideno kratko
obdobje, ne da bi imeli možnost to obdobje po potrebi podaljšati.« Izrazili so zaskrbljenost, da Slovenija v prihodnosti pod
nobenim pogojem ne bo mogla zaščititi svojih meja za več kot eno leto, če bodo države članice v pogajanjih sprejele
predlagani predlog.
Slovenija in štiri članice podprle predloge Fajonove
Poslanci so pred odločanjem o pogajalskih izhodiščih parlamenta na mizo dobili še pismo petih držav članic, v katerem so
predloge Fajonove označili kot dobro osnovo za nadaljnja pogajanja. Pismo podpore je nastalo na pobudo Slovenije,
pridružili pa so se mu Ciper, Grčija, Madžarska in Slovaška, ki so na različne načine prizadeti zaradi vzpostavljenih nadzorov
na notranjih mejah Avstrije, Nemčije, Danske, Švedske, Francije in Norveške. Pet držav podpisnic pisma poudarja, da se ne
sme dvomiti o pravici držav, da svojo notranjo varnost zaščitijo z uvajanjem nadzorov na notranjih mejah. Vendar pa
ugotavljajo, da je bil ta ukrep pri več primerih uporabljen neselektivno, neproporcionalno in brez kredibilnih argumentov.
Novi mehanizem uvajanja in podaljševanja nadzorov na notranjih mejah mora vsebovati varovalke, ki zagotavljajo, da se ta
nadzor uporablja kot zadnji možni ukrep, potem ko so bile izkoriščene vse alternative, še menijo podpisnice pisma.
»Trenutne razmere, ko nadaljevanje podaljševanj brez opravičljivih razlogov presega zakonito določene časovne okvire, ne
smejo postati sprejemljiva praksa,« so države še zapisale v pismu poslancem.
•
Podpihovalci in zamrzovalci. Ivo Visković. Dnevnik, Ljubljana, 30. november 2018
https://www.dnevnik.si/1042848572/mnenja/kolumne/podpihovalci-in-zamrzovalci
Čeprav sem se odločil, da bom te kolumne odslej posvetil vprašanjem, ki ne sodijo na področje politike, ali pa da bo v njih
tipično političnih tem čim manj, je balkansko prekletstvo, ki ga imenujem »ali obstaja življenje izven politike«, spet
potrdilo, da je močnejše od želje običajnih, normalnih ljudi, ki bi radi razmišljali, kako naj čim bolje in čim udobneje živijo,

da se posvetijo svojim vsakodnevnim skrbem, ne pa da rešujejo t. i. zgodovinska vprašanja. Kot že tolikokrat doslej se je
tisto, kar se je dogajalo na Kosovu in okoli Kosova, izkazalo kot tako pomembno ne le za Kosovo, ampak tudi za Srbijo in
za regijo, ob tako nevarnih grožnjah in možnih posledicah pa tega preprosto ni mogoče spregledati.
Zdi se mi namreč, da vstopamo v »začetek konca« nekega mučnega obdobja, konca, pri katerem ni mogoče brez vsakega
zadržka predvideti, kakšen bo rezultat in ali bo dokončno zadovoljil zdaj močno sprti politični eliti Srbije in Kosova ter
njihove mednarodne sponzorje in posrednike. V čem vidim razloge za utemeljenost takšne teze?
Po eni strani vidimo, da akterji zunaj regije, še posebej zahodne države, vse bolj očitno izgubljajo potrpljenje in pritiskajo na
obe strani, naj poskušata najti način, kako priti do kompromisa. To bi bila idealna rešitev tega večstoletnega spora, a vsaj
pod enim pogojem: da so v tem, kar počnejo, velike sile čim bolj nepristranske, kar pa se ne samo zdaj, ampak od začetka
konflikta na območju nekdanje Jugoslavije ni zgodilo. Če bodo zelo pristranski, sem prepričan, da bo odgovor oblasti v
Beogradu lahko za Zahod zelo neprijetno presenečenje. Vodilni v Srbiji vse pogosteje dajejo izjave, v katerih napovedujejo,
da bo morebitno prihodnje nekorektno vedenje velikih sil lahko obravnavano samo kot odsotnost resnične želje po
kompromisni rešitvi, oziroma da bo njihova nepripravljenost, da uporabijo svoj vpliv na albansko stran z zahtevo, naj se
vede odgovorno in konstruktivno, dokaz, da si ne želijo rešitve, ki bila pravična, ampak rešitev, ki bi bila izključno v škodo
Srbije.
Bojim se, da bi v tem primeru, ne glede na objektivno usmerjenost Srbije v to, da ima razvite gospodarske odnose z
državami EU, večina politikov in državljanov zelo verjetno zavzela odločno stališče, da je treba postaviti pod vprašaj
strateško opredelitev države za pristop k EU in sprejeti neko drugo opcijo. Katera »druga« bi to lahko bila, si ni težko
predstavljati, saj na obeh straneh že dalj časa slišimo slavni Sterijin »Priporočamo se, priporočamo se«. Menim, da bi bil tudi
predsednik Vučić – naj še tako racionalno pristopa k temu vprašanju – pod takšnim pritiskom številnih ministrov in še
številnejših članov svoje stranke in desno orientiranih »domoljubov« med intelektualno elito in ustvarjalci javnega mnenja,
da bi zelo verjetno temu podlegel. Seveda se povsem zavedam, da bi bilo to najhuje prav za Srbijo, a bi tudi v regiji resno
poslabšalo odnose, če bi se uveljavila igra akterjev, ki pri zahodnih silah niso ravno zaželeni.
Na drugi, po mojem mnenju bolj odgovorni strani (saj gre za njihovo kožo) so na domačem terenu tako na Kosovu kot v
Srbiji vse glasnejši in aktivnejši tisti, ki si ne želijo kompromisne rešitve. Nekateri bi radi dobili vse, a ničesar žrtvovali, drugi
bi problem sicer ne ravno pometli pod preprogo, ampak ga dali v zamrzovalnik, dokler se odnosi ne bi spremenili (v
našo/njihovo korist). Tisti iz prve skupine podpihujejo konflikt na različne načine – od nezakonitih protekcionističnih
ukrepov v trgovini, preko prismojenih postopkov, kot je javno zažiganje ne proizvodov iz sovražne države, ampak njihove
embalaže (vsebino te embalaže so namreč že pojedli in popili), do ideje o združitvi z matico. Tisti iz druge skupine, skoraj vsi
iz Srbije in Republike Srbske, vse bolj zagovarjajo idejo, da se konflikta ne reši, ampak da se ga zamrzne, dokler ne pride do
boljših pogojev, ki bi nam omogočili ugodnejšo rešitev. Koliko časa to lahko traja, ne ve nihče, kako bi to vplivalo na življenje
običajnih ljudi, pa nikogar ne zanima. Pomembno je samo, da »jim« ne damo, kar si želijo; ali bo do takrat tam ostal kdor
koli od naših, pa – koga briga. Bistveni so ozemlje, rude, minerali, ljudje so šele v drugem planu.
Težko se pri tem odločim, katera od obeh opcij je slabša. Prva, pri kateri gre za »podpihovalce«, je lahko v nekem trenutku
tako nepremišljena, da lahko izzove resne spopade, celo nekakšno lokalno vojno. Druga ni nič manj nevarna. Sprijazniti se s
tem, da bo zamrznjeni konflikt stalno navzoč in da – kolikor jih poznam – za nikogar od teh navideznih pacifistov ne moremo
trditi, da je nepripravljen, da spopad obnovi z vsem sredstvi, samo če oceni, da so se okoliščine spremenile v našo korist, bi
bilo naivno in politično neodgovorno. Tretja opcija bi bila, da se končno pojavijo razumni ljudje, ki ta spopad vidijo kot
stalno oviro, da bi ljudje živeli normalno, da bi sodelovali, ne pa da se pripravljajo, da bi drugi druge pregnali ali celo pobili,
in da storijo vse, kar je treba in možno, da bi to preprečili.
Bojim se, da je ta opcija še daleč in da občasni poskusi nekaterih glavnih igralcev v tej smeri ne morejo dati pravega
rezultata, vse dokler bodo obkroženi s »podpihovalci« in »zamrzovalci«. Odstraniti jih s političnega prizorišča in iz medijev
ali jih vsaj zreducirati v obrobne akterje bi bilo najpomembnejše, kar v tem trenutku dejanski zagovorniki razumne rešitve
lahko storijo. Brez tega bo vse videti kot dobro znana igra dobrega in slabega policista oziroma ne bo delovalo prepričljivo. A
stalni sum o pravih namerah druge strani, kot bi rekli Američani, je srednje ime te rašomonijade.
•
Makedonski parlament začel razpravo o ustavnih amandmajih za spremembo imena. STA. Dnevnik, Ljubljana,
1. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042848786/svet/makedonski-parlament-zacel-razpravo-o-ustavnih-amandmajih-zaspremembo-imenaMakedonski parlament je danes začel plenarno zasedanje o ustavnih amandmajih v skladu z dogovorom z Grčijo o
spremembi imena Makedonije. Premier Zoran Zaev je na seji poudaril, da bodo amandmaje v ustavo vključili, samo če se
bo Grčija držala dogovora. Zasedanje, ki bo predvidoma trajalo 12 dni, spremljajo protesti.

Slika: Makedonski premier Zoran Zaev. Foto: AP
Kot je še poudaril makedonski premier, bodo amandmaje vključili v ustavo, če bodo Atene podprle protokol za pristop
Makedonije v zvezo Nato. To je po njegovih besedah zahtevala opozicija, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.
Poslance je pozval, naj v duhu sporazuma z Grčijo podprejo amandmaje in s tem sledijo interesom državljanov. Letošnje in
prihodnje leto sta ključni za evropsko integracijo Makedonije in njeno prihodnost, je še izpostavil. Poudaril je, da v štirih
amandmajih ni ničesar spornega ter da so v skladu z mednarodnim pravom in interesi Makedonije.
Prvi amandma besedno zvezo Republika Makedonija spreminja v Republika Severna Makedonija. Z drugim amandmajem
bodo v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. S tretjim amandmajem bodo
dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih
držav, vključno z Grčijo. Četrti pa potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese Makedoncev v tujini.
Za razpravo na voljo 12 dni
Parlament je ob začetku seje zavrnil zahtevo opozicijske VMRO-DPMNE za umik predloga amandmajev, ki ga je vlada
sprejela v začetku novembra. Predlog je namreč po besedah vodje poslanske skupine te stranke Nikole Micevskega
protiustaven, poleg tega pa je bil referendum o dogovoru neuspešen. Neuspešen je bil sicer zaradi prenizke udeležbe,
čeprav je večina dogovor podprla.
Poslanci imajo na razpolago tri dni za razpravo o vsakem amandmaju, torej vse skupaj 12 dni. Druga faza spreminjanja
ustave se bo tako predvidoma zaključila 18. decembra, ko se bo začela zadnja faza. Celoten postopek naj bi se zaključil sredi
januarja prihodnje leto.
Pričakovati je, da bo parlament predlog amandmajev podprl, saj ima vladajoča koalicija okoli socialdemokratov 67
poslancev. Osem nekdanjih poslancev VMRO-DPMNE, ki so podprli začetek spreminjanja ustave, se bo pri glasovanju o treh
amandmajih vzdržalo, je povedal eden od njih.
Začetek zasedanja spremljajo protesti pred parlamentom, na katerih zahtevajo odstop premierja Zaeva, poslance VMRODPMNE pa so pozvali, naj se jim pridružijo.
•
Dva katalonska voditelja v zaporu začela gladovno stavko. STA. Dnevnik, Ljubljana, 1. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042848781/svet/dva-katalonska-voditelja-v-zaporu-zacela-gladovno-stavko
Dva priprta zagovornika katalonske neodvisnosti, ki v zaporu čakata na začetek sojenja zaradi njune vloge v poskusu
razglasitve neodvisnosti Katalonije, sta danes začela gladovno stavkati, je potrdil njun odvetnik.

Slika: Dva katalonska voditelja v zaporu začela gladovno stavko. Foto: Reuters
Jordi Sanchez, nekdanji vodja civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost Katalonije, ter Jordi Turull,
nekdanji član katalonske vlade, sta se za to potezo odločila, ker želita dvigniti zavest javnosti o njunem boju, je dejal njun
odvetnik Jordi Pina na novinarski konferenci v Barceloni.

V izjavi, ki jo je prebral njun odvetnik, Sanchez in Turull opozarjata, da špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi njuni
pozivi proti zaporni kazni dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.
Morda se bo gladovni stavki pridružili še ostali katalonski zaporniki
Kot je dejal Pina, ne ve, ali se bo gladovni stavki pridružilo tudi ostalih pet katalonskih voditeljev, ki so priprti v kaznilnici
Lledoners v bližini Barcelone.
Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove
vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje naj bi se
začelo v začetku prihodnjega leta.
Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in
zlorabe javnih sredstev.
V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti. Katalonski
regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije.
•
Makedonski parlament potrdil prvi predlog ustavnega amandmaja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042848829/svet/makedonski-parlament-potrdil-prvi-predlog-ustavnega-amandmaja
Makedonski parlament je danes potrdil prvi predlog ustavnega amandmaja za uresničitev sporazuma z Grčijo spremembo 33. člena, s katerim bi se spremenilo ime države v Republiko Severno Makedonijo. Za predlagane
spremembe je glasovalo 67 poslancev, 23 jih je bilo proti, štirje pa so se vzdržali, poroča makedonska tiskovna agencija
Mia.

Slika: Makedonski parlament je danes potrdil prvi predlog ustavnega amandmaja za uresničitev sporazuma z Grčijo spremembo 33. člena, s katerim bi se spremenilo ime države v Republiko Severno Makedonijo. Foto: Reuters
Makedonsko sobranje je razpravo o predlogih ustavnih amandmajev začel v soboto. S spremembo ustave sicer namerava
Makedonija izpolniti svoj del iz sporazuma z Grčijo, po kateri si bo ime spremenila v Severno Makedonijo, v zameno pa bodo
Atene odpravile blokado na makedonski poti v Evropsko unijo in Nato.
S prvim amandmajem spreminjajo besedno zvezo Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija. Z drugim
amandmajem bodo v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. S tretjim
amandmajem bodo dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično
neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti pa potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese
Makedoncev v tujini.
Parlament naj bi predloge ustavnih sprememb potrjeval še naslednjih deset dni. Za to je zaenkrat potrebna večina vseh od
skupno 120 poslancev sobranja. Zatem naj bi šli sprejeti predlogi amandmajev še enkrat v javno razpravo, ki naj bi se
zaključila v tednu dni.
Nato bi se končni predlogi vrnili v parlament, kjer se končno glasovanje pričakuje okoli 20. januarja prihodnje leto. Tedaj pa
bo za potrditev potrebna dvotretjinska večina oz. najmanj 80 poslancev.
Ob začetku razprave o predlaganih ustavnih spremembah so se sicer pred stavbo sobranja zbrali tudi protestniki, ki
nasprotujejo spreminjanju ustave. Policija je pred stavbo parlamenta postavila barikade in okrepila svojo prisotnost, je še
poročala Mia.
•
Zahtevajo priznanje v ustavi in pouk nemščine v šolah. Uroš Škerl Kramberger, Tomaž Klipšteter. Dnevnik,
Ljubljana, 3. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042848880/slovenija/zahtevajo-priznanje-v-ustavi-in-pouk-nemscine-v-solah
Pripadniki nepriznane nemške manjšine v Sloveniji pričakujejo, da jih bo država priznala v ustavi. Koliko je pripadnikov te
etnične skupnosti, ni znano. Znano pa je, da zgodovinsko prisotnost Nemcev na slovenskem območju Avstrija izkorišča za
politični pritisk. To bo v sredo na obisku na Dunaju spoznal tudi premier Marjan Šarec.

Slika: Opuščene hiše kočevskih Nemcev na Planini. Foto: Tomaž Skale
Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je Slovenijo z resolucijo pozvala, naj v ustavi prizna
nemško narodno skupnost kot avtohtono. Zagotovi naj tudi »materialne predpostavke za tekoče delovanje in tudi trajnostni
razvoj njenih kulturnih društev« in »ustrezno šolsko poučevanje nemškega manjšinskega jezika«.
Že druga nemška resolucija
»Podobno resolucijo smo objavili konec marca, potem ko je prejšnja slovenska vlada začela postopek za priznanje manjšin
nekdanje Jugoslavije, avtohtono nemško manjšino pa je povsem zapostavila,« je za Dnevnik razložil predstavnik nemške
narodne skupnosti, predsednik zveze Christian Lautischer. »Že trideset let se vsake toliko časa obravnava ta problematika.
Večino časa se jo je ignoriralo, zdaj pa se je to tudi malo bolj senzibiliziralo in se je začelo o vprašanju nemške manjšine več
govoriti,« je pojasnil. Povedal je še, da je za nemško govorečo skupnost »najpomembnejše vprašanje poučevanja
manjšinskega jezika v šolskem sistemu, kar je bistvo naše resolucije«. Delno pa se ozirajo tudi po »privilegijih« madžarske in
italijanske manjšine, »ki živita na strnjenih območjih, Nemci pa po vsej državi«. Pri tem se sklicujejo na mednarodna načela
zaščite manjšin, na primer tista, ki jih varuje Svet Evrope. Ta je konec oktobra posebej izpostavil, da mora Slovenija zaščititi
tudi nemško etnično skupnost.
Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) so do zahtev nemške manjšine zadržani. »Republika Slovenija nima
mednarodnopravnih zavez za ustavno priznanje nemško govoreče skupine,« so pojasnili za Dnevnik. »Edini
mednarodnopravni dokument, ki opredeljuje vprašanje nemško govoreče etnične skupine na ozemlju Republike Slovenije,
je sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti. Ta
sporazum določa, da bosta pogodbenici sodelovali pri 'projektih v korist kulturnih ter izobraževalno in znanstveno
pomembnih želja in potreb pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji'.« Na tej podlagi nemška skupnost od
kulturnega ministrstva že prejema 22.000 evrov na leto.
Slovenija je možnost ustavnega priznanja zavrnila že prej
Določila sporazuma opredeljujejo zgolj meddržavno sodelovanje oziroma projekte v korist nemško govoreče etnične
skupine, ne pa vprašanja pravnega statusa te skupine, so opozorili na zunanjem ministrstvu. »Ob ratifikaciji sporazuma je
Slovenija sprejela tudi interpretativno izjavo, da pripadniki nemško govoreče etnične skupine uživajo ustavno zagotovljeno
pravico do svobodnega izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti, gojenja in izražanja svoje kulture ter
uporabljanja svojega jezika in pisave,« sporočajo z MZZ. S to izjavo je Slovenija poudarila, da sporazuma ni mogoče šteti kot
priznanje statusa, kakršnega imata avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, so pojasnili.
»Ministrstvo ob objavi resolucije Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti poudarja, da je vlada
pripravljena na nadaljnji dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Ocenjujemo, da je v obstoječem
pravnem okviru mogoče najti dodatne rešitve in ukrepe za uresničevanje potreb in pričakovanj te skupine na področju
jezika, kulture in ohranjanja identitete,« pravijo na MZZ. Odziv predsednika vlade Marjana Šarca, ki bo v sredo obiskal
Avstrijo, še čakamo.
Prikrita nemška identiteta
Poročali smo že, da je število pripadnikov nemške etnične skupnosti težko določljivo: nekateri podatki govorijo o nekaj sto
pripadnikih, Lautischer pa trdi, da jih je nekaj tisoč. Zveza združuje sedem nemških društev.
Iz dokumentov, ki nam jih je Lautischer posredoval pred slabim letom dni, izhaja, da med drugim pričakujejo pouk
nemškega jezika v osnovnih šolah na območjih »avtohtone nemške poselitve«. Kje vse so ta območja, naj bi še določili, a to
ni zgolj kočevsko, kjer so nekoč živeli nemško govoreči Kočevarji, temveč predvsem mariborsko območje. Nemci pričakujejo
tudi dvojezične vrtce, olajšanje uporabe nemškega jezika v javnem življenju ter radijske in televizijske oddaje o nemški
manjšini.
Lautischer trdi tudi, da je nemška identiteta v Sloveniji močno prisotna, vendar prikrita. Lautischer še pravi, da se pripadniki
nemške narodne skupnosti ne upajo izpostaviti, šele priznane pravice pa bi jim »povečevale samozavest in ne bi več zaradi
lastne kariere molčali o svojem maternem jeziku«.
Slovenski politiki so sicer že vajeni, da avstrijska veleposlanica večkrat izrazi razočaranje, ker Slovenija položaja nemške
manjšine še ni uredila. Enako razočaranje slovenskim politikom izražajo tudi predstavniki avstrijske vlade ali parlamenta; po

navadi tedaj, ko slovenska stran omeni položaj slovenske manjšine na Koroškem. To lahko pričakuje tudi premier Šarec na
Dunaju.
•
Predor Karavanke: Turki so nezakonito dopolnjevali svojo ponudbo in čudno popravljali cene. Tomaž Klipšteter,
Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana, 3. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849010/posel/novice/predor-karavanke-turki-so-nezakonito-dopolnjevali-svojo-ponudboin-cudno-popravljali-cene
Državna revizijska komisija je po dveh mesecih odločanja ugodila revizijskemu zahtevku neizbranih ponudnikov za
gradnjo druge cevi karavanškega predora ter razveljavila odločitev Darsa o oddaji naročila turškemu podjetju Cengiz
Inşaat Sanayi Ve Ticaret. Dars mora pritožnikom vrniti še skupno skoraj 80.000 evrov stroškov pravnega varstva (brez
obresti).

Slika: V sredo, 10. oktobra, so delavci avstrijskega podjetja Swietelsky začeli nastavljati dinamit v steno gorovja in kopati
predor z avstrijske strani Karavank. Dva meseca kasneje je na slovenski strani gore jasno le to, da se izbor izvajalca
začenja znova. Foto: Luka Cjuha
V Družbi za avtoceste (Dars) morajo ponoviti izbor izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora, saj je bil njihov izbor
turškega podjetja Cengiz Inşaat Sanayi Ve Ticaret nezakonit, je odločil senat državne revizijske komisije (Dkom) pod
predsedovanjem Mateje Škrabar. Odločitev je pravnomočna, zoper njo ni mogoče vložiti rednega ali izrednega pravnega
sredstva, Darsu preostane le tožba za povračilo škode.
V ponovljenem postopku bo moral Dars turško ponudbo obravnavati brez naknadno pridobljenih dopolnitev in potemtakem
skleniti, da je ponudba nepopolna, ter jo izločiti. Odločitev o izboru novega ponudnika mora Dars sprejeti najpozneje v 90
dneh. Neizbrani ponudniki se lahko nato spet pritožijo.
Zmoto so priznali celo Turki
Dars je pred skoraj letom dni objavil javno naročilo za gradnjo druge cevi karavanškega predora in pravočasno prejel devet
ponudb. Avgusta je naročilo oddal najugodnejšemu ponudniku, turškemu podjetju Cengiz Inşaat Sanayi Ve Ticaret, ki bi
predor zgradilo za 89,3 milijona evrov brez DDV.
Na izbor so se pritožili trije neizbrani ponudniki. Najprej Kolektor CGP, ki je skupaj z Rikom in turškim Yapi Merkezijem oddal
ponudbo za 109,4 milijona evrov ter takoj po Darsovem izboru zahteval vpogled v turško ponudbo, pozneje pa še družba
Euro-Asfalt iz Sarajeva, ki bi skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj drugo cev zgradila za 106,3 milijona evrov, ter Gorenjska
gradbena družba (GGD) in češki Metrostav, ki sta oddala drugo najugodnejšo ponudbo, vredno 104,4 milijona evrov. Dars je
nato z obrazložitvijo svojega sklepa zamudil 20-dnevni zakonski rok, zato so vlagatelji, kot smo že poročali, septembra vložili
predloge za začetek revizijskega postopka zaradi molka naročnika. Ko je Dars vendarle poslal svojo 113 strani dolgo razlago,
je bilo prepozno.
Dars je dopustil Turkom, da so po poteku zakonskega roka protipravno dopolnjevali podatke v svoji ponudbi, je zdaj ugotovil
Dkom. S tem je Dars kršil načelo enake obravnave in tvegal favoriziranje ponudnika, je razvidno iz revizijske odločbe, ki smo
jo pridobili na Dnevniku.
Dars je namreč 28. maja pozval Turke, naj dopolnijo priloge k predračunu, v katerih so navedene cene prevozov, materialov
ipd. Dopolnjene cene pa se niso ujemale s cenami v predračunu. Pri nekaterih postavkah so namreč Turki cene znižali za kar
99,9 odstotka, cene materialov pa v povprečju za 40 odstotkov. Ponudnik je denimo v prilogi navedel višjo nabavno ceno za
kilogram jeklenih palic, kot je bila njihova predračunska cena za nabavo in vgradnjo. Podobno je bil po dopolnitvah tudi
prevoz materiala dražji od predračunske cene za prevoz skupaj z nakladanjem, razkladanjem in razgrinjanjem materiala.
Da dopolnjene cene niso »pravilne«, so priznali celo Turki ter pojasnili, da so vnesli »neustrezen format cene vrednosti
celotnega stroja namesto vrednosti ure obratovanja«. Ker se predračun ne sklada s prilogami, je nemogoče ugotoviti, katera
cena je pravilna, zdaj ugotavlja Dkom.
Avstrijci pričakujejo začetek del čim prej
Dars je, tako Dkom, kršili zakon o javnem naročanju, s tem ko je pri presoji ponudbe Turkov upošteval naknadno predložene
priloge. Ostalih navedb pritožnikov, v katerih so izpostavljali številne druge domnevne kršitve, revizijska komisija ni
obravnavala.
V GGD, Euro-Asfaltu ter Kolektorju odločitve Dkom še ne želijo komentirati, ker je še niso analizirali, prav tako niso želeli
razkriti svojih pričakovanj glede ponovljenega izbora. »Menimo pa, da je naša ponudba popolna in da so v njej zajeti vsi

stroški v skladu s predpisi,« so dejali v GGD, kjer so oddali naslednjo najcenejšo ponudbo. Nihče izmed omenjenih ni želel
komentirati niti ogromne, 15- do 20-milijonske razlike v vrednosti ponudb, prispelih na razpis. »Družba Euro-Asfalt Sarajevo
je oddala pravočasno in cenovno konkurenčno ponudbo. Vrednost posamezne ponudbe pa je odvisna predvsem od
tehničnih specifikacij, resursov, opreme, zato turško ponudbo težko ocenjujem,« je dejal Marko Grujič, direktor slovenske
podružnice Euro-Asfalta.
Vodstvo avstrijskega upravljalca avtocest Asfinag odločitve Dkom prav tako ne komentira. »Mi že intenzivno gradimo
predor in upamo, da se bo tudi gradnja na slovenski strani lahko začela čim prej, kot nam je ob začetku gradnje zagotovil
predsednik uprave Darsa (Tomaž Vidic, op.p.),« je dejal tiskovni predstavnik Asfinag Walter Motschnig. Asfinag je sicer
pravočasno prejel sedem ponudb gradbincev za avstrijsko stran predora. Najcenejša je znašala 89,9 milijona evrov, oddala
jo je družba Swietelsky, ki je zgradila tudi prvo cev avstrijskega dela predora.
Zlo najnižje cene
Četudi se zdi, da je 15 do 20 milijonov evrov, koliko znaša razlika med najnižjo in naslednjimi ponudbami, prispelimi na
razpis, veliko, predstojnik gradbeno-tehniškega inštituta Peter Lipar opozarja, da 10-odstotna razlika vendarle ni tako zelo
velika. »Strinjam se tudi z vse glasnejšimi opozorili, da sistem, ki zelo visoko vrednoti samo ceno, ni v redu, saj sili ponudnike
k oddaji nekvalitetnih ponudb. Bolj kot sama cena so pomembni roki, v katerih je ponudnik sposoben dokončati projekt, ter
ponudnikove reference,« meni Lipar. Nobena od slovenskih družb, ki so podale revizijski zahtevek, sicer nima zahtevanih
referenc za gradnjo predora, zato so vse oddale ponudbo skupaj s tujimi partnerji.
•
Vlada predlaga sprostitev omejitve višine odškodnin za izbrisane, bi pa omejila obresti. STA. Dnevnik, Ljubljana,
3. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042848959/Slovenija/vlada-predlaga-sprostitev-omejitve-visine-odskodnin-za-izbrisane-bi-paomejila-obresti
Vlada je v DZ poslala predlog spremembe zakona o odškodninah za izbrisane, po katerem odškodnine, ki jih izbrisani
terjajo v sodnih postopkih, ne bi bile več omejene, bi pa bile omejene zamudne obresti. Predlaga, da ga DZ sprejema po
nujnem postopku. Predlog je posledica sodbe ustavnega sodišča, ki je razveljavilo člen o omejevanju odškodnin.

Slika: Vlada je v DZ poslala predlog spremembe zakona o odškodninah za izbrisane. Foto: Luka Cjuha
Spomladi je namreč ustavno sodišče razveljavilo 12. člen zakona o odškodninah za izbrisane, po katerem odškodnina, ki jo
izbrisani terja v sodnem postopku, ne more preseči trikratnika odškodnine, ki jo lahko dobi v upravnem postopku, to je 50
evrov pavšala za vsak mesec izbrisa. Odločitev je začela takoj veljati za tiste, ki so zahtevke za odškodnino vložili pred
uveljavitvijo zakona, to je pred 18. junijem 2014, ko gre za ostale izbrisane (po podatkih iz vladnega gradiva jih je 339), pa so
ustavni sodniki zakonodajalcu naložili, naj do 13. januarja 2019 sprejme ustrezno ureditev, sicer bo razveljavitev 12. člena
začela veljati tudi zanje. Junija je vlada ustanovila strokovno medresorsko delovno skupino in ji naložila, naj prouči možne
rešitve. Komisija je oblikovala štiri rešitve in z njimi seznanila vlado. Ta je nato ministrstvu za notranje zadeve naložila, naj
izbere najustreznejšo ter v sodelovanju s finančnim in pravosodnim ministrstvom pripravi ustrezne zakonske spremembe.
Po rešitvi, ki jo je pripravilo ministrstvo in jo je vlada po današnji dopisni seji poslal v DZ, bo država s spremembo zakona
odpravila omejitev višine odškodnin za izbrisane v sodnih postopkih, bo pa omejila obresti, ki bi prenehale teči, ko dosežejo
višino glavnice. Omejitev obresti bi veljala le za tiste, ki so tožbo vložili po uveljavitvi zakona, za tiste, ki so jo vložili prej, pa
ne. Strokovna medresorska delovna skupina je namreč ugotovila, da lahko v sodnih postopkih, v katerih izbrisani
uveljavljajo denarno odškodnino za škodo zaradi izbrisa, zakonske zamudne obresti tudi do nekajkrat presežejo glavnico in
da tako predstavljajo pretežni del zahtevkov.
Pri izbiri najustreznejše rešitve je, kot je navedeno v vladnem gradivu, ministrstvo upoštevalo tudi finančno stanje države in
njene zmožnosti. Pri tem se na ministrstvu sklicujejo tudi na mnenje ministrstva za finance, da je treba kljub gospodarski
rasti še naprej voditi restriktivno javnofinančno politiko, saj je "trenutno izboljšanje v javnih financah pogojeno predvsem
ciklično in ne strukturno". In kakšne bodo finančne posledice predloga spremembe zakona za proračun? Po podatkih
ministrstva izbrisani z 339 tožbami zahtevajo skupaj nekaj manj kot 13 milijonov evrov odškodnin, ta številka pa bi se lahko z
odpravo omejitve višine odškodnine po oceni ministrstva podvojila. Če k temu dodamo še obresti, ki bi bile po predlogu
omejene na višino glavnice, bi lahko zahtevki državni proračun obremeniti za okoli 52 milijonov evrov, je razvidno iz gradiva.
Izbrisanim v upravnih postopkih za zdaj priznanih za 26,5 milijona evrov odškodnin

Upravne enote so do sredine novembra prejele 8176 zahtevkov za določitev denarne odškodnine v upravnem postopku
zaradi izbrisa leta 1992. Do zdaj so odločile o 8043 primerih, pri čemer so izbrisanim priznale za skupaj nekaj manj kot 26,5
milijona evrov odškodnin. S 440 tožbami izbrisani odškodnino zahtevajo tudi preko sodišč. V 8043 zahtevkih, o katerih je že
odločeno, so upravne enote ugodile 5792 zahtevkom za odškodnino, zavrnile so jih 1977, zavrgle 186, v 88 primerih pa so
postopek ustavile. Rok za vložitev zahtevkov je sicer potekel 18. junija lani, zato zahtevkov več ni mogoče vlagati. Če so
vloženi, jih upravne enote zavržejo, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo.
•
Evropski komisar si v Beogradu in Prištini prizadeva zmanjšati napetosti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. december
2018
https://www.dnevnik.si/1042848991/svet/evropski-komisar-si-v-beogradu-in-pristini-prizadeva-zmanjsati-napetosti
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je danes po pogovoru v Beogradu s srbskim predsednikom Aleksandrom
Vučićem odpotoval v Prištino, kjer bo, kot je sporočil na Twitterju, sogovornike pozval k "deblokadi regionalnega
sodelovanja in trgovine" ter izpostavil pomen vrnitve k dialogu.

Slika: Evropski komisar za širitev Johannes Hahn. Foto: AP
"Dober sestanek s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem v Beogradu, kjer smo govorili o carinah Kosova na blago iz
Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki kršijo sporazum Cefta in regionalno sodelovanje," je tvitnil Hahn. Dodal je, da je v
pogovoru še posebej izpostavil "nujno potrebo po zmanjšanju napetosti, ki jo je povzročila odločitev Prištine o povečanju
carin na blago iz Srbije in BiH," poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Vučić je v pogovoru izrazil pripravljenost Beograda na nadaljevanje dialoga s Prištino, ko bodo kosovske oblasti umaknile
enostransko odločitev o uvedbi 100-odstotnih carin na blago iz Srbije. Poudaril je, da Srbija ne bo odgovorila s protiukrepi,
ker želi "ostati zanesljiv partner v regiji, Evropi in svetu". Kot so še sporočili iz Vučićevega urada, je srbski predsednik Hahna
opozoril na možne posledice te neodgovorne poteze Prištine, s katero krši sporazum Cefta, kot tudi na to, da bi lahko
privedla do "polne destabilizacije regije" ter globljega stopnjevanja spora. Hahnu se je zahvalil za razumevanje razmer in
željo, da reši problem.
Hahn je iz Beograda odpotoval v Prištino na pogovore s predstavniki Kosova. V kosovskem parlamentu pa ga pričakujejo
poslanci glavne stranke kosovskih Srbov Srbske liste, ki ga želijo seznaniti z možnimi humanitarnimi posledicami odločitve
Prištine, navaja Hina.
Beograd, ki neodvisnosti Kosova ne priznava, je v zadnjih mesecih okrepil diplomatsko kampanjo, s katero želi doseči, da bi
države, ki so Kosovo priznale, umaknile to priznanje. Napetosti so se zaostrile, potem ko Kosovo ni bilo sprejeto v Interpol,
za kar je Priština obtožila lobiranje Srbije. Po prvotni uvedbi 10-odstotnih carin na blago iz Srbije in BiH, je te carine po
glasovanju v Interpolu 21. novembra dvignila na sto odstotkov. Pri njih vztraja kljub pozivom EU in ZDA k njihovi odpravi.
Kosovo bo 14. decembra odločalo o preoblikovanju varnostnih sil
Kosovski parlament bo 14. decembra odločal o preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v kosovsko vojsko, je danes sporočil
predsednik parlamenta Kadri Veseli. Za sprejetje treh zakonov, ki bodo omogočili kosovsko vojsko, potrebujejo v tem
zadnjem branju v parlamentu podporo navadne večine, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Veseli je danes še izrazil
prepričanje, da bodo zakoni sprejeti.
•
Dars na Karavankah kopiči zamudo. Tomaž Klipšteter. Dnevnik, Ljubljana, 4. oktober 2018
https://www.dnevnik.si/1042842024/posel/novice/dars-na-karavankah-kopici-zamudo
O pritožbah neizbranih ponudnikov za gradnjo predora Karavanke bi moral Dars odločiti najkasneje do 19. septembra.
Ker tega ni storil, so se graditelji pritožili zaradi molka organa.

Slika: Medtem ko so Avstrijci že na poti v drugo cev karavanškega predora, pri nas Dars nima niti sklenjene veljavne
pogodbe z izbranim izvajalcem. Foto: Luka Cjuha
Na avstrijski strani je že vse pripravljeno, da prihodnjo sredo razstrelijo prvo skalo na poti v drugo cev predora Karavanke,
pri nas pa Dars nima niti sklenjene veljavne pogodbe z izbranim izvajalcem. Dars celo dodatno kopiči zamudo v gradbenem
megaprojektu, katerega izvedba je na slovenski strani bistveno zahtevnejša in zamudnejša kot na avstrijski.
Zoper izbor najugodnejšega ponudnika, turško družbo Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, ki je predor pripravljena skopati za
89,3 milijona evrov (brez DDV), so se v roku pritožili trije neizbrani ponudniki, in sicer Kolektor CPG, Euro-Asfalt in Gorenjska
gradbena družba. Zadnja vloga je na Dars prispela 22. avgusta. V skladu z določili zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja bi moral Dars svojo odločitev spisati najkasneje do 19. septembra. Pa tega ni storil. Zato so se po naših
neuradnih informacijah vsi trije vlagatelji revizijskih zahtevkov pritožili zaradi molka organa.
Kdo bo plačal globo?
Na Darsu smo že 27. septembra terjali odgovor na vprašanje, zakaj so zamudili zakonski rok. Pa tudi to, kdo bo plačal
morebitno globo zaradi molka organa, ki v skladu z zakonskimi določili znaša do 50.000 evrov. Odgovor smo prejeli šele v
ponedeljek, 1. oktobra. »Dars je sprejel odločitev skladno z določilom 28. člena zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja. Odločitev je Dars posredoval na državno revizijsko komisijo (Dkom), izbranemu ponudniku ter
vlagateljem,« so zapisali. O tem, zakaj so zamudili zakonski rok, ki ga določa citirani člen, in kdo bo zato odgovarjal, niso
zapisali ničesar.
Vpogled v seznam zadev, ki jih ima Dkom v odločanju, razkriva, da so nam odgovor poslali isti dan, ko je komisija prejela
njihovo odločitev, v kateri je na več kot sto straneh zavrnila zahtevke pritožnikov. Dars je vlagateljem zavrnil zahtevek za
razveljavitev odločitve, pa tudi prošnjo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo turškega podjetja.
Neproblematične pravnomočne obsodbe Turkov
Pritožniki so med drugim omenjali spornost dokazil o nekaznovanosti nekaterih odgovornih oseb v izbranem turškem
podjetju. Dokopali so se namreč do podatka, da sta Ahmet in Kazim Cengiz pravnomočno obsojena. Obema je bila v sodnem
postopku izrečena denarna kazen. Zato bi morala biti ponudba turškega podjetja nedopustna, so prepričani pritožniki. Dars
je prepričan o nasprotnem. Turška ponudba naj bi bila dopustna, ker kaznivi dejanji, zaradi katerih sta bila Turka
pravnomočno obsojena, naj ne bi bili takšni kaznivi dejanji, ki jih kot izključitveni razlog navaja zakon o javnem naročanju.
Kakšne nezakonitosti naj bi zagrešila Turka, Dars ne razkriva.
Pravilnost odločitve Darsa bo zdaj pretehtal še Dkom. Na njegovo odločitev bo treba predvidoma čakati dva do tri mesece.
Zato se bo tudi v primeru, če bo komisija vse zahtevke pravnomočno zavrnila in bo posel dokončno pripadel turškemu
gradbincu, gradnja predora na slovenski strani lahko začela šele leta 2019.
Poročali smo, da so v Sloveniji in Avstriji sočasno začeli postopke za izbor izvajalca gradbenih del v drugi cevi karavanškega
predora. V Avstriji bo predor gradila družba Swietelsky, ki je v obdobju 1986–1991 zgradila prvo cev avstrijskega dela
karavanškega predora. Za opravljen posel bo podjetje prejelo 89,9 milijona evrov.
Dolžina karavanškega predora je 7948 metrov, slovenski odsek je dolg 3546 metrov, avstrijski pa 4402 metra. Pri gradnji
prve cevi predora so Slovenci potrebovali kar 11 mesecev več kot Avstrijci, da so se prebili do mejne črte. Preboj druge cevi
predora Karavanke naj bi se zgodil sredi leta 2022, promet po novem predoru naj bi stekel februarja 2024. Ta bo še zmeraj
enosmeren, saj bodo takrat zaprli obstoječi predor in ga v naslednjih treh letih temeljito obnovili.
•
Avstrija pritiska za priznanje nemške manjšine, a Šarec se ne da. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana,
4. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849029/slovenija/avstrija-pritiska-za-priznanje-nemske-manjsine-a-sarec-se-ne-da
Zahtevo nemško govoreče narodne skupnosti, da bi bila priznana v slovenski ustavi, je včeraj ponovno uradno podprla
tudi Republika Avstrija. Premier Marjan Šarec, ki jutri odhaja na obisk na Dunaj, temu nasprotuje. V zadnjem letu, odkar
ima avstrijska vlada nacionalistični predznak, pa se zahteve stopnjujejo.

Slika: Predsednik vlade Marjan Šarec. Foto: Bojan Velikonja
Zahtevo nemško govoreče narodne skupnosti, da bi bili tudi Nemci kot manjšina priznani v slovenski ustavi, podpira
Republika Avstrija. »Avstrija – in s tem tudi avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani – kot je znano, že vrsto let podpira zahtevo
nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji za ustavno priznanje in bo to po svojih močeh počela tudi v prihodnje. Kot
so pokazale že tri resolucije, ki jih je soglasno sprejel avstrijski nationalrat (državni svet Republike Avstrije), je to
prizadevanje vseh političnih opcij,« so včeraj sporočili z avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani. »Globoko smo prepričani, da
so avtohtone manjšine obogatitev za vsako izmed naših kultur in nemško govoreča narodna skupnost tako kot slovenska
narodna skupnost v Avstriji – kljub zgodovinskim ranam in težkim okoliščinam – danes delujeta predvsem kot most in ne kot
dejavnik ločevanja med našima državama. Zato bi si želeli, da to v skupnem evropskem duhu ustrezno prizna tudi
Slovenija.«
Da so prizadevanja Avstrije za ustavno priznanje nemške skupnosti v Sloveniji že dolgotrajna, je res. Na spletni strani
veleposlaništva je v oddelku »Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji« že dlje čase zapisano, da »Avstrija podpira
skupnost v prizadevanju za ustavnopravno priznanje in ohranitev kulturne dediščine«.
Šarec zavrača možnost spremembe ustave
Novost sta letošnji resoluciji Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti, s katerima pripadniki nemške
etnične skupnosti poleg ustavnega priznanja zahtevajo pouk v nemškem jeziku in vključevanje v radijske in televizijske
programe. Zadnja od obeh resolucij je bila javno objavljena minuli petek, le nekaj dni pred bilateralnim srečanjem obeh
držav.
Premier Marjan Šarec, ki na uradni obisk na Dunaj odhaja jutri, se na pričakovanja Avstrije in nemško govoreče skupnosti ni
posebej odzval. V njegovem kabinetu so nam včeraj potrdili le, da se pridružujejo stališču ministrstva za zunanje zadeve
(MZZ), da za ustavnopravno priznanje obstoja nemške manjšine ni osnove. Mednarodnopravne obveznosti Slovenije
ustavnega priznanja pripadnikov nemško govoreče skupnosti ne zajemajo, so zatrdili na MZZ. »Ministrstvo za zunanje
zadeve pa ob objavi resolucije Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti poudarja, da je vlada
pripravljena na nadaljnji dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Ocenjujemo, da je v obstoječem
pravnem okviru mogoče najti dodatne rešitve in ukrepe za uresničevanje potreb in pričakovanj te skupine na področju
jezika, kulture in ohranjanja identitete,« so dodali.
Poznavalci dogajanja so nas opozorili, da se pritisk na slovensko politiko povečuje, odkar je svobodnjaška stranka FPÖ,
skrajno desna struktura z nacionalsocialističnimi koreninami, del avstrijske vladne koalicije. Marjan Sturm, predstavnik ene
od skupin slovenskih manjšincev na avstrijskem Koroškem, pravi, da se FPÖ »revanšira za pravice, ki jih je dobila slovenska
manjšina v Avstriji«. »To je politična linija, ki kritizira Slovenijo, češ da ima dvojna merila – za slovensko manjšino pričakuje
pravice, nemški manjšini pa jih noče podeliti,« razlaga Sturm delovanje »novih« političnih mehanizmov v Avstriji. Izjavo
slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja, ki je pred dnevi za časnik Večer zavrnil možnost ustavnega priznanja nemške
skupnosti v Sloveniji, je voditelj FPÖ na Koroškem Gerbnot Darmann takoj označil kot žaljivo.
Kulturne pravice
Strokovnjak za pravice manjšin Danijel Grafenauer z Inštituta za narodnostna vprašanja ob tem opozarja, da bo treba dialog
vzpostaviti na podlagi dejstev. Ta pa nepriznani nemški manjšini niso v prid. »Absolutno sem za to, da se narodna pestrost v
Sloveniji ohrani. To pomeni, da je treba pospeševati etnično vitalnost nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji,« pravi
Grafenauer. »A oblika manjšinske zaščite, ki temelji na teritorialnem principu, na tak način, kot je uveljavljena za Madžare in
Italijane, v trenutnih zakonodajnih in ustavnih okvirih ni mogoča,« je jasen. Dodaja pa, da bi Slovenija v okviru kulturnega
sporazuma, ki je sklenjen med Slovenijo in Avstrijo, vendarle morala za delovanje nemških društev nameniti več denarja.
Trenutno jim ministrstvo za kulturo izplačuje 22.000 evrov na leto, kar je, opozarja Grafenauer, za delovanje vrste nemških
društev »sramotno malo«.
Dvom o številu Nemcev in Avstrijcev oziroma Staroavstrijcev
»Pripadniki nemško govoreče skupnosti trdijo, da jih je nekaj tisoč, raziskovalci pa menimo, da jih je nekaj sto,« pravi
strokovnjak za manjšine Danijel Grafenauer z Inštituta za narodnostna vprašanja. Med 1682 ljudmi, ki so na popisu
prebivalstva leta 2002 trdili, da je njihov materni jezik nemščina, sta bila 502 rojena v Sloveniji, preostali pa so se priselili. Pri
opredelitvi po narodnosti je bila razdelitev podobna: od 499 Nemcev jih je bilo v Sloveniji rojenih 111, od 181 Avstrijcev (v
uporabi je tudi poimenovanje Staroavstrijci) pa jih je bilo v Sloveniji rojenih 49.

Predstavnik nemške skupnosti v Sloveniji Christian Lautischer sicer trdi, da številke niso realne, saj da si mnogi Nemci
oziroma Avstrijci ali Staroavstrijci v Sloveniji svoje prave identitete ne upajo razkriti.
•
Za Kurza Avstrija otok blaženih v Evropi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849087/svet/za-kurza-avstrija-otok-blazenih-v-evropiAvstrijski kancler Sebastian Kurz je danes ob prvi obletnici njegove turkizno-modre vlade pohvalil njene dosežke in
ocenil, da je Avstrija “otok blaženih” sredi globalnega okolja, ki je z Evropo vred poln izzivov. Kurz je med drugim
izpostavil, da je njegovi vladi v migracijski politiki uspelo slediti poti “reda namesto kaosa”.

Slika: Sebastian Kurz. Foto: DPA
Ob predstavitvi dosežkov vlade, ki jo premierjeva ljudska stranka oblikuje skupaj s svobodnjaki, in napovedi za prihodnje
leto, se je Kurz skupaj s vicekanclerjem Heinzom-Christianom Strachejem pohvalil, da jim je uspelo na številnih področjih
obrniti trende, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.
»Avstrija je otok blaženih,« je na novinarski konferenci na Dunaju dejal Kurz, pri čemer je po poročanju francoske tiskovne
agencije AFP s prstom pokazal na negotovosti glede prihodnosti nemške vlade, trenutnega vala protestov v Franciji,
italijanskega javnega dolga in brexita.
Kurz je pohvalil migracijsko politiko svoje vlade, pa tudi Evropske unije, ki ji Avstrija predseduje še do konca leta. »Občutno
nam je uspelo zmanjšati število prihodov,« je v zvezi z ostrejšo politiko nadzora meja v uniji povedal avstrijski kancler.
Nižji davki, digitalizacija in oskrba starejših
Skupaj s Strachejem sta izrazila zadovoljstvo, da je njuni vladi uspelo predložiti uravnotežen proračun, znižati davke za
družine in ljudi z nizkimi prihodki ter se lotiti nadaljnjih reformnih projektov. To po besedah Kurza nikakor ni nekaj
samoumevnega, temveč so se odločili, da Avstrijo znova povedejo na vrh. Strache pa je ob tem pohvalil »spoštovanja polno,
enakovredno partnerstvo« v vladi.
Vlada na Dunaju namerava v letu 2019 še bolj znižati davke, krepiti digitalizacijo gospodarstva in ustvariti vzdržen model oz.
t. i. veliki načrt za oskrbo naraščajočega števila starejših, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Za razliko od načrtov za letošnje
leto pa agenda Kurzeve vlade za zdaj ne vsebuje protimigracijskih politik.
Stranki s stabilno podporo
»Rdeče-belo-rdeč reformni vlak bo v letu 2019 na poti z enakim tempom,« je še poudaril kancler, katerega vlada namerava
v začetku januarja predložiti tudi cilje za davčno reformo do leta 2020, do sredine aprila temu ustrezen proračunski okvir,
do sredine oktobra pa naj bi bil sklenjen še ustrezen dvoletni proračun. V središču teh načrtov so razbremenitve tistih z
majhnimi in srednje visoki prihodki.
Avstrijska desnosredinska ljudska stranka in desničarki svobodnjaki so koalicijsko pogodbo sklenili 15. decembra lani, nova
turkizno-modra vlada pa je prisegla tri dni zatem. Obe stranki imata glede na javnomnenjsko raziskavo, objavljeni v nedeljo,
po lanskih parlamentarnih volitvah stabilno podporo.
•
Šarec je Avstrijcem o priznanju nemške manjšine rekel »nein«. Aleš Gaube, STA. Dnevnik, Ljubljana, 5.
december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849243/svet/1042849243
Premier Marjan Šarec si je za prvi obisk v tujini izbral Avstrijo, ki je tretja največja gospodarska partnerica Slovenije in
največja investitorica na slovenskih tleh. Med državama obstaja nekaj težav, vendar so vse rešljive, je na Dunaju
ocenjeval Šarec.

Slika: V prijateljskem vzdušju: premier Šarec pri avstrijskem kolegu Kurzu. O nemško govoreči skupnosti v Sloveniji nista
govorila. Foto: STA
Obisk predsednika vlade Marjana Šarca pri premierju Sebastianu Kurzu in predsedniku države Alexandru van der Bellnu na
Dunaju je minil v prijateljskem vzdušju. Čeprav obstaja nekaj odprtih vprašanj med državama, nobeno od teh po oceni Šarca
ni nerešljivo. »Imamo sicer nekaj odprtih vprašanj, tako kot vsi sosedje na svetu, vendar nič takega, česar se ne bi dalo
reševati,« je v Avstriji, prvi sosedi, ki jo je obiskal kot premier, dejal Šarec.
Med odprta vprašanja sodi predvsem ohranjanje avstrijskega nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo. Premierja
sta ponovila znana stališča: Kurz je menil, da ta nadzor ne bo več potreben, ko bodo ustrezno zavarovane zunanje meje EU,
Šarec pa je dejal, da Slovenija dobro varuje svojo zunanjo schengensko mejo in nadzor ni potreben.
Drugo odprto vprašanje med državama je problem otroških dodatkov, ki naj bi jih vlada na Dunaju tujim delavcem
izplačevala glede na raven življenjskih stroškov v njihovih izvornih državah. Za delavce iz Slovenije to pomeni, da bi dobili
precej nižji dodatek od Avstrijcev. Glede tega je Šarec ponovil slovensko stališče, da to ni v skladu z evropskimi pravili. Izrazil
je pričakovanje, da bo svoje povedala tudi evropska komisija, ki je Avstriji zaradi zakona že zagrozila s postopkom. Slovenija
se je zaradi tega vprašanja skupaj s sedmimi članicami EU tudi formalno pritožila pri evropski komisiji.
Čeprav Avstrija podpira zahtevo nemško govoreče skupnosti v Sloveniji, da bi bili vpisani kot manjšina v slovensko ustavo,
govora o tem vprašanju med Šarčevim obiskom v Avstriji ni bilo veliko. Kot so pojasnili v premierjevem kabinetu, na
pogovorih s kanclerjem Kurzem te teme nista načela. Predsednik države Alexander van del Bellen pa je na svojem profilu na
twitterju razkril, da je pri Šarčevih pogovorih v predsedniški palači poleg bližajočih se evropskih volitev beseda tekla tudi o
manjšinskih vprašanjih v Sloveniji in Avstriji. V Šarčevem kabinetu so potrdili, da je van der Bellen premierja povprašal o
možnostih zapisa nemško govoreče skupnosti v slovensko ustavo, vendar je Šarec zavzel odklonilno stališče. Premier je
predsedniku ponovil, da je Slovenija pripravljena na dialog in podporo v obstoječem pravnem redu.emier Šarec pri
•
Janševa SDS »iz principa« pomaga izbrisanim. ušk, me. Dnevnik, Ljubljana, 5. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849142/slovenija/janseva-sds-iz-principa-pomaga-izbrisanim
SDS in sorodne stranke so na nenavaden način pomagale izbrisanim. Vladna koalicija je hotela obresti na odškodnine, ki
jih zahteva 339 izbrisanih, omejiti. Desnica, ki sicer izbrisane črti, pa tega predloga ni podprla “iz principa”.

Slika: Iz Dnevnikovega arhiva: protest izbrisanih leta 2012. Foto: Jaka Adamič
Vladna koalicija je hotela obresti na odškodnine za izbrisane z zakonom omejiti. Vendar so včeraj to na kolegiju predsednika
državnega zbora blokirale stranke SDS, NSi, SNS in Levica. Resda vsaka s svojim razlogom, a očitno s skupnim ciljem.
Kopja se lomijo na obrestih
Obresti je hotela vladna koalicija s posebnim zakonodajnim ukrepom omejiti na višino glavnice. V četrt stoletja od izbrisa so
sicer že narasle na večkratnik glavnice. V Levici nasprotno opozarjajo, da bi morali izbrisani, ki že od leta 1992 čakajo na
popravo krivic, prejeti polne odškodnine, vključno s polnimi obrestmi.

Levici se je pridružil vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Dejal je, da je »nekaj razlogov (za zavrnitev, op.p.) navedel
že kolega Tašner Vatovec (Levica)«, da pa »gre še za drug problem«. Dejal je, da predlagane zakonodajne spremembe ne
morejo podpreti »iz principa«, ker koalicija nekaterih drugih odločb ustavnega sodišča ni izpolnila. Katerih, ni povedal, v
političnih krogih pa so prepričani, da gre za zamero desnice, ker ni bila izpolnjena odločba o financiranju zasebnih osnovnih
šol.
Čas do 14. januarja
S tem, da niso podprle vladnega predloga za omejitev obresti, so tudi SDS, NSi in SNS, stranke, ki sicer izbrisane napadajo,
ravnale njim v prid. V skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je bila sprejeta letos spomladi, bo namreč že 14. januarja
prihodnje leto nehala veljati zakonska omejitev višine odškodnin (tudi glavnice), ki je bila uveljavljena s tako imenovanim
Virantovim zakonom. Časa za omejevanje obresti tako koaliciji naglo zmanjkuje. Neuradno pa smo izvedeli, da zdaj iščejo
druge možnosti za omejitev. me, ušk
•
Izbrisani – boljše možnosti za odškodnino. Dragan Petrović, Ljubljana. Dnevnik, Ljubljana, 5. december 2018
Odprta stran
https://www.dnevnik.si/1042849110/mnenja/odprta-stran/izbrisani-boljse-moznosti-za-odskodnino
V časopisu (Dnevnik, 26. 11. 2018, Uroš Škerl Kramberger) beremo spet o eni od neštetih variant in mencanj države
Slovenije, ki se svojega dejanja izbrisa prebivalcev nikakor ne more otresti in samo izbira »pravne« možnosti, da se
reševanju problema izogne. Če je v prvih letih po osamosvojitvi in v neki nacionalni evforiji to dejanje odklanjala in celo
trdila, da se izbris ni zgodil, je po nekaj letih ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da se je. Če bi bilo malo več
politične modrosti in bi to ugotovitev sprejel parlament, bi z nekaj členi v enem samem zakonu to lahko odpravili. Ne bi
se zgodilo, da je bila po tožbi na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu Republika Slovenija prisiljena
sprejeti zakon o odškodninah. Žal je bil tudi ta vsebinsko spisan tako, da ga je moralo ustavno sodišče odpraviti.

Slika: Iz Dnevnikovega arhiva: protest izbrisanih leta 2012. Foto: Jaka Adamič
Zdaj je spet na potezi vlada, ki mora podati nov predlog zakona. Iz članka je razvidno, da ima štiri različice. Kaj to pomeni za
izbrisane, ki čakajo že več kot dvajset let, da se jim popravi storjena krivica? Mnogo oškodovancev je že pokojnih in niso
doživeli priznanja Republike Slovenije. V čigavem interesu je, da se zadeva vleče že tako dolgo?
Po ustavnem načelu je Republika Slovenija pravna država, zakone sprejema parlament. Kdo so ljudje, ki sedijo v njem ter
kakšno materialno in moralno odgovornost imajo pri glasovanju za določen zakon? Kaže, da nikakršne, ne glede na to, kateri
politični stranki ali usmeritvi pripadajo. Vsi poslanci so za svoje delo zelo dobro plačani, nekateri v parlamentu sedijo več
mandatov zapored. Dobro bi bilo poiskati krivce za tako stanje. In še: kdo daje slabe zakonske predloge? V čigavem interesu
je, da javni pravobranilec odkloni mediacijo, ki jo predlaga sodišče? Namesto da bi se postopki reševali v najkrajšem
možnem času, pravobranilci temu nasprotujejo, zadeve pa se vlečejo v nedogled. Bo spet treba pravico iskati v
Strasbourgu?
Že pri parlamentarni obravnavi v procesu sprejemanja teh in drugih zakonov je bilo govora o tem, da bi država z izplačilom
odškodnine izbrisanim lahko bankrotirala oziroma da bo v nevarnosti državni proračun. Vemo, da je bilo izbrisanih 26.571
oseb, od tega jih je približno 5000 dobilo odškodnino po zdaj že spornem zakonu. Doslej se jih je samo 339 odločilo za
odškodninsko tožbo, kar je samo dober odstotek vseh izbrisanih. Kdo koga straši z milijonskimi zneski? Saj vsi vemo, da so ti
zneski zelo skromni v primerjavi s tistimi, ki jih zahtevajo nekatere znane osebe iz političnega in javnega življenja.
•
Srbija zaskrbljena zaradi napovedi oblikovanja kosovske vojske. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849218/svet/srbija-zaskrbljena-zaradi-napovedi-oblikovanja-kosovske-vojske
Srbska premierka Ana Brnabić je ob napovedih o oblikovanju kosovske vojske danes izrazila upanje, da Srbiji ne bo treba
uporabiti svoje vojske, da pa je to trenutno ena od možnosti, saj ne morejo gledati novega etničnega čiščenja Srbov.

Slika: Srbija zaskrbljena zaradi napovedi oblikovanja kosovske vojske. Foto: AP
"Upam, da nam ne bo nikoli treba uporabiti svoje vojske, vendar pa je to v sedanjem trenutku ena od opcij, ki so na mizi, ker
ne moremo gledati novega etničnega čiščenja," je dejala premierka na novinarski konferenci na sedežu vlade v Beogradu.
Spomnila je, da je Srbija od prihoda sedanjega predsednika države Aleksandra Vučića na položaj premierja leta 2014 vlagala
v povečevanje obrambnih zmogljivosti, ki so bile uničene. "Ko nekdo ve, da imate močno vojsko, se mora usesti in se z vami
pogovarjati," je dejala po poročanju srbske tiskovne agencija Beta.
Odzvala se je potem, ko je predsednik kosovskega parlamenta Kadri Veseli pred dnevi napovedal, da bo parlament v Prištini
14. decembra podprl preoblikovanje kosovskih varnostnih sil v vojsko. V prvem branju je parlament ustrezne zakone že
podprl 18. oktobra.
•
Katalonski predsednik Torra v četrtek in petek v Sloveniji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 05.12.2018
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=torra

Slika: Katalonski predsednik Quim Torra. Foto: dpa
V Sloveniji se bo v četrtek in petek mudil katalonski predsednik Quim Torra, ki se bo med drugim srečal s predstavniki
političnih strank in gospodarstveniki, ne bo pa ga sprejelo državno vodstvo. Torro je v Slovenijo povabil evropski poslanec
Ivo Vajgl, ker dogajanje v Kataloniji po njegovem mnenju potrebuje solidarnost na evropski ravni. "Gre za kršitev človekovih
pravic političnih zapornikov iz vrst voditeljev Katalonije, članov vlade in parlamenta, ter civilne družbe. Mislim, da je
nesprejemljivo, da se Evropa ne odziva na tako evidentne kršitve demokratičnih in pravnih standardov v Evropski uniji," je
razloge za povabilo katalonskega predsednika utemeljil Vajgl (Alde/DeSUS), ki v Evropskem parlamentu predseduje skupini
Platforma za dialog EU-Katalonija.
•
Bi lahko Dars gradbinca predora Karavanke izbral hitreje? Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana, 6. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849264/posel/novice/bi-lahko-gradbinca-predora-karavanke-izbral-hitreje
Ob zapletu pri javnem naročilu izbora gradbinca, ki bi zgradil drugo cev predora Karavanke, so se pojavila opozorila, da bi
se nemara Dars lahko zapletom, stroškom in zamudam izognil, če bi izbral drugačen način javnega naročanja, in sicer tako
imenovani omejeni postopek.

Slika: Javno naročilo za gradnjo druge cevi karavanškega predora so Darsovi zaposleni že od leta 2013 vodili usklajeno z
avstrijsko stranjo. Tudi Asfinag, avstrijski upravitelj predora, je namreč razpis za graditelja druge cevi predora Karavanke
vodil po odprtem postopku. Foto: Luka Cjuha
Potem ko je Družba za avtoceste (Dars) avgusta oddala javno naročilo za gradnjo druge cevi predora Karavanke
najugodnejšemu ponudniku, turškemu podjetju Cengiz Inşaat Sanayi Ve Ticaret, ki bi predor zgradilo za 89,3 milijona evrov
brez DDV, so se trije neizbrani ponudniki pritožili na državno revizijsko komisijo (Dkom). Najprej Kolektor CGP, pozneje pa še
Euro-Asfalt iz Sarajeva ter Gorenjska gradbena družba in češki Metrostav. Dkom je naposled Darsov izbor razveljavil, ker je
presodil, da je bil neskladen z zakonom. Dars mora zdaj ponoviti izbor in v ponovljenem postopku turško ponudbo
obravnavati brez naknadno pridobljenih dopolnitev in potemtakem skleniti, da je ponudba nepopolna, ter jo verjetno
izločiti. Novega ponudnika mora Dars izbrati najpozneje v 90 dneh. Neizbrani ponudniki se lahko nato spet pritožijo. Bi Dars
lahko postopek speljal hitreje?
Nadzorniki Darsa razočarani
Medtem ko so Avstrijci svojo polovico predora začeli graditi že oktobra, se pri nas začetek del vse bolj odmika. Zagotovo
najmanj za tri mesece, verjetno pa še za mnogo dlje.
Nadzorniki Darsa tako prakso težko razumejo. »Postopki v revizijskem delu vedno bolj postajajo iskanje formalnih
pomanjkljivosti izbrane ponudbe, ne pa uresničevanje temeljnih načel javnega naročanja, torej konkurenčnosti ponudnikov
ter gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev,« so zapisali. V Sloveniji postajajo postopki javnega naročanja vse daljši,
kar ogroža tudi izpolnjevanje načrta gradnje in vzdrževanja avtocest, so poudarili nadzorniki.
Kakšna je razlika?
Ob tem zapletu so se tako pojavili pomisleki, da bi lahko Dars javno naročilo nemara speljal hitreje, če bi izbral postopek z
ugotavljanjem sposobnosti ponudnikov. Zakon o javnem naročanju namreč daje naročnikom možnost, da izberejo med več
oblikami javnega naročila. »Tako imenovana odprti postopek in omejeni postopek se lahko uporabita kadar koli,« pritrjujejo
na ministrstvu za javno upravo.
Dars je uporabil odprtega; objavil je javno naročilo in zainteresirani gradbinci so poslali svoje ponudbe. Omejeni postopek se
medtem izvede v dveh fazah; naročnik določi rok za prijave (30 dni), nato preveri, ali prijavljene družbe izpolnjujejo pogoje
za sodelovanje (v tej fazi bi nemara, opozarjajo sogovorniki, Dars lahko izločil turško družbo). Ko sprejme odločitev o tem,
kdo je usposobljen, naročnik povabi družbe k oddaji ponudbe, pri čemer je minimalni rok 30 dni. Naročnik lahko tudi omeji
število kandidatov, ki jih povabi k oddaji ponudbe. To običajno naredi, ko prejmejo 15 ali več prijav.
V obeh primerih javnega naročila naročnik pridobi ponudbe, razlika je v tem, da je odprti postopek enofazni in naročnik
prejme v roku, ki ga določi (najmanj 35 dni), ponudbe družb z vsemi podatki, jih pregleda in se odloči.
Verjetnost pritožb je še večja
Ne drži pa, da bi bil v primeru izbora gradbinca za gradnjo predora Karavanke omejeni postopek hitrejši, so prepričani na
ministrstvu, nasprotno. »Omejeni postopek praviloma traja bistveno dlje. Ker med njim (v nasprotju z dvofaznim
postopkom) pogajanja niso možna, naročniki v tej vrsti ne vidijo dodane vrednosti,« dodajajo. To kažejo tudi podatki: lani je
bilo od 6398 javnih naročil le 20 izvedenih po omejenem postopku. »Ker se verjetnost pritožbe z vrednostjo naročila
povečuje, dvofazni postopki pa vnašajo nove faze tveganja v naročilo, in ker omejeni postopek v naročilih z nizko
konkurenco pomeni več tveganja za morebitno usklajeno (kartelno) delovanje ponudnikov, postopek oddaje naročila pa se
lahko podaljša, se uporaba omejenega postopka običajno odsvetuje,« zaključujejo na ministrstvu.
Tudi na Darsu pravijo, da se omejenega postopka ne poslužujejo, saj je v tem primeru dvakratna možnost vložitve zahtevka
za revizijo. »Tako postopek traja vsaj približno dva meseca dlje, saj je možna pritožba že na usposobljenost, potem pa še na
končni izbor,« pojasnjujejo. Dotično javno naročilo za gradnjo druge cevi karavanškega predora pa so že od leta 2013 vodili
usklajeno z Avstrijci. Tudi Asfinag, avstrijski upravitelj predora, je namreč razpis za graditelja druge cevi predora Karavanke
vodil po odprtem postopku.
Ustrezna izbira
Tudi Vesna Kranjc, profesorica za gospodarsko pravo na mariborski pravni fakulteti, poudarja, da je odločitev za odprti ali
omejeni postopek v prosti presoji naročnika. Bistvena razlika je, da naročnik pri slednjem k oddaji ponudb pozove le tiste
ponudnike, za katere je predhodno ugotovil, da izpolnjujejo določene pogoje. V praksi se omejeni postopek običajno izbere

takrat, ko naročnik pričakuje več ponudnikov in želi število ponudb omejiti. »Menim, da je bila odločitev Darsa za odprti
postopek ustrezna,« sklene.
Cengiz ni “nezakonito dopolnjeval ponudbe”
V podjetju Cengiz so se odzvali na članek z naslovom Turki so nezakonito dopolnjevali svojo ponudbo in čudno popravljali
cene, ki smo ga objavili v Dnevniku minuli torek. Izpostavljajo, da te besedne zveze ( »Turki nezakonito dopolnjevali«) Dkom
ni uporabil, saj se je ukvarjal z vprašanjem, ali je sprejemljivo, da je Cengiz ob oddaji ponudbe oddal pomanjkljivo izpolnjene
priloge, nato pa jih na podlagi poziva Darsa in po preteku roka za oddajo ponudb dopolnil. Dkom je sklenil, da tako
dopolnjevanje ponudbe ni v skladu z zakonom o javnem naročanju, dopolnjevanje ponudbe pa je Cengizu omogočil Dars. V
Cengizu sicer poudarjajo, da se njihova izhodiščna cena kljub dopolnitvam ni spremenila.
•
Notranji ministri EU z delnim dogovorom o reformi mejne straže. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849317/Svet/notranji-ministri-eu-z-delnim-dogovorom-o-reformi-mejne-straze
Notranji ministri EU so danes dosegli delni dogovor o reformi evropske mejne straže, ki vključuje krepitev njenih
pristojnosti glede vračanja nezakonitih migrantov in sodelovanja s tretjimi državami. Dogovora o temeljnem elementu
predlagane reforme - vzpostavitvi stalne enote 10.000 varuhov meje do leta 2020 - pa še ni.

Slika: Zasedanje notranjih ministrov EU, ki se ga je udeležil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Foto: Thierry
Monasse/STA
Dogovor predvideva, da bo lahko evropska mejna in obalna straža, okrepljena naslednica agencije za zunanje meje Frontex,
zagotavljala tehnično in operativno podporo članicam pri vračanju nezakonitih migrantov ter jim pomagala pri identifikaciji
državljanov tretjih držav.
Mejna straža, ki lahko sedaj deluje zunaj unije le v sosednjih državah, bo lahko po novem delovala tudi v drugih tretjih
državah, če bodo te s tem soglašale. EU bo lahko sklenila sporazume s tretjimi državami, ki bodo omogočali namestitev
njenih ekip za upravljanje meje in vračanje v teh tretjih državah.
O ključnem delu predloga reforme evropske mejne straže - stalni enoti 10.000 varuhov meje do leta 2020 - dogovora še ni.
Članice menijo, da je predlagani časovni načrt nerealističen. Kompromisni predlog avstrijskega predsedstva predvideva, da
bi zagotovili 5000 ljudi do leta 2020 in 10.000 do leta 2027.
Strah pred poseganjem v nacionalno suverenost
Prav tako unija še ni razčistila pomislekov glede suverenosti. Članice skrbi, da pomeni predlagana krepitev pristojnosti
evropske mejne straže poseganje v nacionalno suverenost, a Evropska komisija trdi, da so te skrbi posledica nesporazumov.
Današnji dogovor članic niti ne omogoča začetka pogajanj z Evropskim parlamentom. »Nič ni dogovorjeno, dokler ni vse
dogovorjeno,« piše v sporočilu za javnost, ki ga je objavila tiskovna služba Sveta EU.
Vzpostavitev evropske enote 10.000 varuhov meje do leta 2020 je srž septembrskega predloga Evropske komisije za
utrditev zunanje meje, s čimer želijo v uniji olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengna in poiskati izhod iz slepe ulice
pri prenovi azilnega sistema.
Pri iskanju celovitega dogovora o azilni reformi preboja niti danes ni pričakovati. Ministri bodo pregledali stanje pri
prenavljanju evropskega azilnega sistema, ki je še vedno v slepi ulici zaradi spornih begunskih kvot, in razpravljali o
migracijah na splošno.
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je danes znova opozoril, da se čas izteka in da je pred evropskimi
volitvami maja prihodnje leto treba doreči nekatere ključne dosjeje, pri čemer je znova opozoril zlasti na slab napredek
glede azilne reforme.
Nemški notranji minister Horst Seehofer je danes znova omenil možnost, da bi sprejeli tiste dele azilnega svežnja, ki so že
dogovorjeni. Razpravo o problematičnem delu, ki vključuje sporne begunske kvote, pa bi nadaljevali. To možnost je po
njegovih besedah treba preučiti, saj je bolje, da skupaj nekoliko napredujemo, kakor da sploh ni napredka.
•
Hrvaška proti okrepitvi zmogljivosti za sprejem migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. december 2018
www.dnevnik.si/1042849290/Svet/hrvaska-proti-okrepitvi-zmogljivosti-za-sprejem-migrantov
Evropska komisija naj bi danes od držav članic Evropske unije zahtevala, naj ponudijo dodatne zmogljivosti za namestitev
novih migrantov, a bo Hrvaška to zahtevo zavrnila, so za hrvaške medije potrdili viri pri hrvaškem ministrstvu za notranje
zadeve. Na današnjem zasedanju notranjih ministrov EU bo na dnevnem redu reforma azilnega sistema v EU.

Slika: Hrvaška proti okrepitvi zmogljivosti za sprejem migrantov. Foto: Bojan Velikonja
Čeprav je slišati, da naj bi šlo za prostovoljne ponudbe držav članic, ni jasno, kaj bo s tistimi, ki bodo predlog zavrnile, danes
piše hrvaški Večernji list. Sklicuje se na neimenovane vire iz hrvaškega notranjega ministrstva in navaja, da Hrvaška novih
zmogljivosti za namestitev migrantov ne namerava ponuditi.
Časnik poudarja, da je Hrvaška doslej sprejemala migrante iz centrov iz Grčije in Italije ter jih integrirala v družbo, hkrati pa
obsoja in ne kritizira držav, ki to zavračajo. Hrvaška uporablja migranstko krizo tudi kot demonstracijsko vajo pripravljenosti
za nadzor meje v luči svojih prizadevanjih za vstop v schengensko območje, piše zagrebški časnik. Ob tem dodaja, da so
hrvaške policijske zmogljivosti razporejene za zaščito ene od najdaljših kopenskih meja v EU, in sicer mejo z BiH. Navaja
izjavo hrvaškega notranjega ministra Davorja Božinovića, da Hrvaška uspešno varuje svojo mejo, ki je tudi zunanja meja EU.
V prvih desetih mesecih je hrvaška policija zabeležila 6415 poskusov nezakonitega vstopa na Hrvaško, kar je za 57 odstotkov
več kot v enakem obdobju lani. Obenem so zaradi tihotapljenja ljudi kazensko ovadili 478 oseb, kar je bilo za 82 odstotkov
več kot v prvih desetih mesecih leta 2017.
Na današnjem ministrskem srečanju v Bruslju je pričakovati, da bo evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos
napovedal sprožitev pobude, s katero nameravajo omiliti težave, ki se kopičijo zaradi vse večjega števila migrantov.
Predlagal naj bi nove začasne ukrepe, s katerimi nameravajo poiskati izhod iz slepe ulice pri pogovorih držav članic EU o
reviziji obstoječe dublinske uredbe, ki je številne države članice niso upoštevale med migracijsko krizo leta 2015. Po načrtih
Evropske komisije naj bi dodatne zaplete pri sprejemanju migrantov preprečili s prostovoljnimi ponudbami držav članic o
dodatnih namestitvenih zmogljivostih, krepitvijo nadzora zunanje meje EU in pomočjo afriškim državam.
•
Katalonski predsednik za slovenski politični vrh nevidni gost. Aleš Gaube, Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 6.
december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849268/slovenija/katalonski-predsednik-za-slovenski-politicni-vrh-nevidni-gost
Obisk katalonskega predsednika Quima Torre v slovenski politiki sproža nelagodje. Kdo, če sploh kdo, bo sprejel visokega
gosta, je bilo v minulih tednih vprašanje, s katerim se je ukvarjal slovenski politični vrh. Odločitev je znana: nihče od
najvišjih nosilcev oblasti se s katalonskim predsednikom ne bo sestal; niti neuradno, kaj šele uradno.

Slika: Predsednik Katalonije Quim Torra (levo) s svojim predhodnikom Carlesom Puigdemontom. Foto: DPA
Z današnjim obiskom katalonskega predsednika Quima Torre so bili seznanjeni vsi trije predsedniki – predsednik države
Borut Pahor, premier Marjan Šarec, predsednik državnega zbora Dejan Židan – pa zunanji minister Miro Cerar in nekateri
drugi člani vlade. Vendar se nobeden od njih ni odločil, da Torro sprejme vsaj zasebno, če so že uradni obisk ocenili kot
»problematičen«. Organizatorjem obiska sta se zaradi službene odsotnosti opravičila Židan in Cerar. Predsednik parlamenta
je vroči kostanj porinil predsedniku odbora za zunanjo politiko (OZP) Matjažu Nemcu. Ta se bo s katalonskim predsednikom

sešel neformalno, takšen značaj bo imel tudi Torrov pogovor s tistimi člani OZP oziroma predstavniki poslanskih skupin, ki
bodo gostu želeli prisluhniti.
Temu pogovoru se bo predvidoma pridružil tudi podpredsednik parlamenta Branko Simonovič (DeSUS), ki bo po rangu
najvišji politik aktualne oblasti, ki se bo srečal s katalonskim predsednikom. Iz urada predsednika države so na primer Torri
ponujali srečanje s Pahorjevim svetovalcem Ernestom Petričem, vendar se je zdela organizatorjem ta diplomatska raven
sogovornika prenizka. Še v večjem krogu so se visokemu gostu izognili v Šarčevem kabinetu – na povpraševanje o
morebitnem srečanju sploh niso odgovorili.
Pešajoči spomin Slovenije
Torra, ki še naprej zagovarja katalonsko neodvisnost in se zavzema za nov referendum o tem vprašanju, se bo v Sloveniji
mudil na povabilo nekdanjega predsednika države Milana Kučana in evropskega poslanca Iva Vajgla. Slednji je nad tem, da
se s Torro ne bo sešel nihče iz političnega vrha, zelo razočaran: »Izdali smo sami sebe. Izdali smo načela, na katera smo se
sklicevali, ko smo potrebovali pomoč pri priznanju.«
Milana Kučana ravnanje slovenskega političnega vrha ne preseneča, ga pa moti. Kot pravi, ima diplomacija vrsto oblik in
torej ni nujno, da bi vodilni predstavniki naše države Torro sprejeli uradno. Ob tem se spominja začetka devetdesetih let, ko
sta skupaj s takratnim zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom hodila po svetu. »Kohl nas ni sprejel uradno, Pujol nas v
Barceloni ni sprejel uradno, prav tako nas niso uradno sprejeli na Dunaju. So nas pa sprejeli neuradno, ker je bilo v tistem
času treba slišati obe strani.« Kučan se zaveda, da je Španija »faktor v EU« in da bi lahko med Slovenijo in Španijo prišlo do
konflikta interesov. »A to je mogoče na pameten način urediti in odstraniti strahove; če je volja, če je pripravljenost in če je
zavedanje, da smo suverena država, ki lahko z modro politiko marsikaj uredi.« Bivši predsednik je še poudaril, da
zavzemanje za pravico Kataloncev, da se odločijo o svoji usodi, ni usmerjeno proti Španiji. »Gre za zavzemanje za vrednote,
ki bi jih morala tudi španska država uveljavljati, ne pa da se na to pravico spravlja s policijskim nasiljem, nato pa s sodnimi
procesi.«
Za Jankovića bo državniški gost
»Želimo se izreči tudi proti manipulacijam španskega sodstva, ki odlaga postopek razreševanja vprašanj katalonskih
političnih zapornikov, da se ti ne bi mogli pritožiti na evropsko sodišče za človekove pravice,« še dodaja Vajgl. Nobena točka
obtožnice proti njim po oceni Vajgla nima podpore. »Če dajemo na dnevni red EU kršitve vladavine prava na Poljskem,
Madžarskem in v Romuniji, bi se tam že zdavnaj morala znajti tudi Španija,« je prepričan evropski poslanec, ki v evropskem
parlamentu predseduje skupini 40 poslancev Platforma za dialog EU-Katalonija.
Osrednji javni dogodek Torrovega obiska bo danes popoldne na ljubljanskem Magistratu. Torra bo govoril o situaciji v
Kataloniji, njegov uvodni nastop pa bo nosil naslov Od španske ustavne kletke do svobode. Še pred tem dogodkom bo
katalonskega predsednika sprejel župan Zoran Janković. Na ljubljanski občini s tem, da bodo Torro obravnavali enako kot
druge državniške goste, ne bodo imeli težav.
Gospodarstveniki nimajo zadržkov
Med obiskom, na katerega bo prispel s 13-člansko delegacijo, bo sicer imel Torra tri javne nastope. Brez težav bodo Torro
jutri sprejeli na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kjer se bo s slovenskimi gospodarstveniki iskalo možnosti
poglobljenega sodelovanja s Katalonijo. Slovenska podjetja že sedaj 40 odstotkov blagovne menjave s Španijo opravijo prav
s Katalonijo.
Rupel: Tudi dalajlamo smo sprejeli, zakaj ne bi Torre
Torra se bo med svojim dvodnevnim bivanjem v Sloveniji na zasebnih zajtrkih in kosilih sešel tudi z nekaterimi prijatelji
Katalonije. Mednje sodi Dimitrij Rupel, ki je skupaj z Milanom Kučanom v času osamosvajanja Slovenije naletel na odprta
vrata Kataloncev. »Udeležil se bom kosila in še enega pogovora, saj sem privrženec neodvisnosti Katalonije.« Rupel je
prepričan, da bi slovenski politični vrh Torro lahko sprejel. »Ne razumem voditeljev, ki se otepajo srečanja z njim. Sam bi
ravnal drugače,« pravi in spominja, da se je pred leti sprejemalo tudi dalajlamo, pa je bila takrat Kitajska močnejši oponent,
kot je Španija.
•
Katalonski predsednik Quim Torra v Sloveniji v iskanju solidarnosti za neodvisnost. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6.
december 2018
https://www.dnevnik.si/1042849297/Slovenija/1042849297
Katalonski predsednik Quim Torra je med dvodnevnim obiskom Slovenije gostoval na Društvu slovenskih pisateljev, kjer
je pojasnil, zakaj se prebivalci te pokrajine v Španiji zavzemajo za neodvisnost. Po njegovi oceni Slovenijo in Katalonijo
povezuje več stvari, predvsem pa želja po svobodi, da bi lahko ohranili svoj jezik in kulturo.

Slika: Pahor in Torra na današnjem srečanju. Foto: UPRS
Letos izvoljeni predsednik Katalonije je povzel dogodke, ki so se v tej španski avtonomni skupnosti zvrstili od 1. oktobra lani,
ko je kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti, povzel pa je tudi nekaj ključnih točk iz
zgodovine.
Leto dni po neuspelem referendumu je po njegovih besedah 19 ljudi, ki so sodelovali v pripravah na njegovo izvedbo,
zaprtih, nekateri pa so v izgnanstvu po Evropi, kjer se lahko svobodno gibljejo. Evropske države so po njegovih besedah
presodile, da ni šlo za nasilje, zato so lahko svobodni: »Kdo ima torej zdaj problem - Španija ali preostali svet?« se je vprašal
Torra.
Po njegovem mnenju v 21. stoletju ni mogoče imeti političnih zapornikov, Evropa pa, kot je izpostavil, vprašanje katalonske
neodvisnosti dojema kot interno vprašanje Španije, kar je po njegovih besedah po mnenju večine Kataloncev nepojmljivo,
saj so pričakovali vsaj simbolično podporo. Razmere so sicer boljše kot oktobra lani, zdaj pa pozivajo svet k solidarnosti, je
dejal Torra in izrazil veselje, da imajo podporo Slovenije.
Veliko vzporednic s Slovenijo
Kot je pojasnil, so se prizadevanja po neodvisnosti, ki so privedla do referenduma, začela pred 15 leti, ko so se začeli
spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi bili svobodni, ali bi študenti imeli boljše možnosti, kako bi bilo, če bi imeli svoje zakone.
Katalonija je po njegovih besedah ves trud vlagala v kulturo in jezik, ker je bil ta v času Francove diktature prepovedan, v
španskem parlamentu je prepovedan še zdaj. Gospodarsko pa so »dobro kot še nikoli« in vse manj odvisni od Španije.
Po njegovih besedah se tako Katalonija v prvi vrsti bori za obstoj naroda, jezika in kulture, pisatelji in intelektualci pa imajo
pri tem pomembno vlogo, saj lahko vidijo, kakšne vrednote so za idejo svobode. V tem Torra, nekdanji odvetnik in knjižni
založnik, vidi veliko vzporednic s Slovenijo, ki je seme samostojnosti posadila prav na pisateljskem društvu.
»Če želimo obstati, potrebujemo neodvisnost, moramo voditi same sebe, biti še en glas, ki v tem globalnem svetu ni ne
boljši ne slabši od Slovenije, ampak drugačen. Želimo biti le kot vsi ostali Evropejci, nič drugega,« je dejal predstavnik
naroda in jezika, ki ga govori okrog deset milijonov ljudi. Le na ta način je Evropa po Torrovem mnenju lahko pluralna in
kulturno raznolika.
V odsotnosti predstavnikov države je na srečanju solidarnost s prizadevanji Kataloncev izrazila državna sekretarka na
ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je izpostavila, da so želje ljudi nad željami politike oziroma umetne
entitete, kot je država.
Torra se v Sloveniji mudi na povabilo evropskega poslanca Iva Vajgla (Alde/DeSUS), ker dogajanje v Kataloniji po njegovem
mnenju potrebuje solidarnost na evropski ravni. Popoldne bo z njim še javni pogovor v ljubljanski mestni hiši, kjer ga bo
Vajgl gostil skupaj z nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom.
Že dopoldne pa ga je na neuradnem pogovoru sprejel aktualni predsednik Borut Pahor, ki glede prizadevanj za večjo
samostojnost Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v kar se uradna Ljubljana ne vmešava.

Večer, Maribor
•

Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je 28. novembra na vlado v Ljubljani
naslovila resolucijo, dne 30.11.2018 pa so jo objavili v večjih slovenskih medijih. Zveza opozarja, da nemško
govoreči še vedno ne uživajo ustavnega varstva manjšinskih pravic kot avtohtona manjšina. Večer, Maribor,
letn. 74, št. 276, 30.11.2018, str. 5

•

Minister Cerar pri sosedih: Avstrijska Štajerska kot gospodarska velesila. Boris Jaušovec, Večer, Maribor,
30.11.2018
https://www.vecer.com/minister-cerar-pri-sosedih-avstrijska-stajerska-kot-gospodarska-velesila-6622327

Slika: Zunanji minister Miro Cerar se je s štajerskim deželnim glavarjem Hermannom Schützenhöferjem odlično ujel, le do
alkohola imata zelo različen odnos. Foto: Boris Jaušovec
Slovenski zunanji minister je s štajerskim deželnim glavarjem najprej vodil skupni odbor, nato pa je šel obiskat Pavlovo hišo,
kulturni center slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Štajerskem.
Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je danes s sodelavci, tudi iz drugih vladnih ministrstev, v kraju St. Stefan ob Stainz,
slikoviti vasici malce južno od Gradca, udeležil skupnega odbora avstrijska Štajerska-Slovenija. Gostitelj je bil štajerski
deželni glavar Hermann Schützenhöfer s sodelavci. Ekipi, ki sta plenarno sejo po tem, ko so tri delovna omizja končala delo,
opravili javno, pred novinarji, sta se zbrali v lani odprtem kulturnem domu Stiegler. Zraven sta bili tudi obe veleposlanici:
Ingrid Berka za Avstrijo iz Ljubljane in Ksenija Škrilec za Slovenijo z Dunaja.
Vsak ima kakšno napako
Štajerski glavar je bil dobro razpoložen in se je Cerarju pohvalil s trto, ki so jo pred domom posadili ob otvoritvi ter je
potomka najstarejše trte iz Maribora. Ker je bil Cerar malce prehlajen, je Schützenhöfer kar pred novinarji politično
nekorektno priznal, da je bil gostu pred potjo svetoval, naj zvrne šilček žganega: "Ampak slovenski zunanji minister mi je
odgovoril, da ne pije alkohola. Kaj hočemo, vsak ima kakšno napako!" Ko so se prisotni iskreno nasmejali domislici, pa je le
dodal, da ni pametno piti alkohola, če je organizem kaj oslabel.
1,1 milijarde evrov je leta 2017 znašala blagovna menjava med avstrijsko Štajersko in Slovenijo
Na skupnem odboru je prevladovalo naklonjeno, prijateljsko pa tudi delovno ozračje. Deželni glavar ni zamudil priložnosti in
je večkrat pohvalil Slovenijo, da je obdržala poglobljene regionalne stike, čeprav je leta 1991 postala neodvisna država in je
prenehala biti samo del Jugoslavije. "No, mi na avstrijskem Štajerskem pa smo še ostali del Avstrije," je bil znova
hudomušen Schützenhöfer. Danes je bilo že peto zasedanje tega odbora, kjer skušata Slovenija in avstrijska Štajerska
poglobiti sodelovanje na vseh mogočih področjih. V ospredju je gospodarsko sodelovanje in to se sijajno razvija, kot sta
poudarila oba sogovornika. Blagovna menjava med entitetama je bila tako lani pri 1,1 milijarde evrih, za deset odstotnih
točk višja kot leto poprej. To je samo malo manj, kot ima Slovenija te menjave s Kitajsko, in celo več, kot je ima z ZDA.
Tokrat se je pošalil Cerar: "Vidite, če bi še malo pritisnili, pa bi avstrijska Štajerska na tem področju premagala še eno
velesilo, in to najbolj obljudeno državo na svetu! Vsaj v Sloveniji."
Kot strateški partnerici
Res je, sodelovanje Slovenije z avstrijsko Štajersko je široko in obsežno, ne le na gospodarskem področju, in kot smo slišali,
meji že na strateško sodelovanje. V treh delovnih komisijah so pregledali skupne dejavnosti na različnih področjih in se
dogovorili za še globlje sodelovanje v prihodnje. Schützenhöfer je tako izpostavil sodelovanje industrijskih grozdov čez
mejo, izgradnjo kolesarske poti ob Muri, izmenjavo študentov in dijakov, gostincev in delavcev v zdravstvu in oskrbi,
poudaril dualni izobraževalni sistem v Avstriji z vajeništvom, izmenjavo informacij tudi o nuklearki v Krškem in vodostajih,
skupne vaje gorskih reševalcev iz Gradca in Maribora, recimo ta konec tedna na Pohorju, sodelovanje univerz pa kulturnih
ustanov, pri čemer je napovedal srečanje mariborskih in graških gledališč ter oper prihodnje leto.
Notifikacija ta hip ni nujna
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je novinarjem odgovarjal tudi o stališču do notifikacije Avstrijske državne pogodbe:
"Zadnje leto sem to temo podrobno spremljal in iz slovenske manjšine so mi povedali, da Avstrija de facto Slovenijo
priznava za naslednico te pogodbe. Zato je za zdaj ne bi bilo treba nujno notificirati. Vendar pa ne izključujem, da se to ne bi
zgodilo v kakšnem primernem trenutku v prihodnosti. Odpirati to težko vprašanje zdaj pa bi utegnilo zaplesti naše dobre
sosedske odnose."
Miro Cerar pa je Avstrijcem čestital ob stoletnici razglasitve republike. Ocenil je, da so avstrijski izkušnje in nasveti z dualnim
izobraževanjem v tehniških poklicih za Slovenijo izredno koristni. Zavzel se je, da bi se slovensko-štajerski gospodarski
partnerji povezali še s tretjimi subjekti za skupne nastope na tujih trgih, povedal, da si vladi izmenjujeta tudi izkušnje pri
javni upravi, pri prostorskem urejanju, protikatastrofični zaščiti, univerze so povezane v znanosti. In menil, da se bo
napredek nadaljeval. Ni pozabil omeniti zadovoljstva, da lahko v deželi nemoteno deluje slovenska narodna skupnost. Je pa
opozoril, da je že avstrijski zunanji ministrici na nedavnem obisku na Dunaju potožil, ker podpore slovenskim manjšinskim
organizacijam stagnirajo že 20 let, potrebe pa rastejo, prav tako inflacija. Schützenhöfer mu je obljubil, da bo pogledal, kaj
se da narediti. Štajerskim Slovencem je namreč pred tremi leti dežela denarno podporo celo znižala s 85 na 55 tisoč evrov.

Spričo tega so morali zapreti svojo pisarno v Gradcu, v Pavlovi hiši pa nimajo niti enega polno zaposlenega več, število
otvoritev razstav pa je tam s šestih padlo na le tri ali štiri letno. Cerar je tudi povedal, da se je z avstrijsko kolegico dogovoril,
da bo prihodnje leto med državama stekel sosedski dialog, kjer se bodo strokovnjaki in tudi politiki pogovarjali o odprtih
temah, ki še bremenijo odnose med državama.
Uspešni ljudje, uspešna država
Cerar je po sestanku odbora v Laafeldu/Potrni obiskal prav Pavlovo hišo. Kulturni center štajerskih Slovencev mu je razkazal
in mu ob tem opisal položaj manjšine nekdanji dolgoletni predsednik Kulturnega društva Člen 7 za Slovence na avstrijskem
Štajerskem Branko Lenart.
Po ogledu je Cerar peščici novinarjev izjavil: "Zelo sem vesel aktivnosti predstavnikov in članov slovenskega kulturnega
društva, ki je v 30 letih od ustanovitve prehodilo težko pot. Njihova dejavnost mi daje upanje, da bo slovenstvo na
avstrijskem Štajerskem obstalo, saj slovenski jezik in identiteta mladim ponujata novo samozavest. Pri tem je pomembno,
da Slovenija ni več država v krizi, gospodarstvo raste, kar je dober signal tudi za naše ljudi v tujini, da bodo bolj ponosni na
domovino. Kakor smo mi lahko ponosni nanje, tudi na Slovence v Avstriji. Kajti s svojimi uspehi dokazujejo, da smo uspešen
narod."
K temu je rekel še, da je tudi deželnega glavarja opozoril na poostrene mejne kontrole na slovensko-avstrijski meji, ki jih
Slovenija zavrača kot odvečne, in tudi na težave slovenskih podjetnikov z napotenimi delavci v Avstrijo. "Vendar o tem
odločajo na Dunaju, zato sem glavarja o slovenskih stališčih samo obvestil."
•
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Bernarda Fink: Mezzosopranistka, komorna pevka, argentinska Slovenka, rojena v Buenos Airesu
https://www.vecer.com/vcasih-se-pocutim-kot-galapaska-zelva-6622378

Slika: Bernarda Fink. Foto: Shirley Suarez
Mezzosopranistka, komorna pevka, argentinska Slovenka, rojena v Buenos Airesu. Primožena koroška Slovenka. Intervju.
Kadar ne potuje po svetovnih odrih, živi v idiličnih Svečah v Rožu, kjer sta si s soprogom Zdravkom (Valentinom) Inzkom,
avstrijskim diplomatom, trenutno visokim predstavnikom v BiH, iz starega skednja ob njegovi domačiji pri Pregleju ustvarila
prelep dom. Mati dveh otrok, Simona, ki živi in dela na Dunaju, in Valentine, ki je svoj podedovani pevski talent usmerila v
muzikal. Mezzosopranistka Bernarda Fink Inzko s častnim nazivom komorna pevka je vajena svetovnih odrov, vabil velikih
dirigentov, nastopov z najboljšimi orkestri in najvišjih priznanj. "Čeprav velja za eno od vodilnih in najbolj iskanih
mezzosopranistk na svetu, se ob njej ne moreš znebiti občutka, da ji je kar malo nerodno, ker je tako slavna," je o njej pred
časom zapisal londonski Guardian. Res je neverjetno skromna, topla, iskrena. Takšna, da doma na avstrijskem Koroškem ne
odreče niti prošnjam za nastop na kakšnem krajevnem odru ali pa se pri nedeljski maši v sveški farni cerkvi pomeša med
domače cerkvene pevke. Minuli torek je z njo in s Slovenskim komornim orkestrom z Dunaja uživalo občinstvo v mariborski
dvorani Union. Užitek je tudi pogovor z njo.
Odkar sem obiskala vašo rodno Argentino, se zavedam razdalj med obema svetovoma, zato kapo dol pred vašim trdnim
slovenstvom.
(Nasmeh.) "Hvala. Res je že fizična razdalja med Argentino in Slovenijo ogromna in to seveda pogojuje tudi vse drugo. Gre
za tako različna svetova, da se včasih počutiš prav shizofreno."
V Argentino
Bernardin oče Božidar Fink je med drugo svetovno vojno po vrnitvi iz taborišča Gonars, kamor so ga internirali Italijani,
od jeseni 1943 delal kot častnik v pravništvu slovenskega domobranstva v Ljubljani. Maja 1945 se je z domobranci
umaknil na Koroško. V Vetrinju ga je huda griža čudežno rešila pred smrtjo, saj bi moral na enega zadnjih domobranskih
transportov za Jugoslavijo. Kasneje se je pretihotapil čez mejo v Italijo, kjer je že bila v begunskem taborišču njegova
zaročenka. Tam sta se poročila, tam se je rodil Bernardin najstarejši brat Andrej in shodil na ladji za Argentino, kamor so
se tri generacije Finkovih, ki so hotele ostati skupaj, odpravile, ker je bila pripravljena sprejeti cele družine.
Vas, kadar nastopate v Sloveniji, prevevajo kakšni posebni občutki?
"Peti v Sloveniji pomeni zame peti doma, čeprav pravzaprav nikoli nisem živela v svoji matični domovini. Res sem preživela,
ko je bil mož avstrijski veleposlanik v Sloveniji, nekaj časa v Ljubljani, vendar se takrat nisem počutila, kot da sem prišla v
svoje mesto, saj sem bila tam kot veleposlanikova žena, poleg tega sem v tistem obdobju precej pela po svetu. Ampak če

me povabi na nastop Slovenija, je to zame vedno nekaj posebnega, in nikoli ne bom pozabila svojega prvega nastopa v
Ljubljani leta 1986."
V bistvu so zanj zaslužni koroški Slovenci, in to v času, ko ni še nihče slutil, da boste s poroko tudi vi postali koroška
Slovenka?
"Res je. Ugledna koroška kulturna delavca dr. Janko Zerzer in dr. Reginald Vospernik sta leta 1986 med obiskom Slovencev v
Buenos Airesu po naključju poslušala moj recital s klavirsko spremljavo v Slovenski hiši. Ko sta izvedela, da sem z eno nogo
že v Švici, ker načrtujem evropsko kariero, me je dr. Zerzer povabil, da bi imela koncert v Celovcu, Ljubljani in Trstu. Že
decembra 1986 sem tako prvič nastopila v teh treh mestih, kjer še nikoli prej nisem bila. Name je vse skupaj naredilo
izjemno močan, nepozaben vtis."
Povsod, tudi v Ljubljani, ste bili kljub medijskemu poudarku, da ste hči političnih emigrantov, lepo sprejeti?
"Drži, nobenega negativnega naboja ni bilo, smo se pa čudili, da je bilo to sploh objavljeno. Res pa se je takrat politično
prizorišče že tajalo, odpiralo, pripravljalo na politično pomlad."

Slika: Bernarda Fink. Foto: Shirley Suarez
To je bil vaš prvi obisk Slovenije?
"Prvi nasploh. Takrat sem spoznala tudi svojo babico in druge sorodnike po materini strani. Kajti medtem ko je vsa očetova
družina, Finkovi, po vojni odšla v Argentino, tako da sem imela eno babico in starega očeta v Buenos Airesu, so mamini
starši, Kovačevi, s sinovi ostali v Ljubljani, tri hčerke, med njim moja dvajsetletna mati, ki je že bila zaročena z mojim
očetom, pa so postale begunke, misleč, da se bodo kmalu vrnile. Kar seveda ni bilo mogoče in mama ni svojih staršev videla
nikoli več, saj se je prvič vrnila v te kraje šele leta 1988, ko sta z očetom prišla na mojo poroko."
Vi pa ste leta 1986 v Ljubljani prvič videli njeno mamo, svojo babico?
"Babico, dva strica in sestrično. Starega očeta ni bilo več. Pred vojno je bil sodnik na osrednjem sodišču v Ljubljani, imel je
sedem otrok, živeli so v veliki hiši z vrtom v središču Ljubljane. Ko so po vojni zidali klinični center, so jim hišo podrli, v
zameno so dobili dve majhni stanovanji v Povšetovi, v tretjem nadstropju in brez dvigala. Starega očeta je izdalo srce, tako
da ni dočakal starosti. Kot je ni njegov najstarejši sin, moj stric Janez, ki je bil umorjen ob koncu vojne, verjetno na Teharjah.
Drugi, France, je bil duhovnik, jezuit, po pripovedovanju vseh, ki so ga poznali, izjemno dober človek; umrl je v hudi
avtomobilski nesreči, ko se je v fičku vračal s tremi otroki z duhovnih vaj pri Postojni in se je vanj z mercedesom zaletel opit
vladni funkcionar s tako hitrostjo, da so bili vsi v stričevem avtu na mestu mrtvi. Od štirih stricev sem tako spoznala le dva,
Pavleta, ki je preživel mučenje v samici in prišel iz nje psihično poškodovan, in pa najmlajšega, Jožeta, ki mu tudi ni bilo
lahko, saj je moral vsa družinska bremena vključno s skrbjo za starše prevzeti na svoja pleča."
Argentinski začetki
Kot vsi begunci so morali v Argentini tudi Bernardini starši začeti na novo: “Oče, briljanten pravnik z diplomo in vpisanim
doktoratom, ki bi bil gotovo odličen sodnik, je bil najprej nočni portir v nekem depoju starega železa, potem so se vrstile
druge zaposlitve, dokler ni dobil računovodske službe v veliki cementarni, kjer je svojega šefa, Italijana z juga, učil bilanc
in formul, marsikatero je kot dober matematik kar sam iznašel. Šele malo pred upokojitvijo smo mu otroci dopovedali,
naj vendar prosi za povišico plače, dobil je odgovor: Gospod Fink, na to smo že dolgo čakali.”
Kako pa so medtem živele v Argentini njegove tri sestre?
"Vsekakor polno življenje, čeprav jih je mučilo hudo domotožje. Veliko se je govorilo o domu in dom je bila seveda Slovenija.
Starši so si v Argentini ustvarili pravo majhno Slovenijo, zato smo se otroci lahko naučili slovensko, tudi vse te lepe
slovenske pesmi. Zmeraj znova opažam, koliko jih znamo, tudi takšnih, ki jih še tukaj ne poznajo. Čeprav je bil v službi samo
oče, naša družina s šestimi otroki ni nikoli živela v pomanjkanju, je pa res, da so bili drugačni časi, otroci smo manj
potrebovali, mama je bila odlična gospodinja, tudi tete, dve očetovi sestri in ena mamina, ki so bile samske, so pomagale,
kaj zašile, stari oče Fink nam je naredil vozičke iz lesa, gugalnico na vrtu … Bilo je lepo."
Finkovi so bili menda izjemno nadarjena pevska družina?

"Tri očetove sestre, tercet Fink, so imele med vojno na ljubljanskem radiu enkrat tedensko svojo glasbeno oddajo. Žal se ti
posnetki niso ohranili, ostalo je le nekaj malega, tako da si lahko predstavljamo, kako lepo so pele. V Argentini so prepevale
naprej in to me je zelo zaznamovalo. Moj stric, pianist in skladatelj Alojzij Geržinič, mož tete Marije Fink, je tercet tudi
spremljal in zanj pisal aranžmaje. Včasih se jim je pridružil tudi oče, kot solist pa pel Schumanna, Schuberta, to me je
začaralo. Doma smo poslušali simfonično, orkestralno klasično glasbo; spominjam se velikega gramofona in dvanajst velikih
črnih plošč z najbolj znanimi klasičnimi skladbami Musorgskega, Beethovna, Čajkovskega … Danes imamo na stotine
zgoščenk, pa nobene ne poslušamo … Živo se spominjam tudi plošče, ki nam jo je podarila ena od tet: na eni strani Christa
Ludwig in Brahmsova Rapsodija za alt, na drugi pa Brahmsov rekviem. To so bile reči, ki so me zaznamovale, mi dale
osnovno podlago, da sem se potem nekoč sploh lahko odločila, da bom pela. Kajti kot najstnica si nikoli nisem mislila, da
bom pevka."
Ste pa doma veliko peli, kot pač večina argentinskih otrok?
"Kot večina slovenskih otrok v Argentini. To je bilo čisto slovensko, v Argentini se namreč v družinah ne poje. Peli smo dvo-,
tro-, štiriglasno. Petnajst let sem pela tudi v zboru Karantanija, ki ga je vodila teta Marija, poročena Geržinič. S svojim
zvonkim sopranom in temperamentom bi bila Marija gotovo dobra operna pevka, to bi tudi morala postati, saj je bila
sprejeta na ljubljanski konservatorij, in to ravno tisti dan, ko se je oče odločil, da vsi zapustijo Slovenijo. Ker se kot pevka ni
mogla izživeti, je v Argentini ustanovila najprej dekliški, potem pa mešani pevski zbor."
Kljub žalovanju za izgubljeno domovino smo rasli z občutkom svobode
Zmagovita povojna komunistična ideologija v domovini vaših staršev je učila, da živijo v Argentini sovražniki, ki vzgajajo
svoje otroke v zagrenjenosti. Kako je bilo s tem v resnici?
"Vem, za režim v stari domovini smo bili izdajalci in še danes je to kdaj servirano ljudem, vendar nikakor nismo rasli v
sovraštvu in zagrenjenosti. Seveda smo občutili odtrganost od domovine staršev, njihovo žalost, mamo sem večkrat videla
jokati, ker je bila ločena od staršev in bratov, od svojega mesta, v katerem je zrasla, zdaj pa v njem ni bila več zaželena, kot
veliko krivico je občutila nasilje, prelivanje krvi, ideološko spreminjanje mišljenja, ko je to, kar je bilo danes belo, jutri
postalo črno. A kljub žalovanju za izgubljeno domovino smo rasli z občutkom svobode. Čeprav nismo bili premožni, smo
dekleta hodila v zasebno nunsko šolo, k dominikankam, pogovarjali smo se lahko o čemerkoli, ne da bi nas kdo klical na
zaslišanje, kot so klicali mojega strica v Ljubljani, če je kdaj pri pridigi rekel kaj, kar oblastem ni bilo všeč, čeprav ni bil noben
politični agitator. Konec tedna smo hodili v slovenske kulturne domove, kjer se je igralo, pelo, s tem so starši začeli že v
begunskih taboriščih, oče je tam učil celo latinščino, ki je bila njegov konjiček."
Politika bi se morala zavedati, da je njen namen ta, da gre ljudem dobro, ne pa da gleda vsak samo na svojo barvo, svojo
stranko
Kdaj se je razmahnil vaš pevski talent?
"Ko sem že na univerzi študirala vzgojne vede, nas je prav teta Marija v želji, da bi bil njen zbor še boljši, nagovorila za obisk
pri neki profesorici petja. Ta mi je dala zapeti operno arijo in nekaj starih baročnih arij za začetno urjenje glasu, zmešalo mi
je glavo. Začela sem opažati, kako lepo je preizkušati svoj glas, slišati samo sebe. Name je delovalo naravnost terapevtsko,
kajti bila sem iz velike družine, kjer so vsi peli, četrta med šestimi otroki, in počutila sem se kot siva miška, le del neke mase.
Zdaj sem nenadoma začela pridobivati samozavest, spoznavati samo sebe, se odcepljati od družine. Odločila sem se, že 22letna, za pevsko šolo gledališča Colon."
Staršem to najbrž ni bilo najbolj všeč?
"Zdelo se jim je malo sporno, a mi niso prepovedali. Bali so se, kar je razumljivo: pošteno vzgojeno dekle iz družine, kakršna
je bila naša, pride v čisto nov svet, v razuzdano, bohemsko, umetniško življenje. Deloma je takšno, bohemsko, res bilo, kar
me je tedaj seveda privlačilo, saj je bilo pri nas vse tako pridno, je pa res, da sem morala biti velikokrat zelo močna, da sem
si rekla, to je moja pot, drugih pa drugačna, ni se mi treba pomešati z njimi, biti takšna kot oni. Tudi zdaj, ko poučujem
druge, jim, ko me vprašajo, s kom se moraš družiti, kakšen moraš biti, da bolj uspeš, polagam na srce: ostani tak, kot si,
drugačen kot drugi, samo tako boš res uspel. Seveda zahteva to, da ostaneš, kar si, včasih veliko korajže, celo herojske, ker
si lahko deležen posmeha, grdih pogledov, nalepk o pobožnjakarstvu … Pri tem pa je družinska podlaga bistvena."
Ste pa na začetku imeli smolo, ker vas je profesorica silila med sopranistke?
"Kar tri leta so me imeli za sopran, zato nisem dobila prave tehnične usmeritve, kar se tiče registra in vaj. Imela sem prijeten
glas, muzikaličnost, hitro sem se učila, a z glasom ni in ni šlo. Po treh letih sem bila kar malo obupana, ker bom spet morala
nekaj pustiti, pred tem sem namreč, že v četrtem letniku, opustila študij vzgojnih ved na univerzi. Nekaj časa sem sicer
študirala vzporedno oboje in še pela v tetinem zboru, a sem zaradi hude obremenitve skoraj zbolela, tako da sem se morala
odločiti, da zapustim zbor, okrilje družine, in grem svojo pot. Iz tiste črne luknje me je potem rešil profesor, Argentinec
judovsko-perzijskega izvora, ki mi je ponudil tri poletne mesece zastonjskih ur petja, prepričan, da sem mezzosopranistka in
da mi lahko pomaga. Tisto poletje je bilo zame odrešilno, vsaj pet let sem potem študirala pri njem v pevski šoli gledališča
Colon, priključila sem se tudi opernemu zboru in se tako preživljala. Bila je čudovita izkušnja."
Verjamem, saj tudi le bežnega obiskovalca ta operna hiša naravnost omami.
"Gledališče Colon je res edinstveno, takšne operne hiše na svetu ni, to priznavajo vsi. Že sama zgradba v starem italijanskem
slogu je čudovita, z udobnimi ložami, kakršnih ne najdete ne v Parizu ne na Dunaju, in z velikanskim odrom, na katerem so
peli največji operni pevci, ki so se, ko so včasih prihajali z ladjo na južnoameriško turnejo, vedno najprej ustavili na Kanarskih
otokih, nato v gledališču Colon in na koncu na Kubi, zato imajo ti kraji takšno glasbeno tradicijo."
Jok in nova veja
Sloviti dirigent Rene Jacobs, mojster za staro glasbo, vas je nekoč takole pohvalil: “Nihče ne zna med petjem tako lepo
jokati kot ti.” V življenju pa se mi ne zdi, da bi radi jokali?
“Hvala Bogu, nič več, ko sem bila mlada, pa sem dolgo imela občutek krivice, da sem spodrezana, da so nam nekaj vzeli,

da nisem poznala stricev, tet. Potem sem delala na tem in sem odkrila, da je to zgodba mojih staršev, jaz pa sem na
družinskem drevesu nova veja, ki mora pognati in biti zdrava. Ko sem to spoznala, sem si rekla, sem Argentinka, rojena
tu, ne v Sloveniji, in zdaj grem svojo pot. Takrat mi je začelo tudi petje bolj uspevati.”
Sami ste odpotovali v nasprotno smer, iz Argentine v Evropo. Samo zaradi pevske kariere?
"Ne. V Evropo me je vleklo, ker sem se počutila Evropejka. Na ta skok sem se pripravljala kar nekaj časa, ko sem odšla, sem
imela že 30 let. Izbrala sem Švico, ker so imeli v Buenos Airesu ustanovo, ki se je zelo zavzemala za mlade in prirejala
mojstrske tečaje z velikimi imeni, takrat pretežno Švicarji, kot sta tenorist Ernst Haefliger in baritonist Philippe Huttenlocher,
ki je pri nas dvakrat vodil mojstrski tečaj za Bachove arije in oratorije, in z ustanoviteljem stuttgartske Bachove akademije,
Nemcem Helmuthom Rillingom. V Bacha sem se zaljubila in se zaradi njega začela učiti nemščino na Goethejevem institutu.
Bach, samospevi, nemško romantika, Mahler, to sem prepoznala kot svoj repertoar. Večkrat je prišel v Argentino dirigirat
tudi Michel Corboz, ustanovitelj znamenitega lozanskega vokalnega ansambla, pri njem sem opravila avdicijo, in ko je slišal,
da imam za oktober že letalsko karto za Evropo - v bližini Ženeve sem imela prijateljico, ki me je povabila, naj nekaj mesecev
živim pri njej –, mi je ponudil, ker še ni imel altistke za novembrski Bachov Božični oratorij v Rimu, ta nastop. Tako sem,
srečnica, ob prihodu v Evropo imela v žepu že pogodbo za prvi koncert. Sploh imam občutek, da me je ves čas, tudi v
najhujši temi, spremljala neka lučka."

Slika: Bernarda Fink. Foto: Shirley Suarez
Operne produkcije je v vaši bleščeči pevski karieri še najmanj. Kako to?
"Že kot študentka sem imela srčno željo, da bi bilo moje težišče v simfoničnem repertoarju, v samospevu in oratoriju. Po
značaju sem bolj zaprta, boječa, introvertirana, ne sodim med tiste, ki pod reflektorji strašansko uživajo in ne morejo brez
javne pozornosti. Za opero moraš biti bolj ekstrovertiran, imeti moraš nekaj histrioničnega, da uživaš, ko si na odru. Moj
brat Marko to premore, on ni boječ, sama pa imam rada intimne zasedbe, zato komorna glasba, zato Bach, zato recital, pri
katerem sem sama s pianistom."
Rada povem povsod, da sem Slovenka, in Slovenija je povsod deležna pohval, kako lepa je. Želim si le, da bi se sami bolj
zavedali tega dobrega in lepega, da bi bili bolj samozavestni in da bi bolj skupaj držali
Z Evropo vas je še posebej tesno zvezala poroka s koroškim Slovencem, avstrijskim diplomatom Zdravkom Inzkom.
Zgodba o tem, kako sta se našla, se mi zdi naravnost filmska.
"Vsekakor je povezana s tistim mojim prvim koncertom za Slovence decembra 1986, na katerega je prišla tudi Zdravkova
mama Marija Inzko, ne da bi katera od naju slutila, da bo postala moja tašča. Zapomnila sem si jo, ker se mi je predstavila
kot sošolka moje tete Marije, zborovodkinje, šest let sta v Ljubljani sedeli v istem razredu. Ko so v celovškem slovenskem
časopisu Naš tednik ob poročilu o koncertu objavili še intervju z menoj, ga je v New Yorku, kjer je takrat služboval, prebral
tudi Zdravko Inzko, s katerim se takrat seveda nisva poznala. Napisal mi je pismo, ker pa ni imel mojega naslova, je njegova
mama, ki si je dopisovala z mojo teto, s svojo nekdanjo sošolko, sinovo pisemce poslala njej, ona pa ga je izročila meni.
Kakšna dva meseca sem odlašala z odgovorom, potem mi je oče prišepnil: Na tisto pismo pa le odgovori. Kaj vem, morda je
kaj slutil ali pa ga je skrbelo, da je hči, ki jih ima že čez trideset, še neporočena. (Smeh.) Po mojem odgovoru je takoj prišlo
drugo pismo, sledila so nova in nova, po mnogih pismih in telefonijadah, interneta seveda še ni bilo, sva se prvič srečala v
Salzburgu. Leto kasneje sva se v njegovih Svečah poročila."
Se spomnite, kaj je bilo tako všeč vašem možu v tistem intervjuju? Ste govorili tudi o vrednotah?
"Seveda. Da sem ostala to, kar sem, da je, če kakšno nedeljo nastopam in ni časa za cerkev, moja soba tudi moja cerkev, da
se iz težkih stvari človek največ nauči in najbolj dozoreva …"
Vedno poudarjate pomen treh ključnih vrednot, krščanstva, narodnosti in glasbe. Za vas so enakovredne, vendar vero še
posebej izpostavljate, z njo si pomagate tudi pred vsakim nastopom.
"Vera je prva, saj vse vključuje in poravnava. Pred vsakim nastopom se zahvalim Bogu, da smem to, kar sem dobila, deliti z
drugimi, saj čedalje bolj odkrivam, koliko sem prejela in še prejemam. Preden stopim na oder, se sprašujem, ali bo moja

malenkost zmogla ljudem v dvorani, včasih tisočem, ki so drago plačali karte, vliti občutek, da niso prišli zaman. Pa si rečem,
saj nisem sama, jaz bom že dala od sebe vse, kar zmorem; pripravim svoje padalo, pregledam, ali je vse na svojem mestu,
nato se spustim in nosi me božji dih. Takrat sem del narave in plavam kot ptič na nebu."
Ste se že pred poroko odločili, da bodo moževe rodne koroške Sveče vaš novi dom?
"Takrat ni bilo nič jasno. Ker je bil v diplomatski službi, sem vedela, da se bo treba seliti. Sama sem tako in tako živela kot
ciganka, brez lastnega gnezda, Švica ni bila moj dom. Najprej sva bila v New Yorku, nato na Dunaju, prva postaja nove
družinice pa je bila Praga, kamor sva se, ko je mož tam nastopil službo kulturnega atašeja, odselila skupaj z najinim
prvorojencem, šestmesečnim Simonom, potem sem rodila še Valentino. Imela sem veliko srečo, da sem v Pragi našla
varuško Milado, sestrsko dušo, Čehinjo, ki je bila potem z nami celih 15 let. Po Pragi je dobil mož službo veleposlanika v
Sarajevu. Že prej je bil nekaj mesecev opazovalec v Sandžaku; ko je padla tista strašna bomba na sarajevsko tržnico in
povzročila pokol, se je odločil, da se bo potegoval za to mesto. Tik po koncu tiste strašne vojne je v razbitem,
zbombardiranem Sarajevu odprl avstrijsko veleposlaništvo, sama pa sem se z otrokoma preselila na moževo domačijo v
Svečah. Stara Preglejeva hiška je bila sicer obnovljena, ampak vseeno je bil preskok iz Prage v Sveče velik. Ni bilo enostavno,
sploh ko sem morala na koncerte po svetu, varuška Milada pa zato iz Prage prek Dunaja k nam v Sveče. Ampak, kakor je bilo
težko, je bil tudi dobro, saj sta otroka razvila odnos do rodnega kraja svojega očeta, tako da imata nekje korenine, če jih že
jaz nimam nikjer. Vmes smo šli spet na Dunaj, ko pa je postal mož veleposlanik v Ljubljani, sta otroka svoje koroške korenine
znova obnovila, ker sta v tem času hodila v slovensko gimnazijo v Celovcu. To me veseli, poznam namreč precej
diplomatskih družin, ki se nikjer ne počutijo doma. Danes mi Sveče popolnoma ustrezajo, premaknila bi jih le malo bliže
Dunaju, da bi bilo do tja samo kakšnih 120 kilometrov in ne 300."
Poroka
“Štirinajstega avgusta 1988 je bilo v Svečah največje poročno slavje, ki ga je doživela naša vas kdajkoli. Pri Adamu se je
zbralo okoli 200 svatov, med njimi takratni dunajski podžupan Erhard Busek, igrali so mdr. člani Dunajskih filharmonikov
in Mozarteum orkestra, pela sta nevestin brat Marko in MoPZ Kočna. Kot predsednik domačega društva in član
cerkvenega zbora pa sem nevesti položil na srce, naj pridno vadi, da jo bomo lahko sprejeli med cerkvene pevce.”
Iz hudomušno obarvanega, toplega slavnostnega nagovora Janka Zerzerja na podelitvi Tischlerjeve nagrade 2010
Bernardi Fink
V Argentino, kjer so ostali vaši starši in drugi sorodniki, ste se vseeno vračali, po očetovi smrti pred petimi leti predvsem
zaradi mame, ki je že krepko čez 90.
"Po moji poroki smo očeta in mamo vsak leto vabili k nam, tukaj sta doživela tudi slovensko osamosvojitev in bila presrečna.
Zadnjih 15 let, ko je postala pot za njiju preutrudljiva, smo začeli pogosteje mi odhajati čez morje. Pred kakšnimi tremi tedni
pa se je tudi mama za stalno vrnila v Slovenijo. Hvala bogu, da je preživela mukotrpno potovanje čez ocean. Ne govori več
veliko, a vsi spomini iz mladih let so se prebudili, ko jo je moj brat iz novega doma za starejše ob trnovski cerkvi popeljal na
vozičku do središča Ljubljane. Včeraj sem jo obiskala in slišala, kako je, ko jo je neka gospa spraševala, ali ni v Argentini
lepše, čisto tiho zamrmrala: Jaz sem prišla sem umret. Mislim, da se vsega zaveda in da je zadovoljna, da je prišla domov.
Sploh ker smo ob njej njeni otroci, vedno več nas živi tukaj, kmalu bo v Argentini ostala samo še ena sestra."
Se še počutite Argentinka?
"Argentinka in Slovenka, absolutno oboje. Zadnja leta se v Buenos Airesu zelo rada udeležim srečanja nekdanjih maturantk,
ki smo končale šolo pri dominikankah. Uživam v spominih; ko si mlad, te življenje samo poriva naprej, zdaj pa se počasi
vračam v preteklost in se čudim, kaj vse človek preživi. Včasih se že počutim kot galapaška želva." (Smeh.)
Kako gledate na Slovenijo?
"Zdaj ko je mama tukaj, dobiva zame Slovenija še novo težo."
Vas pri nas kaj moti?
"S Slovenijo je kot s tvojo mamo, ki je, kakršnakoli že, majhna ali velika, temna ali svetla, zate vedno lepa. Nihče ni popoln.
Kozarec lahko vidite na pol poln ali na pol prazen in menim, da je slovenski več kot do polovice poln. Rada povem povsod,
da sem Slovenka, in Slovenija je povsod deležna pohval, kako lepa je. Želim si le, da bi se sami bolj zavedali tega dobrega in
lepega, da bi bili bolj samozavestni in da bi bolj skupaj držali."
To pa nam ne gre najbolje od rok?
"Na splošno se zdaj povsod dogaja polarizacija skrajnosti, ne samo v Sloveniji. Politika bi se morala zavedati, da je njen
namen ta, da gre ljudem dobro, ne pa da gleda vsak samo na svojo barvo, svojo stranko."
Se počutite tudi koroška Slovenka?
"Seveda. Vesela sem, da živim med tako prijaznimi ljudmi in sredi tako čudovite narave."
Koroški Slovenec ima predvsem svojo identiteto, čuti se Slovenca, toda ne kot brat tistega čez mejo, ampak bolj kot
bratranec
Kakšen je odnos koroških Slovencev do Slovenije? So navezani nanjo?
"Deloma so, deloma pa opažam, da ima koroški Slovenec predvsem svojo identiteto, čuti se Slovenca, toda ne kot brat
tistega čez mejo, ampak bolj kot bratranec."
Kako pa sami shajate z vsemi temi svojimi identitetami?
"Včasih je res naporno, kajti vsaka identiteta ima tudi svojo problematiko, in ko se te pomešajo med seboj, nosiš določeno
težo. Toda saj zato smo na svetu, da drug drugemu nosimo težo, mar ne?! Naša pot je sestavljena iz korakov, samo korak za
korakom prideš do cilja. Večkrat kak korak spremljajo ovire in kritike, ampak sama se držim Don Kihotovih tolažilnih besed,
ko se mu je Sančo Pansa pritoževal, da psi lajajo na njuna konja: To, da psi lajajo, je znak, da jezdiva."
•
"Migrantska kriza? Prestopila je že vse meje". Kristina Božič. Večer, Maribor, 01.12.2018
https://www.vecer.com/migrantska-kriza-prestopila-je-ze-vse-meje-6622375

Slika: Migrantska kriza. Foto: Robert Balen
EU zvrača na Balkan vprašanja, na katera ne želi poiskati odgovorov. Države v ponujanju odgovorov ostajajo zveste svoji
zgodovini: v Sloveniji se ljudi lomi s papirji, na Hrvaškem se lomi kosti, v BiH ljudje za soljudi lomijo kruh. In pokajo vice.
Frizerski salon Jasna v Veliki Kladuši je skromen kraj. Jasna Đihić ga je s partnerjem Zaimom Beganovićem odprla pred
dobrim letom in pol. "Nekako se je od njega dalo preživeti," pravi frizerka. Ko so prišli v salon migranti in begunci, se je
znašla v zagati. Ni jih znala postriči, kot so želeli, pojasni. Nato je pred približno štirimi meseci v salon prišel
štiriindvajsetletni Chemseddine Berafta. Kot frizer je delal že v Alžiru in pokazal ji je, o kakšnih frizurah so govorili migranti.
Pred tem je dvakrat poskusil igro. Tako so pot v EU poimenovali migranti, ki so se znašli v BiH pred zaprtimi mejami, ki jih
policije varujejo tako z administrativnimi kršitvami človekovih pravic kot s fizičnim nasiljem. Enkrat so ga v BiH vrnili po
desetih dneh iz Slovenije prek Hrvaške, drugič že po štirih dneh na Hrvaškem. "Ko je Jasna videla, kaj znam, mi je ponudila,
da lahko ostanem tu in delam z njo v salonu. Nato sem začel tudi trenirati pri tukajšnjem nogometnem klubu," pove
Chemso, kot ga kličejo prijatelji, in še doda, da sta mu Jasna in Zaim odprla tudi vrata svojega doma. Tam je zdaj prijavljen,
medtem ko čakajo, da ga bodo poklicali na intervju, saj je oddal prošnjo za azil v BiH. Njegov bratranec, ki mu je uspelo priti
v Belgijo, tam ni zadovoljen. "Nima dela, nima bivališča, po nekaj dni spi pri različnih prijateljih," pojasni mladi Alžirec. V
življenju, pravi, je želel videti, kaj je to dobro življenje, videti, ali ima srečo, da mu bo uspelo. "Tu mi je dobro, saj so me
sprejeli zelo dobri in prijazni ljudje," pravi, a da je situacija za večino beguncev in migrantov v okolici Velike Kladuše
"katastrofa". "Kar se dogaja tu, ni nekaj, kar naj bi se dogajalo ljudem," pravi Chemso.
Brez meja
Šala, ki je v zadnjih mesecih postala popularna v BiH, gre nekako takole: “Kaj bomo sedaj s to migrantsko krizo?” “Ma,
kdo ve. Tako ali tako je prestopila že vse meje.”
Tako Jasna Đihić kot Zaim Beganović imata za seboj izkušnjo begunstva. "Bila sem v situaciji, ko nisem imela nič. Tudi mi
smo bili v šotorih na Hrvaškem, ko smo prebegnili v času vojne. Veš, da ne moreš pomagati vsem. Pomagaš, kolikor lahko,"
pove. Zaim na telefonu kaže dokumente, ki jih je pridobil Chemseddine. Nato pokaže še nekaj mesecev stare fotografije
ljudi, ki jih je zjutraj našel, ko so brez strehe nad glavo spali na ulici blizu njegovega doma. "To, kako se s temi ljudmi ravna,
kako postopajo Evropska unija, njene članice, hrvaška policija – to je v celoti nehumano. Situacija je že tako mučna in bedna.
In če jim ne moreš pomagati, pravim, jim vsaj naj ne škodujmo in otežujemo življenj," pravi eden od prebivalcev Velike
Kladuše, ki potihoma, brez velike pompoznosti pomagajo kolikor lahko. Pred tedni je Zaim skupini štirih migrantov odstopil
tudi sosednji prostor ob frizerskem salonu, kjer poskušajo "zastartati" kafič. "Bolje, da so tu, da kuhajo čaj in kavo, kot da so
na ulici," je preprosta razlaga, ki jo ponudi.

Slika: Begunski center Borići v Bihaću: ljudje se grejejo, kolikor se lahko. Foto: Robert Balen

Izdaja milijonov
BiH je po številkah ministrstva za varnost letos do konca oktobra zabeležila 20.782 ljudi, ki so vstopili v državo na nedovoljen
način. Danski odbor za begunce pomaga Mednarodni organizaciji za migracije in visokemu komisariatu Združenih narodov
za begunce pri premeščanju migrantov in beguncev v okolici Bihaća. V unsko-sanskem kantonu se ocenjuje, da je trenutno
nekaj manj kot 4000 migrantov, toliko kot v celotni Srbiji. Tihana Petrović iz danskega odbora za begunce je s kolegi
dopoldan prišla s prvim avtobusom. Grizel je mraz in padal sneg. Pred ograjo okoli dolge hale, ki so jo preoblikovali v
migrantski center Bira, so se prestopali begunci iz Irana, varnostniki in nekaj policistov. Notri naj bi bilo nastanjenih že okoli
1000 ljudi in mednarodne organizacije so nameravale v sredo prepeljati iz razpadajoče stavbe nekdanjega študentskega
doma Borići na obronku gozda nad nogometnim štadionom v Bihaću v begunski center Bira še 150 ljudi. Tihana Petrović je
beguncem iz Irana poskušala pojasniti, da jih bodo v ogrevani center spustili šele, ko se bodo v Borićih registrirali in jih bo za
tem avtobus prepeljal v Biro. To jutro so čez mesto pešačili zaman. Kakor hitro prevzamejo upravljanje prostorov za
begunce in migrante mednarodne organizacije, se na vhodu pojavijo varnostniki in dostop postane omejen. Novinarji niso
zaželeni in odgovornih, s katerimi bi se bilo mogoče pogovoriti, ni nikjer na vidiku. Tudi na vprašanja, ki smo jih v ponedeljek
poslali po elektronski pošti, do konca redakcije nismo dobili odgovorov. Podoben režim izolacije in umikanja migrantov iz
družbenega vsakdana je bil v torek na ogled tudi nekaj kilometrov iz Velike Kladuše. Med bencinsko črpalko in mošejo stojijo
ob cesti nekdanji prostori podjetja Miral. Lastnik je za namestitev ljudi odstopil hale podjetja, kjer so pred tem izdelovali
okna in vrata, na dvorišče pa so namestili še 40 metrov dolg šotor, v katerem so kovinski pogradi in improvizirano
ogrevanje. Okoli pol desetih zjutraj so ljudje čakali v vrsti, ki se je vila dlje, kot je bil dolg šotor, da so jim razdelili po eno
banano, skodelico mleka in štručko kruha. Uslužbenci Rdečega križa, ki so hrano delili, so nosili maske. Čez obraz jo je imel
nameščeno tudi nepooblaščeni uslužbenec Mednarodne organizacije za migracije, ki je pojasnil, da so maske del
"mednarodnih meril in standardov, ker imajo opravka s hrano". Slabo organizirana namestitev okoli šeststo ljudi je v
ponedeljek pripeljala do napetosti, ki so na koncu prerasle tudi v pretep - zato so nekateri migranti odšli iz novega
begunskega centra prej, kot so tja zares prišli. V noči iz torka na sredo je tako v šotorskem taborišču bližje Veliki Kladuši
prenočilo že več kot sto ljudi navkljub temperaturam, ki so ponoči padle pod ničlo. Mednarodna organizacija za migracije je
sicer od EU dobila za namestitev migrantov in beguncev v BiH 7,2 milijona evrov. Prejšnji teden jim je za urejanje razmer v
unsko-sanskem kantonu nakazala pol milijona funtov še britanska vlada. Namestitev družin z otroki so deloma rešili konec
julija, ko so v begunski center preoblikovali opuščeni hotel Cedra v bližini Cazina.
Mi nudimo podporo, kajti ti ljudje so tu. Naš cilj je, da jim vrnemo nazaj vsaj košček dostojanstva
"Na to, da je treba zagotoviti dostojno namestitev ljudi, smo Zdravniki brez meja opozarjali že spomladi," je pred begunskim
centrom Miral zmajal z glavo Semir Rahmanović. "Odnos je bil: ne želimo jih tu. A dejstvo je, da ti ljudje tu že so in od tod
naprej ne morejo." Ko so konec oktobra migranti in begunci eno noč prespali na mejnem prehodu Izačić s Hrvaško v bližini
Bihaća, so jim lokalni ljudje nosili hrano in odeje. A naslednji dan so se migranti in begunci vseeno odločili, da se vrnejo v
begunski center Cedra. Protest na mejnem prehodu pri Veliki Kladuši je trajal dlje.

Slika: Adis Imamović Piksi in prostovoljci skupine SOS Ljuta Krajina v Veliki Kladuši nudijo prvo pomoč beguncem in
migrantom. Posledic policijskega nasilja je veliko. Foto: Robert Balen
"Teh protestov nismo podpirali," pove Adis Imamović Piksi. Humanitarec z Vrhnike je bil prvi mednarodni prostovoljec v
Bihaću in Veliki Kladuši, ki je prišel letos zgodaj spomladi. Z dekletom Petro Streuer sta takoj razumela, kje je treba ponuditi
podporo. "Že na samem začetku je bilo jasno, da bo treba ljudi podpreti tudi s humanitarno pomočjo, zato smo najeli
skladišče," pravi, da želijo v naslednjih tednih odpreti brezplačno trgovino FreeShop, v kateri si bo vsak lahko izbral
potrebščine in obleko, ki jih bo potreboval. Na začetku jih je podprla bosanska organizacija pomozi.ba, kasneje so se
pridružila različna združenja in mednarodne skupine podpore in solidarnosti. "Danes je situacija komaj kaj boljša, kot je bila,
ko sva s Petro prišla," zmaje z glavo. "V Miralu vzpostavljajo toplo nastanitev, a ni dovolj hrane ... Problem sta Mednarodna
organizacija za migracije in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Velike mednarodne organizacije. Kam dajo
denar? Dobili so milijone. A vidimo, da ni dovolj hrane, oblek, ni tušev," našteva, da sta omenjeni organizaciji v svoja
poročila med dosežki zabeležile tudi njihovo delo in delo mednarodne skupine No Name Kitchen in drugih manjših

organizacij, ki so v Veliki Kladuši blizu taborišča s šotori vzpostavili tuše. "Načrti in poročila velikih mednarodnih organizacij
se berejo kot čisto zlato. A na terenu se izkaže, da gre za čisto sranje. Vseeno jim je za ljudi; tu so, da zaslužijo denar,"
poudari, da sam je prostovoljec in to ostaja. Na terenu je, da nudi podporo: drugim prostovoljcem, migrantom in lokalnemu
prebivalstvu. "Zato oktobra nismo podprli protestov. Tretjina ljudi v Veliki Kladuši dela na Hrvaškem, mnogi so odvisni od
mejnega prehoda. Njegovo zaprtje ni koristilo nikomur in vedeli smo, da se ne bo doseglo nič. A celo tedaj so lokalni ljudje
delali sendviče in jih vozili tistim, ki so protestirali na meji. Jasni so si bili, da niso proti migrantom, ampak protestirajo zaradi
situacije, zaradi nedelovanja sistema in odgovornih mednarodnih organizacij," se spomni Adis Imamović. Poudari, da ne gre
za pomoč. Ta predvideva določeno aroganco v odnosu do soljudi. "Mi nudimo podporo, kajti ti ljudje so tu. Naš cilj je, da jim
vrnemo nazaj vsaj košček dostojanstva." Ne mara velikih teorij in analiz – zanimajo ga rešitve na terenu. A vendar vidi
konkretne posledice politik EU: pretepene ljudi, nezakonita policijska zavračanja prosilcev za azil, kordone policistov, ki
tepejo ljudi. "Tu imamo opraviti s posledicami evropskih politik. Probleme imamo s policijskim nasiljem, a policisti dobijo
ukaze. In ti pridejo z vrha EU," doda, da je logičen odgovor izvažanju evropskega orožja in vojn v druge države beg ljudi iz
teh držav. "Veste, kaj pomeni, če te mora odrasel moški prositi za pomoč – pri previjanju ran? Tega si nihče ne zasluži. Ob
tem, da so moji davki šli tudi za bombe, med katerimi je morda ena padla na njegovo hišo in ubila njegovo družino. Zato je
bedno, ko se v Evropi razpravlja, da so med begunci moški, ki so vojaško sposobni. Rad bi videl te razpravljavce v mestu, kjer
vlada 26 milic in ne veš, kdaj se boš znašel nasproti katere. Kdo smo, da obsojamo?" ob koncu dneva, med pisanjem
donatorjem in usklajevanjem s prostovoljci, sklene Piksi.
Nasilje
Delavec tovarne Miral je nekaj ur prej parkiral kombi in odhitel v nekdanje proizvodne prostore. Starejši gospod se je
opravičil, da od situacije beži. "Tudi jaz sem bil nekoč begunec," je opisal vso bolečino in bedo situacije. Zgodbe ljudi niso
enake, a vsi govorijo, poskušajoč ohraniti vsaj nekoliko dostojanstva. Ob lastni stiski ali ob stiski drugih. Še vedno se
spomnijo, da so nekoč vodili posle, prevajali ali učili otroke. Kashif je prišel v Veliko Kladušo avgusta s svojim bratom
dvojčkom iz Pakistana. Pravi, da bo poskušal v BiH dobiti rumeno kartico, ki mu bo dajala pravico do dela, in potem bo
poiskal službo. "Tu mi je v primerjavi s Srbijo bolj všeč, ljudje so pripravljeni pomagati," je pojasnjeval v blatu nekdanjega
ličnega šotorskega taborišča na robu mesta. Čez nekaj ur je nedaleč stran skupina Afganistancev za večerjo kuhala čorbo. V
ponev nad odprtim plamenom so na grobo narezali čebulo, dodali nekaj žlic kaše, ki so jo skuhano hranili v drugem loncu,
dolili so vodo in dodali sol. Za karkoli več je potrebnega več denarja, so pojasnili in se nato spogledali ter odkimali, ko so v
odgovor na vprašanje, od kod ste, slišali Slovenija. "Slovenija polis nou gud, nou azil," je vse, kar so dodali v pojasnilo, da so
bili že trikrat nezakonito vrnjeni v BiH.
"Tudi če zagotoviš nekomu topel obrok, spalno vrečo ali toplo prho – nič od tega ne popravi travmatične situacije, v
kateri so migranti v BiH. Tu niso, da bi ostali, ampak zato, da bi šli naprej. Še kar naprej poskušajo in spet in spet se jih
potisne nazaj. Še vedno se jih pretepa, vračajo se poškodovani in ranjeni, z zlomljenimi kostmi. Zlome po navadi oskrbijo
v bolnici v Bihaću. Nič od tega, kar počnemo, tega zares ne preprečuje. Pred nekaj tedni je hrvaška policija pretepla zelo
prijaznega starejšega gospoda iz Iraka. Z zlomljenim mezincem se je odločil vrniti se v Sarajevo."
Jack Sapoch, No Name Kitchen
Slovenski policisti naj bi bili v zadnjem času razvili neposrečen smisel za humor, pove Jack Sapoch, raziskovalec pri
organizaciji No Name Kitchen. Ob meji s Hrvaško zbira poročila migrantov in beguncev o kršitvah človekovih pravic in
policijskem nasilju. Dnevno vidi ljudi z modricami in poškodbami, ki so bili vrnjeni iz Hrvaške ali Slovenije. Medijska
izpostavljenost, srečanje njihove raziskovalke s parlamentarci v EU-parlamentu, našteva dogodke, za katere le ugiba, ali so
prispevali, da se zdi, da je nasilje hrvaške policije v zadnjih tednih manj brutalno. A takoj doda, da se je še konec prejšnjega
tedna pogovarjal s fantom, ki ga je hrvaški policist zbrcal v glavo. "Po njegovem pričevanju, ker ni takoj predal telefona, saj
je bil ta edina vez, ki jo je imel s svojo družino v Siriji," pojasni ameriški politolog, ki nasilje popisuje od septembra, in še
pravi, da če kaj, je sistematično. Opozori, da so v zadnjem času begunci in migranti začeli pogosteje govoriti o pasteh in
ovirah, ki so namenjene njihovemu dodatnemu poniževanju. Opiše pripoved skupine fantov iz Bangladeša. "Slovenski
policisti so jih pričakali takoj ob Kolpi in jih pozdravili z 'welcome to Slovenia'. Potem so jih odpeljali na policijsko postajo,
kjer so fantje zaprosili za azil. A so v odgovor slišali, da zanje ni prostora. V skupini sta bila dva mladoletnika; šestnajst- in
sedemnajstletnik, ki sta zapisala na papir, ki jima ga je dala policija, da je njuna destinacija Slovenija in da želita zaprositi za
azil. To so nato slovenski policisti prečrtali in zapisali na novo, da je njihova destinacija Italija," obnovi Jack Sapoch. "Gre za
zelo skrb zbujajoče ravnanje. Nasilje je nedvomno najbolj vidna stvar, ki pritegne veliko pozornosti, a množični izgoni in
preprečevanje dostopa do azilnega sistema je, pravno gledano, mnogo bolj resno protipravno ravnanje," opozori Jack
Sapoch.
To so ljudje, ki imajo pravico do življenja, kot jo imamo tudi mi
Slovenska policija iz Novega mesta se je odzvala na poročilo No Name Kitchen o tem, da naj bi slovenski policisti letos
avgusta na tleh zbrcali mamo, očeta in sina družine, ki je prebegnila iz Irana. Zaradi nalomljene kosti v roki naj bi sina
oskrbeli v zdravstveni postaji Vinica, preden so jih predali hrvaški policiji. Slovenska policija trdi, da se ta dogodek ni mogel
zgoditi v Sloveniji, saj ni zabeležen. Mednarodni raziskovalci, ki zbirajo pričevanja o policijskem nasilju nad migranti, pa
slovensko policijo pozivajo, naj poročilo o notranjem nadzoru javno predstavi. Ameriški politolog opozori, da opažajo, da
slovenska policija, tudi če gre za mešane skupine beguncev in migrantov, izloči sirske državljane, ki jim morda vseeno
omogoči, da podajo namero o podaji prošnje za mednarodno zaščito v Sloveniji. "Nedvomno teče v Siriji še naprej grozna
vojna, a vseeno ni odločitev policije, da odloči, kdo je lahko upravičen do mednarodne zaščite in kdo ne," ponovi Jack
Sapoch, da gre za prekoračenje pooblastil in za protipravno delovanje.
Sistem in fašizem

V zadnjih mesecih v No Name Kitchen opažajo tudi vse več poskusov nadzora in omejevanja gibanja beguncev in migrantov
znotraj BiH. Tako so lokalni prebivalci lahko kaznovani, če doma gostijo migrante, ne da bi jih prijavili. Prijaviti jih ne morejo,
če ljudje nimajo pravih dokumentov, te pa lahko dobijo le v Bihaću, kamor iz Velike Kladuše ne morejo več z avtobusom, saj
jim tudi vozovnice za potovanje po BiH ne prodajo brez pravih dokumentov. Prav tako se kaznuje zasebni prevoz migranta,
ki je v BiH brez pravih dokumentov.
Veš, da ne moreš pomagati vsem. Pomagaš, kolikor lahko
"Oprostite, a to, kar se dogaja – da ljudi v nekaterih barih ne postrežejo, da ljudem, ki želijo kupiti karto za avtobus ali vlak,
karte ne prodajo -, je fašizem," je neposreden Isak Ibrahimi. Lučaj od glavnega trga v Veliki Kladuši ima slaščičarno in
burekdžinico. "Ti ljudje niso krivi, da so tu in da jim zdaj ne dovolijo več, da bi šli dalje," pojasni, medtem ko pripravlja kavo
za stalne goste, ki so se ustavili na jutranji kavi. V vitrini so razporejene kremšnite, eklerji in različne rezine, zadaj se pečejo
pite. Lokal vodita skupaj z ženo in tam nista iz humanizma. "Če človek želi in ima denar, mu skuham kavo," poudari in še
pove, da ima vsakdo v BiH sorodnika, ki je v tujini; v Sloveniji, Avstriji ali Nemčiji. Kako bi bilo, če bi se njim dogajalo, da jih
ne bi hoteli postreči, ker so Balkanci, Bosanci Albanci, ali karkoli že, postavi retorično vprašanje. Ko so prišli v Veliko Kladušo
prvi begunci in migranti, se spomni, je takoj na vrata obesil napis, da so vsi dobrodošli. Včasih, če kdo nima denarja in se želi
le pogreti, mu ni težko pustiti vrat odprtih. Zato so zvečer mize praviloma zasedene. Tudi če je kdo zares lačen, se ne glede
na denar vedno kaj najde. S sinom, ki je zobozdravnik v zdravstvenem domu v Veliki Kladuši, sta šla večkrat tudi v šotorsko
taborišče, kjer so pomagali, kot so lahko. V mestu se tudi še spomnijo nogometne tekme, ki jo je organiziral med ekipo
lokalcev in migrantov. "Sedanji sistem, tudi begunski center v Miralu, ne bo rešitev," zmaje z glavo, da so potrebne
sistemske rešitve. "Obstajati bi morali načini, kako bi lahko ljudje zaprosili za azil v Evropi. Sedanja situacija, ko imamo
brezvladje, ko slovenska policija vrača ljudi Hrvatom, hrvaška policija pa jim jemlje denar, uničuje mobitele in ljudi tepe, je
nevarna. To je nezakonito. Ne vem, zakaj bosanske oblasti glede tega ničesar ne rečejo. To, da so ljudje brez papirjev, je
nevarno," pojasni Isak Ibrahimi, da ni potrebe, da bi kdorkoli igral mater Terezo ali zahteval utopijo. Jezno opiše, da lahko
migranti z dokumenti, ki jih imajo, dvignejo denar prek Western Uniona, ne morejo pa kupiti vozovnice za avtobus ali kave.
Bankirji se nič ne pritožujejo, doda. "Ljudje potrebujejo dokumente in papirje, da imajo identiteto in pravice, da lahko
normalno potujejo," ponovi, da bi moral obstajati jasen in smiseln sistem. Z dobrohotno nejevero pojasni, da je spoznal
ljudi, ki so neuspešno poskusili priti v EU tudi po petnajstkrat. In šestnajstič uspeli. "Ljudje so vedno potovali in migrirali. In
vedno bodo," pove kot sin migranta, ki se je v Veliko Kladušo preselil v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Slika: Pod razpadajočim dijaškim domom Borići v Bihaću je postavljenih pet belih šotorov Visokega komisariata ZN za
begunce. Foto: Robert Balen
Človek človeku brat
Spomin na dneve, ko so bili z družino med vojno lačni, je v zadnjem letu določil pot tudi Asimu Latiću Latanu. Ko se mu je
leta 1994 rodil sin, ni bilo v hiši nobene hrane. Nekdanji vodja hotela Agrokomerc v Veliki Kladuši je ob privatizaciji ugotovil,
da so delavci postali ničvredni. Veteran vojne v BiH je zato odprl svojo restavracijo in jo vodil sedem let. Stregel je
someščanom in nekdanjim soborcem. Nato je pred vhodom v prvih dneh februarja zagledal prvega begunca. Ko mu je
prikimal, da je lačen, a da nima denarja, ga je povabil za mizo in mu dal jesti. Vsak dan je bilo lačnih in utrujenih ljudi več.
"Zaprl sem podjetje in od tedaj deset mesecev vsak dan kuhamo. Vsi smo veterani," opiše Asim Latić Latan ekipo štirih do
petih prijateljev. Začnejo ob šestih, ob enajstih odprejo vrata. Dnevno postrežejo okoli 400 obrokov. Med ramadanom so
ljudem ponudili tako jutranji obrok kot večerni iftar ob koncu posta. "Nikogar nisem v teh desetih mesecih prosil za nič. Na
začetku so nas podpirali lokalni prebivalci, pomagali so otroci iz šol, iz Cazina in okolice. Dnevno so nam ljudje prinašali vse:
fižol, krompir, zelje ...," opisuje podporo, ki je prišla brez besed. Takoj ko sta prišla v Veliko Kladušo, sta mu ponudila
podporo tudi Adis Imamović Piksi in Petra Streuer prek prostovoljnega solidarnostnega kolektiva SOS Ljuta Krajina. Poleti je
za nekaj mesecev dobil podporo Mednarodne organizacije za migracije, ki pa se je nato septembra odločila, da bo raje
sodelovala z Rdečim križem, četudi za dvakrat višjo ceno na obrok. "Če me vprašate, diši po pranju denarja," je razočaran
nad delom mednarodnih organizacij nekdanji hotelir. Zdaj ponovno sodeluje s SOS Ljuto Krajino, dnevni topli obrok pa
zagotavljajo ob pomoči nizozemske fundacije Lemon. Gostilna, v kateri je vsega osem miz s po štirimi stoli, je ob pol dveh
pometena in pospravljena. Nekateri migranti brez besed ponudijo pomoč pri pospravljanju in pomivanju, pove gostilničar.

Za mizo za vogalom sedi Halil Mehić. Nogo, na kateri ima protezo, vse odkar je med vojno stopil na mino, ima iztegnjeno.
Utrujenost prinaša tiho zadovoljstvo dobro opravljenega in koristnega dela. Zato nasmejano lupi krompir in ga v kosih reže v
veliko plastično posodo z vodo. Refik Duraković Livak, ki je dopoldan preživel za lonci, vrti med prsti cigareto, naslonjen na
steno za pultom. "Gre tudi za kulturo, kako ljudje jedo," pravi Asim Latić Latan. "To so ljudje, ki imajo pravico do življenja,
kot jo imamo tudi mi. Sedaj jih nobena EU-država več noče. Tu pri nas pa nimajo ničesar, saj nimamo dosti," opisuje temelje
človeškega dostojanstva in tega, kaj pomeni biti sočlovek človeku. V državi, za katero se je boril, a ga je v zadnjih letih le
spet in spet razočarala, kot je tudi mnoge mlade, ki iz nje odhajajo, je podpora soljudi del znosnosti, a tudi lepote vsakdana.
“Seveda nas skrbi, da bi lahko umrli zaradi podhladitev. Ljudje še naprej poskušajo, da bi prešli mejo, in nedvomno obstaja
možnost, da začne snežiti, da se temperature spustijo in da bodo ljudje tudi zmrznili,” je opozoril predstavnik Zdravnikov
brez meja ob šotorskem taborišču pri Veliki Kladuši. Zdravstveno oskrbo še vedno zagotavljajo lokalni zdravstveni delavci,
mednarodna organizacija je zagotovila brezplačna zdravila in medicinske pripomočke.
Kuhinja v nekdanjem dijaškem domu Borići v Bihaću je na prostem. Pakistanski migrant iz hlebčkov testa valja čepate. Za
njim in pred njim so po tri ognjišča. Za nastanitev in prehrano naj bi v Borićih skrbela Mednarodna organizacija za migracije,
a na vprašanje, ali so čepati del jedilnika mednarodne organizacije, kuhar le odkima. Prazne škrbine oken je organizacija
zapolnila s plastičnimi okni, na katerih se svetijo rumene zvezde na modri podlagi Evropske unije. A vrat še vedno ni, stene
stopnišč so napol razbite in v sobah, četudi je v njih polno ljudi, se v telo že v nekaj minutah zažre vlažen mraz. Walihan
Zadran govori angleščino nekoga, ki je leta sodeloval z ameriško vojsko v Afganistanu. A zato je moral tudi pobegniti. Ve, da
je to, kako želijo prečkati meje, v sedanjem evropskem razumevanju sveta nezakonito. Da jih zato vračajo – enkrat, dvakrat,
štirikrat. A ve tudi za mnoge, ki jim je uspelo. In predvsem vidi, da je to edina opcija, ki jo imajo. Predstavi šestnajstletnega
Mohameda Khana, ki je bil prejšnji teden vrnjen prek Hrvaške iz Slovenije. Potem ko si je poškodoval nogo, je našel pomoč
pri slovenski družini, a nato so ga ujeli slovenski policisti malo pred mejo z Italijo. Opiše, da se spomni šest izvodov
policijskega zapisnika. Tri kopije je najprej dobil v roke, nato pa so mu jih vzeli, ko so ga predali hrvaškim policistom. Njun
prijatelj, ki stoji zraven, zastavi v vsem času le eno vprašanje: "Zakaj nas hrvaška policija tepe?" Ob vhodu v veliko halo je
sedela skupina moških, ki so igrali karte. Eden od njih je dvignil kapo in pod njo pokazal obvezano glavo. "Kroejša polis."
Ljudje potrebujejo dokumente in papirje, da imajo identiteto in pravice, da lahko normalno potujejo, da obstaja jasen
sistem
Na drugi strani mesta je Ahmad Deylani nesrečno stal dobrih deset metrov pred ogrevanim begunskim centrom Bori. Do tja
je od Borićev hodil vsaj pol ure čez Bihać. Zdaj so ga ponovno usmerjali nazaj v razpadajoči obup. Njegova angleščina obsega
največ dvajset besed. A ko je slišal Slovenija, je potegnil iz žepa nahrbtnika štiri liste. Sklep o pridržanju, zapisnik, plačilni
nalog in sklep, da mu ni bilo nič odvzeto. Podpisano, s slovenskim grbom na žigu ali v glavi dokumentov. V Slovenijo je prišel
v noči z 12. na 13. november. V roke so mu dali zloženko v farsiju. Nato pa v zapisnik zapisali, da je bil "razgovor opravljen v
angleškem jeziku, ki ga razume". "11 days Slovenia. 3 hours Bosnia." Vse ostalo o pešačenju enajstih dni, ki je bilo izničeno v
treh urah protipravnega verižnega vračanja, ostane neizrečeno v neprijaznem zimskem zraku. Morda ne tako hitro, a vendar
vztrajno se v Evropi z vsako kršitvijo pravic migrantov in prosilcev za azil kruši ideja pravne države. Spodkopava se ideal
človeškega dostojanstva.
"V Srbiji smo videli krizo med marcem 2016 in marcem 2017. Oblasti so počasi vzpostavile kampe in begunske centre.
Seveda pa so nekateri ljudje še vedno vztrajali zunaj sistema in poskušali iti naprej. Mislim, da se bo nekaj podobnega
zgodilo v BiH. Ljudi se bo poskušalo dati v uradne kampe, a nekateri bodo še naprej poskušali."
Jack Sapoch, No Name Kitchen
•
Katalonija in Slovenija: Ko državni vrh ne najde časa za načelnost. Uroš Esih. Večer, Maribor, 01.12.2018
https://www.vecer.com/katalonija-in-slovenija-ko-drzavni-vrh-ne-najde-casa-za-nacelnost-6622237

Slika: Quim Torra bo iz Ljubljane očitno odšel brez čvrstih objemov in stiskov rok najvišjh predstavnikov države. Foto:
Reuters
Nihče izmed predstavnikov državnega vrha kljub vsesplošnim slovenskim simpatijam do katalonskega osamosvajanja ne
najde časa ali interesa za srečanje z izvoljenim predsednikom katalonske vlade Quimom Torro.

V času pred lanskim neuspelim referendumom o neodvisnosti v Kataloniji in po njem je v Sloveniji glede katalonskega
vprašanja vladala redko videna politična enotnost v celotnem političnem spektru. Slovenske politične stranke so ob še živem
spominu, da se je Slovenija dokopala do svoje države na osnovi pravice narodov do samoodločbe, z različno stopnjo
naklonjenosti spremljala katalonski poskus osamosvajanja. A kot se je v slovenski zunanji politiki že večkrat pokazalo, so eno
normativna stališča, drugo pa dejanja.
Naslednji konec tedna, v četrtek in petek, pride v Slovenijo na obisk predsednik katalonske vlade Quim Torra. Kljub temu da
gre za legitimno izvoljenega predsednika vlade gospodarsko zelo pomembne dežele, nihče izmed najvišjih predstavnikov
države nenadoma ne najde časa, da bi se sestal z visokim katalonskim gostom. Iz urada predsednika vlade so nam denimo
sporočili, da se predsednik vlade Marjan Šarec ne bo srečal s predsednikom katalonske vlade zaradi drugih vnaprej
dogovorjenih obveznosti.
Zatočišče na ljubljanskem magistratu
V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so bili bolj zgovorni. Pojasnili so, da predsednik republike Pahor
predstavnikov regionalnih oblasti iz drugih držav, ki se neuradno ali zasebno mudijo v Sloveniji, običajno ne sprejema, pač
pa jih sprejmejo njegovi svetovalci, če je za to izraženo obojestransko zanimanje. "Za sestanek uradno ali neuradno nismo
prejeli s strani katalonske vlade nobenega predloga, prav tako pa za morebitno srečanje ni posredovala španska ambasada v
Sloveniji," so pojasnili v predsednikovem uradu in dodali, da je pobudo za sestanek Pahor-Torra posredoval evropski
poslanec Ivo Vajgl. V uradu predsednika so nato predlagali, da se Torra sestane s predsednikovim svetovalcem dr. Ernestom
Petričem, a so dobili odgovor, da katalonski gost nima časa.
Tako kot Šarec in Pahor interesa ali časa za srečanje s katalonskim predsednikom vlade ni našel niti zunanji minister Miro
Cerar. Iz Mladike so sporočili, da je minister za zunanje zadeve naslednji teden na službenih poteh v tujini. Tudi nekateri v
diplomatskih krogih se čudijo, zakaj nihče iz državnega vrha Torre ne bo sprejel, saj gre za predsednika regije, kakršne redno
sprejemajo v vladi, državnem zboru in pri predsedniku republike. Znani so namreč primeri takšnih srečanj izvoljenih
slovenskih funkcionarjev, od koroških deželnih glavarjev do predsednikov Furlanije - Julijske krajine.
Gospodarstveniki našli čas za posel
Bistveno odločneje kot v državnem vrhu so na obisk katalonskega predsednika vlade odreagirali v Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS). Gospodarstveniki so ga povabili medse, da jih nagovori z željo, da Katalonija in Slovenija poglobita
medsebojne gospodarske odnose. "Hkrati je to lahko priložnost za vse tiste obstoječe in nove slovenske izvoznike, da prek
katalonskega gosta morda izpostavijo svoje glavne izzive pri poslovanju s katalonskimi partnerji," še sporočajo iz GZS. Bruto
domači proizvod Katalonije, najbolj razvite regije v Španiji, je 226 milijard evrov.
"Predstavnike vlad Furlanije - Julijske krajine ali Koroške res sprejemajo na vladni ravni, a to zato, ker gre za visoke
predstavnike regij, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost," je ravnanje najvišjih predstavnikov države vzel v bran
opozicijski poslanec Jožef Horvat (NSi), predsednik odbora za zunanjo politiko (OZP) državnega zbora v prejšnjem sklicu. Bo
se pa s Torro sestal aktualni predsednik OZP Matjaž Nemec. Horvat pojasnjuje, da Nemec ne bo sprejel predsednika
katalonske vlade v funkciji predsednika OZP, ampak v imenu poslanske skupine SD. Časa za srečanje z očitno ne preveč
zaželenim katalonskim gostom ni našel niti predsednik državnega zbora Dejan Židan (SD).
"Bojazen slovenskih politikov je popolnoma nerazumljiva"
Tako bo Torro v ljubljanski mestni hiši na koncu sprejel ljubljanski župan Zoran Janković. Na magistratu bo potekalo tudi
srečanje predsednika katalonske vlade s slovensko javnostjo in novinarji. "Če hoče imeti Slovenija kakršnokoli vlogo vlogo v
svetu in v mednarodnih dogajanjih, potem se mora njena zunanja politika odzivati. In ravno na takšnih kritičnih točkah, kot
je vprašanje Katalonije. Kaj je bolj kritična vsebina kot kršenje človekovih pravic in zloraba prava znotraj EU?" se sprašuje
evropski poslanec Vajgl, sicer vodja Platforme za dialog EU - Katalonija.
Vajgla je sram
"Bojazen slovenskih politikov je popolnoma nerazumljiva in je samo simptom splošnega odnosa Slovenije kot avtistične
države, ki zna iti samo tja, kamor nas nekdo vodi, sami pa nimamo avtonomnih stališč," je bil oster Vajgl. "Da prihaja na
obisk predsednik velike evropske dežele, ki ima devet milijonov prebivalcev, z močno gospodarsko in kulturno tradicijo, in
ga noben najvišji predstavnik slovenske države niti zasebno niti neuradno noče sprejeti, je škandal, zaradi česar je mene
sram."
Bivši slovenski zunanji minister je še poudaril, da so ravno neuradni stiki pogosto najbolj kreativen del svetovne diplomacije
in da je boj Slovenije za mednarodno priznanje v kritičnih trenutkih potekal na neuradni ravni ter da bi se morali iz tega
nekaj naučiti. "Na srečo tudi to pot slovenska civilna družba, vselej odprta za pogovore, ni zatajila. Gost pa bo lahko predal
svoje sporočilo tudi poslancem državnega zbora," je sklenil Vajgl.
•
Dva katalonska voditelja v zaporu začela gladovno stavko. STA. Večer, Maribor, 01.12.2018
https://www.vecer.com/dva-katalonska-voditelja-v-zaporu-zacela-gladovno-stavko-6622540

Slika: Jordi Sanchez. Foto: Reuters
Dva priprta zagovornika katalonske neodvisnosti, ki v zaporu čakata na začetek sojenja zaradi vloge v poskusu razglasitve
neodvisnosti Katalonije, sta danes začela gladovno stavkati, je potrdil njun odvetnik. Jordi Sanchez, nekdanji vodja
civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost Katalonije, ter Jordi Turull, nekdanji član katalonske vlade, sta
se za to odločila, ker želita dvigniti zavest javnosti o njunem boju, je dejal njun odvetnik Jordi Pina na novinarski konferenci
v Barceloni. V izjavi, ki jo je prebral odvetnik, Sanchez in Turull opozarjata, da špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi
njuni pozivi proti zaporni kazni dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Kot je dejal Pina, ne ve, ali se
bo gladovni stavki pridružilo tudi ostalih pet katalonskih voditeljev, ki so priprti v kaznilnici Lledoners v bližini Barcelone.
Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove
vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje naj bi se
začelo v začetku prihodnjega leta. Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola
Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev.
V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti. Katalonski
regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije.
•
Slovenija in Avstrija: Migracije Ljubljana in Dunaj razumeta različno. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 03.12.2018
https://www.vecer.com/slovenija-in-avstrija-migracije-ljubljana-in-dunaj-razumeta-razlicno-6623656

Slika: Slovenski premier Marjan Šarec se na evropskem diplomatskem parketu očitno dobro znajde. Foto: EPA
V sklopu obiskov sosednjih držav po prevzemu funkcije se bo slovenski premier Marjan Šarec jutri sestal z avstrijskim
kanclerjem Sebastianom Kurzem.
Slovenski premier Marjan Šarec bo jutri na delovnem obisku v Avstriji. Na Dunaju ga bo gostil avstrijski kancler Sebastian
Kurz, nato pa ga sprejme tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. "To bo sicer Šarčev prvi dvostranski obisk
katere od sosednjih držav v nizu po njegovem prevzemu premierskega položaja," nam je potrdil Šarčev zunanjepolitični
svetovalec Roman Kirn.
Avstrijci ne gredo v Marakeš
Osrednje teme pogovorov bodo avstrijsko predsedovanje Evropski uniji (EU), ki ga bo konec konec leta, pa tudi migracije in
pogajanja o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027, prav tako brexit in razmere na Zahodnem Balkanu, smo izvedeli.
Premier Šarec je glede migracij nedavno v državnem zboru, ko je tekla razprava o globalnem dogovoru Združenih narodov o
migracijah, dejal, da Slovenija nezakonitih migracij ne podpira, slovenska policija pa da je v boju zoper nje uspešna. Šarec ni
naklonjen morebitnemu posvetovalnemu referendumu v Sloveniji o globalnem dogovoru, Avstrija pa si je premislila in
nedavno odločila, da k temu dogovoru ta mesec v maroškem Marakešu ne pristopi.

Državi sicer že leta gojita visoko raven partnerskih in dobrososedskih odnosov in vodita tesen medsebojni politični dialog.
Kot so zapisali v premierjevem kabinetu, je Avstrija tretja gospodarska partnerica Slovenije. Avstrija v Sloveniji celo vodi po
višini tujih naložb, Avstrijci pa so pri nas na drugem mestu po številu prihodov tujih turistov in prenočitev. Blagovna
menjava med državama presega pet milijard evrov letno.
5 milijard evrov letno znaša blagovna menjava med sosedama
Odprta vprašanja
Toda kljub dobrim odnosom je še zmeraj nekaj odprtih vprašanj. Prvo je avstrijski nadzor na meji s Slovenijo, ki se je začel
po vrhuncu begunske krize leta 2015, opozarjajo v Slovenski tiskovni agenciji STA. Slovenija meni, da je ta nadzor
nepotreben, Avstrija pa pri njem še kar vztraja. Kot smo že poročali, je slovensko javnost razburil tudi avstrijski zakon o
prilagoditvi oziroma indeksaciji otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji. Tako naj bi tudi otroci
delavcev migrantov iz Slovenije prejemali nižji avstrijski otroški dodatek, pač glede na nižjo raven življenjskih stroškov v
Sloveniji. Evropska komisija je zaradi zakona Avstriji že zagrozila s postopkom.
Stalnica dialoga med Slovenijo in Avstrijo je seveda položaj slovenske manjšine v Avstriji. Avstrijska finančna podpora
slovenski manjšini v zadnjih dveh desetletjih ni sledila niti inflaciji, kaj šele, da bi se povišala. Spričo tega imajo težave
številne manjšinske organizacije, edini posvetni tednik koroških Slovencev Novice pa je na robu propada. Avstrijska vlada, v
kateri so Ljudska stranka kanclerja Kurza in desničarski svobodnjaki, je nedavno sprejela še odločitev, da pridobitev državne
socialne pomoči vežejo na znanje nemščine. V eni od krovnih manjšinskih organizacij, Narodnem svetu koroških Slovencev,
so ob tem prejšnji teden javno opozorili, da bi ukrep lahko prizadel pripadnike manjšine, ki znajo slovensko, a morda zaradi
nezadostnega znanja nemščine ne bi bili upravičeni do socialne pomoči v polnem obsegu.
Stalnica avstrijsko-slovenskih odnosov je notifikacija avstrijske državne pogodbe (ADP). Avstrija zavrača, da bi Slovenija kot
naslednica Jugoslavije lahko nasledila njen sopodpis pod ADP. To bi utegnilo biti za slovensko manjšino, ki ji v Avstriji še niso
uresničili vseh pogodbenih pravic, zelo pomembno.
Cerar v Berlinu
Se pa ima Avstrija za zaščitnico nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. V Zvezi kulturnih društev nemško govoreče narodne
skupnosti v Sloveniji so prejšnji teden na slovensko vlado naslovili resolucijo. Kot smo poročali v Večeru, so znova pozvali k
ustavnopravnemu priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot avtohtone narodne skupnosti. Zunanji minister Miro
Cerar je v odzivu konec minulega tedna prav za Večer zatrdil, da za podelitev posebnega statusa tej etični skupini "ni
pravnih podlag in tudi ne siceršnjih okoliščin".
Cerar je bil sicer včeraj že na delovnem obisku pri nemškem kolegu Heiku Maasu v Berlinu. Sogovornika sta izpostavila
interes za nadaljnjo krepitev blagovne in storitvene menjave z Nemčijo kot najpomembnejšo gospodarsko partnerico
Slovenije, odnose med državama pa sta ocenila za odlične, pri čemer se je Cerar zavzel tudi za krepitev naložbenih aktivnosti
nemškega gospodarstva pri nas. Cerar in Maase sta izmenjala tudi poglede na vprašanja o prihodnosti EU, brexitu in
spoštovanju načela vladavine prava. "Slovenija je za Nemčijo tesen partner za povezanost Evrope. To združeno Evropo
dandanes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej," je po poročanju STA dejal Maas in dodal, da je: "Slovenija tudi zanesljiva
zaveznica pri krepitvi vladavine prava v Evropi."
•
Premier Šarec na Dunaju: Nadzor na meji zavoljo napačnih odločitev. Boris Jaušovec. Večer, Maribor,
05.12.2018
https://www.vecer.com/premier-sarec-na-dunaju-nadzor-na-meji-zavoljo-napacnih-odlocitev-6624796

Slika: Premiersko srečanje na Dunaju potrdilo dobre odnose. Foto: Bor Slana/sta
Slovenski premier Marjan Šarec je na prvi bilateralni obisk v tujino odpotoval v Avstrijo, s katero ima Slovenija veliko
skupnih točk, vendar tudi nekaj opaznih razhajanj.
Slovenskega predsednika vlade Marjana Šarca je danes na delovnem obisku gostil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Na
skupni tiskovni konferenci se je gostitelj slovenskemu premierju, ki je funkcijo prevzel šele 13. septembra letos, zahvalil, da
je na svojem prvem obisku v sosedstvu obiskal Dunaj.
Sebastian Kurz je dejal, da sta se sicer že srečala prej na multilateralnih sestankih, "vendar pa imamo Slovenci in Avstrijci
zelo dobro sosedsko sodelovanje tako na politični ravni kot tudi na gospodarski. Pri slednjem naša blagovna menjava doseže

kar pet milijard evrov. Tisoči avstrijskih podjetnikov investirajo v Sloveniji, mnogi Slovenci delajo v Avstriji. V obeh državah
imamo tudi narodne skupnosti, državi močno sodelujeta tudi na kulturnem področju. Na evropski ravni nas pestijo enake
težave, recimo v soseščini, naj omenim Rusijo, pa ZDA in izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Prav ta poglavja bodo
prihodnji teden glavne teme Evropskega sveta, ki mu še do konca leta predseduje Avstrija. Obe državi tudi zelo podpirata
integracijo Zahodnega Balkana v evropske povezave."
Težave so rešljive
Marjan Šarec se je strinjal z gostiteljem in dodal, da so med sosedama tudi še kakšna odprta vprašanja: "Vendar je to
normalno med vsemi sosedami na svetu. Naše težave so vsekakor rešljive. Avstrija Evropski uniji predseduje v težavnem
času, ampak je to nalogo pohvalno opravila. Njeno predsedovanje je zaznamovalo tudi že nekaj časa v Evropi žgoče
vprašanje migracij in tukaj bo pomemben vrh EU-Afrika ta mesec na Dunaju. Tudi sam menim, da je rešitev treba iskati pri
izvoru migracij. Te rešitve moramo iskati skupaj, ne pa da se jih posamezne države lotijo stihijsko in vsaka po svoje," je
morda Šarec namignil tudi na avstrijski odstop od globalnega sporazuma Združenih narodov o urejanju migracij, ki se mu pa
Slovenija ni odpovedala.
Šarec in Kurz sta predstavnika mlajše generacije evropskih politikov, ki da ne gledata v zgodovino, temveč naprej.
Kurz je odraščal v schengenskem prostoru brez kontrol na notranjih mejah in tudi to ga je izoblikovalo v "prepričanega
Evropejca".
Slovenija dovolj dobro varuje svojo zunanjo evropsko mejo, zato naj Avstrija nadzor na notranji schengenski meji ukine.
Slovenski premier je še dodal, da sta s kanclerjem predstavnika mlajše generacije evropskih politikov. Šarec je v nedeljo
dopolnil 41 let, Kurz je star 32 let: "Zavoljo tega morda na politiko gledava drugače od starejših kolegov, se ne ozirava v
zgodovino, temveč gledava naprej, v prihodnost."
Prva je bila Nemčija
Novinarji so predsednika vlad povprašali o notranjem nadzoru schengenske meje. Kancler Kurz je odgovoril: "Tukaj imata
državi različni stališči, vendar so naši cilji enaki. Oboji si želimo Evropo brez notranjih meja. V schengenskem prostoru sem
odraščal in postal prepričani Evropejec. Vendar spomnimo, da smo bili v to odločitev prisiljeni zaradi napačnih odločitev iz
leta 2015. Nemčija, ki je tedaj razglašala odprte meje za begunce, je vendar prva uvedla nadzor na svoji notranji schengenski
meji, in to z Avstrijo. Temu smo potem sledile še druge države. Zategadelj želimo, da bi se nadzor na zunanjih evropskih
mejah nadzor okrepil do te mere, da notranji nadzor ne bo več potreben." Šarec pa je odgovoril, da je avstrijski nadzor meje
s Slovenijo nepotreben: "V duhu dobrososedskih odnosov pričakujemo, da bo Avstrija nadzor na meji s Slovenijo ukinila, saj
dovolj dobro varujemo svojo zunanjo evropsko mejo. Oboji se strinjamo, da je treba okrepiti Frontex in zavarovati zunanje
meje, ki so v našem primeru meje Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. To bi bilo najboljše in tako bi se v Sloveniji tudi
zmanjšal občutek, da ji Avstrija ne zaupa." Odgovoru na vprašanje o indeksaciji, to je nižanju otroških dodatkov gostujočih
delavcev v Avstriji, se je Kurz izognil, Šarec pa je opozoril, da je zadeva na mizi Evropske komisije: "Komisija bo o tem
odločila in upam, da bo pri tem spoštovala vladavino prava."
Kasneje je Marjana Šarca na Dunaju sprejel še avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen.

Slika: Walter Famler, vodja kulturnega centra Alte Schmiede, velik prijatelj Slovenije, je Marjanu Šarcu za njegov nedavni
rojstni dan podaril posodo za izdelovanje kefirja mariborskega podjetja Kefirko, v katerega je tudi sam vložil deset
odstotkov. Foto: Boris Jaušovec
Kefir in strip za rojstni dan
Dan pred delovnim srečanjem, pravzaprav vljudnostnim spoznavnim sestankom Marjana Šarca s Sebastianom Kurzem, je
veleposlanica Ksenija Škrilec za Slovence, živeče v Avstriji, in avstrijske prijatelje Slovenije pripravila sprejem ob bližajočem
se dnevu samostojnosti in božično-novoletnih praznikih. Častni gost je bil slovenski premier. Walter Famler, vodja
kulturnega centra Alte Schmiede, velik prijatelj Slovenije, mu je za njegov nedavni rojstni dan podaril posodo za izdelovanje
kefirja mariborskega podjetja Kefirko, v katerega je tudi sam vložil deset odstotkov. Za povrh mu je izročil še imeniten
nemški prevod kultnega slovenskega stripa Meksikajnarji avtorja Zorana Smiljanića. Strip govori o mehiški pustolovščinah
avstro-ogrskega cesarja Maksimilijana in njegovih vojakov, med katerimi so bili tudi Slovenci.
•
Hrvaška skrajna desnica napoveduje proteste v Marakešu. STA. Večer, Maribor, 05.12.2018

https://www.vecer.com/hrvaska-skrajna-desnica-napoveduje-proteste-v-marakesu-6624460

Slika: Edini poslanec hrvaške skrajno desne stranke Hrvaška raste (Hrast) Hrvoje Zekanović je napovedal, da bo s še
dvema somišljenikoma odšel v Marakeš, da bi protestirali proti sprejemu globalnega dogovora. Foto: Nikola Solć
Kot menijo, bo globalni dogovor ZN odprl nevarnost, da bo Hrvaška postala "žariščna točka" za migrante.
Edini poslanec hrvaške skrajno desne stranke Hrvaška raste (Hrast) Hrvoje Zekanović je danes napovedal, da bo s še dvema
somišljenikoma odšel v Marakeš, da bi protestirali proti sprejemu globalnega dogovora Združenih narodov o migracijah. Na
konferenci v Marakešu, ki bo 10. in 11. decembra, bo hrvaška vlada dogovor podprla.
Zekanović je danes novinarjem v saboru napovedal, da bodo odšli v Marakeš, ker so ogorčeni nad dejstvom, da o globalnem
dogovoru ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ni bilo razprave v hrvaškem parlamentu.
V Maroku bodo svoje nezadovoljstvo izražali na novinarskih konferencah, uličnih protestih in v povezavah s podobnimi
konservativnimi pobudami iz drugih držav.
Z Zekanovićem naj bi šla dva člana nove hrvaške konservativne državljanske pobude Hrvaški branik, ki je bila ustanovljena
konec novembra ravno z namenom, da bi "zaščitili Hrvaško in hrvaški narod" pred migrantsko krizo, ki jo označujejo za
"največjo nevarnost za državo po domovinski vojni".
Kot menijo, bo globalni dogovor ZN odprl nevarnost, da bo Hrvaška postala "žariščna točka" za migrante. Trdijo, da dogovor
zanemarja meje nacionalnih držav in da izenačuje zakonite in nezakonite migracije.
Na Hrvaškem se sprašujejo, kdo bo financiral potovanje konservativnega trojčka v Marakeš, ki velja za eno najbolj prestižnih
globalnih turističnih destinacij. Marakeš je tudi na seznamu svetovne dediščine organizacije ZN za izobraževanje, znanost in
kulturo (Unesco).
Hrvaška vlada bo na konferenco v Marakeš poslala notranjega ministra Davorja Božinovića, ki je eden najbolj tesnih
sodelavcev premierja Andreja Plenkovića.
•
EPP se Orbanu ne bo odrekla. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 05.12.2018
https://www.vecer.com/epp-se-orbanu-ne-bo-odrekla-6624139

Slika: Madžarskega premier Viktor Orban. Foto: EPA
In to kljub madžarskemu teptanju vrednot EU. Tako je tudi spitzenkandidat Weber izrazil zgolj razočaranje zaradi selitve
Centralne evropske univerze iz Budimpešte na Dunaj.
Evropska ljudska stranka (EPP), največja politična skupina v Evropskem parlamentu, katere članica je tudi stranka Fidesz
madžarskega premierja Viktorja Orbana, ima očitno nenavadno razumevanje tega, kaj je kršitev vrednot EU in kaj ni. Tako
je mogoče sklepati, sodeč po reakciji Manfreda Webra, EPP-jevega spitzenkandidata na prihajajočih evropskih volitvah, na
dokončno odločitev vodstva Centralne evropske univerze (CEU), da vse svoje akreditirane ameriške programe s prihodnjim
šolskim letom preseli iz Budimpešte na Dunaj. Medtem ko Orbanovi kritiki selitev CEU vidijo kot še en dokaz Orbanovega
zatiranja neodvisnih institucij in poskus nadaljnjega omejevanja akademske svobode, je Weber po twitterju zgolj izrazil
veliko razočaranje, da madžarska vlada ni sklenila sporazuma s CEU, ki bi ji omogočil, da nadaljuje svoje delo pri naših

vzhodnih sosedih. In dodal, da je kaj takega nesprejemljivo. Da pa je stvar Sodišča EU, da presodi, ali je Madžarska z lanskim
sprejetjem visokošolskega zakona kršila pravo EU.
Argument EPP, da je enfant terrible v vsaki družini, se je izkazal za slepilni manever
Omenjeni zakon med drugim določa, da morajo vse tuje univerze, akreditirane na Madžarskem, ponujati svoj program tudi
v matični državi. V tem primeru ZDA, saj je CEU, ki velja za eno najboljših univerz v srednji Evropi, ustanovil ameriški
milijarder madžarskega rodu George Soros. Ta že več let v očeh Orbanove vlade velja za enega največjih sovražnikov
madžarske države in s tem naroda, ker da, tako trdi madžarska vlada, med drugim financira nezakonite migracije v Evropo.
Zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo tudi CEU postala Orbanova tarča. In tako madžarska vlada, kljub temu da je CEU
izpolnila vse z zakonom določene pogoje, ni hotela podpisati sporazuma s to univerzo.
Pa vendarle Webrova reakcija in molk vodje EPP Josepha Daula ob odhodu CEU, kljub visokim pričakovanjem madžarske
civilne družbe, nista presenetljiva. Evropska ljudska stranka želi tudi po evropskih volitvah maja prihodnje leto ostati
največja politična skupina v Evropskem parlamentu. Vse dosedanje volilne napovedi kažejo, da bosta tako EPP kot druga
največja stranka, skupina socialistov in demokratov, na majskih volitvah izgubili kar nekaj poslanskih sedežev, tudi na račun
politične skupine evroskeptikov. Zato je za EPP, kljub temu da je znotraj skupine veliko negodovanja zaradi Orbanovega
delovanja, pomembno, da obdrži Fidesz, za katerega volilne napovedi kažejo, da bo na evropskih volitvah ob sedanjih
štirinajstih osvojil še vsaj dva evropska poslanca.
Kdo je Soros
Milijarder, vlagatelj, špekulant in filantrop so najpogostejše besede, s katerimi opisujejo 88-letnega Georgea Sorosa,
Američana judovsko-madžarskih korenin. Premoženje, ki ga ocenjujejo na 25 milijard dolarjev, naj bi bil zaslužil na borzi
preko svojih skladov, med katerimi je najbolj znan Quantum. Sicer pa je Soros v postsocialističnih državah Evrope in
nekdanje Sovjetske zveze znan po svoji mreži fundacij Odprta družba, s katero spodbuja razvoj in krepi moč ter vpliv civilne
družbe. Njegov štipendist je bil med drugim madžarski premier Orban, medtem ko se je Odprta družba letos, po uveljavitvi
zakona, ki močno obdavčuje donacije nevladnim organizacijam iz tujine, umaknila iz Madžarske.
V tej luči je tudi mogoče razumeti Daulov odgovor na novembrskem kongresu EPP v Helsinkih, ali ni čas, da Orban zapusti
EPP. Slednji je odgovoril, da je v vsaki družini enfant terrible in da ga ima raje v družini, da se lahko z njim pogovarja in
poskuša vplivati nanj. Koliko so bili pri tem uspešni v minulih osmih letih, odkar je Orban na oblasti na Madžarskem, jasno
dokazuje vladno omejevanje svobode medijev, nevladnih organizacij, pravne države, sodstva in zdaj tudi avtonomije
univerz. Mimogrede, madžarska vlada je poleti sklenila, da ne bo več financirala študija spolov na madžarskih fakultetah,
prav tako je omejila sredstva za raziskave.
V tej luči se zdi tudi sprejetje sicer neobvezujoče Resolucije o varstvu vrednot EU in varovanju demokracije na omenjenem
kongresu slepilni manever oziroma poskus pomiritve tako lastnega članstva, ki nasprotuje nadaljnjemu članstvu Fidesza v
EPP, kot tudi manever, ki naj bi zunanji javnosti dokazoval, da je EPP zavezana spoštovanju evropskih vrednot. Ko gre za
njihove člane, očitno predvsem na papirju.
•
Javno pismo predsedniku vlade: Investicije so se vrhunski znanosti široko izognile. Franja Žišt. Večer, Maribor,
06.12.2018
https://www.vecer.com/javno-pismo-predsedniku-vlade-investicije-so-se-vrhunski-znanosti-siroko-izognile-6624850

Slika: Državo zapuščajo najboljši študenti, ker so prepričani, da pri nas ne morejo razviti svojih potencialov. Foto: Robert
Balen
Najuspešnejši slovenski znanstveniki predsednika vlade Marjana Šarca opozarjajo, da je stanje v znanosti slabo, da
potrebujejo več denarja in spremembe v upravljanju.
"Uvrstitev najboljše slovenske univerze med 500 najboljših na šanghajski lestvici ni nekaj, na kar bi lahko bili ponosni. Še bolj
zaskrbljujoče je nizko število in uspešnost slovenskih znanstvenikov na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) kot
najbolj ugledih raziskovalnih projektov," začnejo svoje pismo predsedniku vlade Marjanu Šarcu znanstveniki in raziskovalci,
ki so sicer bili uspešni na omenjenih razpisih. Doslej je uspelo sedmim slovenskim projektom, kar pomeni, da so slovenske
prijave uspešne le v dveh odstotkih, evropsko povprečje pa znaša 12 odstotkov. Po uspešnosti smo v skupini z
vzhodnoevropskimi državami, kar ne more biti tolažba, saj smo več kot dvakrat manj uspešni od Madžarske, zaostajamo za

Češko in Estonijo, so opozorili podpisniki pisma, ki predsednika vlade prosijo za podporo znanstvene odličnosti, ki bi morala
biti osnova dolgoročne uspešnosti Slovenije.
Slabi tudi v primerjavi z Balkanom
Dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta, dr. Dragan Mihailovič z Inštituta Jožefa Stefana, dr. Marta Verginella s Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani (UL), dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko UL, dr. Matevž Dular s Fakultete za
strojništvo UL, dr. Nedeljka Žagar s Fakultete za matematiko in fiziko UL,dr. Jaka Tušek s Fakultete za strojništvo UL, dr.
Jernej Ule z University College of London in Francis Crick Institute v Veliki Britaniji in dr. David Šarlah z University of Illinois v
ZDA so predsednika vlade opozorili, da podpora znanosti od leta 2009, ko so se konstituirali centri odličnosti, ni bila deležna
večjih ambicioznih iniciativ od države.
Potrebujemo ambiciozne cilje
Podpisniki pisma so prepričani, da bi država morala zastaviti ambiciozne cilje: "Kot sta denimo uvrstitev slovenskih univerz
med 200 ali vsaj 300 najboljših na svetu in podvojitev števila nosilcev ERC-projektov v naslednjih petih letih.To lahko
dosežemo le s podpiranjem najboljših, z dobro infrastrukturo in mednarodno vpetostjo. Nove generacije vrhunskih mlajših
raziskovalcev si lahko zagotovimo le, če bomo stimulirali povečanje števila slovenskih podoktorantov v najboljših skupinah v
svetu in podprli njihovo vrnitev v domovino s projekti za mlade doktorje in z začetnimi sredstvi za nove raziskovalne
skupine." Za uspeh na razpisih za ERC-projekte je potrebna vrhunska produkcija v več kot desetletnem obdobju, za kar je
potrebno trajno podpiranje najbolj ambicioznih kadrov in raziskav, so poudarili.
"Investicije iz strukturnih skladov so se vrhunski znanosti široko izognile. Številne države iz EU13 so izbrale precej bolj
ambiciozno pot. Češka je ustanovila več centrov odličnosti, vsakega je financirala v višini okoli 200 milijonov evrov, Poljska
gradi sinhrotron in center za krioelektronsko mikroskopijo. Celo v primerjavi z Balkanom se slabo odrežemo - Hrvaška je
med najpomembnejše prioritete postavila investicijo v Inštitut Rudjerja Boškoviča s 100 milijoni evrov, Srbija namenja 40
milijonov evrov za nanocenter, podobno ravnajo v Romuniji in na Madžarskem z več 100-milijonskimi investicijami v
znanost v zadnjih štirih letih," so zapisali slovenski znanstveniki. Ob tem dodajajo, da so razvitejše države še bolj ambiciozne.
"Avstrija je leta 2009 ustanovila in izdatno financirala Institute of Science and Technology, v katerega je privabila vrhunske
strokovnjake iz celega sveta, ki je denimo samo v letu 2016 pridobil več ERC-projektov kot cela Slovenija v desetih letih.
Nedavno je avstrijska vlada namenila dodatno milijardo evrov za razvoj univerz, predvsem za dodatno izboljšanje
infrastrukture in odprtje novih mest za vrhunske raziskovalce. Celo Nemčija želi kljub odlični znanosti izboljšati položaj
svojih univerz med najboljšimi, zato s programom odličnosti podpira najboljše, in to tako na področju naravoslovnih,
tehničnih in medicinskih kot tudi družboslovnih in humanističnih znanosti."
Negativna bilanca kroženja možganov
Nedopustno je, da na številnih področjih najboljši študenti zapuščajo Slovenijo že po prvi bolonjski stopnji zaradi
prepričanja, da tu ne morejo razviti svojih potencialov, so prepričani raziskovalci: "Poleg tega z davčno politiko še vedno
kaznujemo raziskovalce na usposabljanju v tujini in jih skoraj silimo, da prekinejo stike z domovino. Z omejenimi finančnimi
sredstvi ne moremo računati, da bi v Slovenijo privabili najboljše kadre od drugod, saj plače slovenskih raziskovalcev niso
več zanimive niti za vzhodno Evropo in Azijo, kaj šele za razvitejši del sveta. Tako imamo v kroženju možganov izrazito
negativno bilanco."
Z jasno podporo znanstvene odličnosti bi lahko obrnili trend v petih do desetih letih
Pri nas ne pride do prodora podpiranja odličnosti, menijo podpisniki. "Že 19 let obstaja v financiranju znanosti močna
inercija glede proporcev programskega financiranja, ki se niso bistveno spremenili, čeprav so nekatere skupine in inštitucije
dosegle pomembne preboje, druge pa stagnirale. Še več, vedno bolj je prisotna želja po zapiranju v vrtičke in omejevanju v
nekakšnem strahu pred bolj uspešnimi." Ob zavedanju potrebe po ohranjanju osnovnega nabora znanja v vseh disciplinah
ne bo pomembnih prebojev brez prepoznavanja in podpiranja najboljših po mednarodno sprejetih kriterijih, na osnovi
kvalitetne mednarodne recenzije in brez "slovenskih specifik", so zapisali.
Za pomanjkanje podpore vrhunske znanosti je najbolj odgovorna politika, ki ne prepoznava pomembne vloge znanosti in
ostaja pri neizpolnjenih deklaracijah, kot je Raziskovalno-inovacijska strategija, opozarjajo znanstveniki: "Del odgovornosti
nosi tudi znanstvena sfera, ki je pogosto zadovoljna s statusom quo oziroma se boji, da bi izgubila še obstoječa financiranja.
Slovenska znanost se kljub temu lahko pohvali s trendom rasti svetovno izjemnih dosežkov in mednarodno priznanih
znanstvenikov."
Ne vsakemu malo, ampak le najboljšim
Za razvoj znanstvene odličnosti bo treba vložiti bistveno več denarja, "za kar so se deklarativno izrekle tako rekoč vse
stranke, čeprav so trenutne prioritete vedno izrinile znanost v drugi plan". Znanstveniki predlagajo, da se investicije iz
reševanja kratkoročnih problemov preusmeri v znanost, denar pa se ne razdeli po ključu vsakemu malo, ampak najboljšim
in perspektivnim skupinam. Pomembno je, da podpora ne bo omejena le na en mandat, kot se je zgodilo s centri odličnosti.
Na pristojnem ministrstvu in na agenciji za raziskovalno dejavnost bi morali povečati število strokovnjakov, preobrazbo
bodo morale izvesti univerze, na primer s spremembo pedagoške obremenitve glede na znanstveno uspešnost ter z
vključitvijo čim večjega deleža najboljših slovenskih in tujih raziskovalcev, še predlagajo.
"Na vas in na celotni vladi je odgovornost za prihodnost Slovenije. Z jasno podporo znanstvene odličnosti bi lahko obrnili
trend in v petih do desetih letih lahko začeli žeti rezultate. Pozivamo vas, da že z letom 2019 povečate sredstva za znanost,
in sicer vsaj proporcionalno v skladu z zavezami koalicijske pogodbe, ki določa dvig javnih sredstev za znanost od 0,38 na
odstotek BDP do leta 2022," so podpisniki zaključili pismo predsedniku vlade.
•
Občutki nezaupanja. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 06.12.2018
https://www.vecer.com/obcutki-nezaupanja-6624871

Slika: Slovenski premier Marjan Šarec in avstrijski kancler Sebastian Kurz. Foto: Bor Slana/STA
Slovenski premier Marjan Šarec je včeraj opravil prvi delovni obisk v eni od sosed. Ni naključje, da je izbral Avstrijo. Tako on
kot njegov avstrijski gostitelj Sebastian Kurz spadata med mlajše evropske voditelje. Avstrijski kancler te dni obhaja prvo
obletnico svoje turkizno-modre vlade, Šarec pa je premier slabe tri mesece. Kurz je lani zmagal na parlamentarnih volitvah
na čelu konservativne Ljudske stranke, ki ji je dodal privesek Lista Sebastiana Kurza. Strankarsko tradicionalno črno barvo je
formalno spremenil v že omenjeno turkizno. V vlado je vzel skrajno desne svobodnjake, kar je v Avstriji redko. Šarec je na
slovenskih parlamentarnih volitvah nastopil z listo svojega imena. Za zdaj še ni jasno, v katero smer bo ta njegova
manjšinska vlada, prvič pri nas, šla. Šarčevo vlado od zunaj podpira stranka Levica, ki jo mnogi vidijo skrajno levo. Že tu je
videti nekaj pomembnih razlik med liderjema, še več jih najdemo pri še zmeraj odprtih vprašanjih med državama.
Najbolj očitne so pri odnosu Ljubljane in Dunaja do migracij. Slovenija upravičeno opozarja, da migrantskega vprašanja ni
mogoče reševati parcialno. O tem načeloma govori tudi Dunaj, ko se za svoj nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo
izgovarja na takšno ravnanje držav severneje od Avstrije, na Nemčijo, pa celo na Dansko in Švedsko. Češ, v to smo bili
prisiljeni, a vendar si želimo skupnih rešitev, predvsem okrepitev nadzora na zunanjih evropskih mejah. A skupno globalno
iskanje rešitve v Marakešu je Dunaj zavrnil.
Celovški odvetnik Rudi Vouk, ki je manjšini na avstrijskem Koroškem izboril razširitev dvojezičnih krajevnih tabel in rabo
slovenščine kot uradnega jezika na sodiščih, nam je predstavil ilustrativno primerjavo, ki bi morala Avstrijcem te argumente
izbiti iz rok. Avstrija za nadzor svoje južne meje namreč na leto porabi 20 milijonov evrov. In rezultat? Letos so na njej prijeli
10, z besedo deset, ilegalnih prebežnikov. Vouk: "Torej je Avstrija za to porabila dva milijona evrov na begunca. To je precej
več kakor pa manjšini nameni letne denarne podpore."
Avstrija podpor za manjšino ni povišala že 25 let. Potrebe rastejo, svoje je storila tudi inflacija. Avstrijska zunanja ministrica
Karin Kneissl je pred mesecem slovenskemu kolegu Miru Cerarju obljubila, da bo pogledala, kaj se da storiti.
Če bi to avstrijska stran čim prej storila, bi lahko parafrazirali besede slovenskega premiera s včerajšnje skupne tiskovne
konference s Kurzem. Šarec je dejal, da bi se občutek v Sloveniji, da ji Avstrija ne zaupa, precej zmanjšal, če bi Avstrija
nadzor na svoji južni meji ukinila. Že. Ampak če bi Avstrija končno slovenski manjšini, katere pravice so zapisane v Avstrijski
državni pogodbi, namenila ustrezno več denarja, bi to pripomoglo k zmanjšanju slovenskega občutka nezaupanja do
Avstrije.
Manjšinsko in mejno (ne)zaupanje
•
Pahor na neuradnem pogovoru sprejel katalonskega premierja Quima Torro. A.L., STA. Večer, Maribor,
06.12.2018
https://www.vecer.com/pahor-danes-na-neuradnem-pogovoru-sprejel-katalonskega-predsednika-quima-torro-6625081

Slika: Pahor na neuradnem pogovoru sprejel katalonskega premierja Quima Torro. Foto: Matjaž Klemenc

Pahor sicer glede prizadevanj za večjo samostojnost Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v
kar se uradna Ljubljana ne vmešava.
Predsednik republike Borut Pahor je danes na neuradnem pogovoru sprejel katalonskega premierja Quima Torro, ki se
danes in v petek mudi v Sloveniji. Na srečanju sta spregovorila o tradicionalno dobrem odnosu med Slovenijo in Katalonijo,
so sporočili iz urada predsednika.
Pahor sicer glede prizadevanj za večjo samostojnost Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v
kar se uradna Ljubljana ne vmešava.
Sprva sicer ni bilo predvideno srečanje Torre s kakšnim predstavnikom državnega vodstva, a kot so pojasnili pri uradu
predsednika, se je Pahor za neuraden pogovor s predsednikom Katalonije odločil, ko ga je Torra v začetku tega tedna
osebno pisno zaprosil za neuraden sprejem in po telefonskem pogovoru, ki sta ga imela.
Torra se v Sloveniji mudi na povabilo evropskega poslanca Iva Vajgla (Alde/DeSUS). Med drugim se bo sestal s poslancem
SD Matjažem Nemcem, sicer predsednikom odbora DZ za zunanjo politiko, in zainteresiranimi člani tega odbora, gostili pa
ga bodo tudi na Društvu slovenskih pisateljev. V petek se bo med drugim sestal z gospodarstveniki na Gospodarski zbornici
Slovenije.
V ljubljanski mestni hiši bo danes ob 17. uri javni pogovor s katalonskim predsednikom, ki ga bosta gostila Vajgl in bivši
predsednik republike Milan Kučan.
•
Katalonski predsednik Quim Torra v Ljubljani: Okoli sebe vidim prijatelje. Kristina Božič. Večer, Maribor,
06.12.2018
https://www.vecer.com/katalonski-predsednik-quim-torra-v-ljubljani-okoli-sebe-vidim-prijatelje-6625384

Slika: Katalonski predsednik je gostoval tudi v Društvu slovenskih pisateljev in polistal po literaturi. Foto: Robert Balen
Na dan španske ustave je najvišji katalonski politični predstavnik dejal, da praznuje nekaj pomembnejšega - prijateljstvo in
solidarnost s Katalonijo, ki ju je našel v Sloveniji.
Katalonski predsednik Quim Torra se je danes srečal s predsednikom države Borutom Pahorjem, imel pogovor v društvu
pisateljev, ki mu je prisostvovala tudi državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan, popoldan v
mestni hiši pa je srečal župana Zorana Jankovića in sodeloval na javni razpravi s prvim predsednikom Slovenije Milanom
Kučanom in slovenskim evropskim poslancem Ivom Vajglom.
Medtem ko je urad predsednika države poudaril, da je šlo za neuradno srečanje, in je tudi državna sekretarka pravosodnega
ministrstva pojasnila, da je prišla v svojem imenu, pa je vendarle dodala, da se uradno ne more zares ločiti od osebnega.
Quim Torra je letos maja kot predsednik Katalonije nasledil Carlesa Puigdemonta, ki je še vedno v pregnanstvu v Belgiji. V
Španiji je za rešetkami devet katalonskih političnih zapornikov, med katerimi so štirje v zadnjem tednu začeli gladovno
stavko. Družbeni aktivisti in politiki so že več kot leto dni v priporu, ker so 1. oktobra lani organizirali referendum o
neodvisnosti Katalonije. To je tedaj podprlo več kot 90 odstotkov volivcev, ki so se na voliščih soočili z brutalnim nasiljem
španskih policijskih enot. "Španska ustava je za nas kletka, v zadnjem letu pa tudi dobeseden zapor za številne moje kolege,"
je Quim Torra pojasnil, da v Kataloniji obstaja 80-odstotno soglasje, da je treba izvesti svoboden in demokratičen
referendum o neodvisnosti, da nasprotujejo nasilju ter da si želijo živeti v republiki in ne v kraljevini. "Pričakovali smo nasilje
španskih oblasti, skrbi pa nas reakcija EU, ki se ni zavzela za spoštovanje človekovih, državljanskih pravic," je dejal katalonski
odvetnik in založnik. Na to sta danes v skupni izjavi opozorila tudi Ivo Vajgl in Milan Kučan. Pozvala sta špansko vlado, da
sprejme dialog in temeljne vrednote demokratičnih družb, in ob tem opozorila, da sta "zgrožena nad neodzivnostjo,
nenačelnostjo in sprenevedanjem evropskih institucij, ki molčijo tudi ob najnovejši zaostritvi razmer v Kataloniji". Pozvala
sta vse, da se "zavzamejo za politično rešitev katalonske krize in za usodo političnih zapornikov in vseh katalonskih politikov,
ki so se pred represijo španskih oblasti umaknili v druge države". Katalonski predsednik, hvaležen, da je slovenski državni
zbor lani uradno opozoril na nedovoljeno nasilje španske policije, pa je v duhu katalonskega boja in vztrajanja prebivalk in
prebivalcev Katalonije dejal, da verjame v ljudi: "Reakcija in podpora sta prišli od ljudi Evrope - in verjamem, da bo ta pritisk
ljudi naraščal in da bo pripeljal tudi do pravih političnih sprememb."

Vestnik, Murska Sobota
•

Prvi pomurski radio ima 60 let. Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXX, št. 49, 6. decembra
2018, str. 6
Regionalna radijska postaja s posebnim pomenom
Nekoč Radio Murska Sobota, danes Murski val
Zasebna radijska postaja Murski val je nepridobitna regionalna radijska postaja s posebnim pomenom. Radio, ki se je ob
svojem rojstvu leta 1958 imenoval Radio Murska Sobota in se pred četrt stoletja preimenoval v Murski val, danes oddaja na
dveh ultrakratkovalovnih frekvencah, 94,6 MHz in 105,7 MHz, na srednjevalovni frekvenci 648 KHz in tudi po spletu, s
svojim radijskim signalom pa pokriva severovzhodni del Slovenije.

Slika: Lastnik Murskega vala Janez Hanč in direktorica Marjanca Györek. Fotografija: Aleš Cipot
Posebno pozornost kot radijska postaja s posebnim pomenom posveča Slovencem v Porabju, Romom in ljudski glasbi.
Radio je svoj 60. rojstni dan praznoval v Gledališču Park, na slovesnosti so se sprehodili skozi leta obstoja, spregovorila pa
sta najprej direktorica radia Marjanca Györek, nato še urednik Dejan Fujs. Direktorica se je med drugim zahvalila vsem,
zaradi katerih radio obstaja že šest desetletij, to je vsem poslušalcem. »V programski strukturi dajemo poseben poudarek
vsebinam o porabskih Slovencih, o življenju in delu Madžarov in Romov v Prekmurju, o številnih verskih skupnostih na
območju severovzhodne Slovenije, študentom v Mariboru in Ljubljani, kmetijski problematiki, kulturni in jezikovni identiteti
ter ohranjanju kulturne dediščine.«
Tudi urednik se je zahvalil poslušalcem za zvestobo v šestih desetletjih, povedal pa je tudi, da je hvaležen vsem, ki so
radio v vseh teh letih soustvarjali.
•
Praznujeta tudi radio in televizija v Lendavi. A. B. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXX, št. 49, 6.
decembra 2018, str. 6
V Lendavi so proslavili 60-letnico radijskega in 40-letnico televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost
v Sloveniji. Današnji Pomurski madžarski radio (Muravideki Magyar Radio oz. MMR) ima predhodnika v Radiu Murska
Sobota, ki je program v slovenščini in madžarščini začel oddajati 29. novembra pred 60 leti. Prva televizijska
oddaja v madžarskem jeziku pa je bila na TV Slovenija 25. oktobra 1978.

Slika: Predsednik vlade Marjan Šarec je poudaril, da je Slovenija naklonjena narodnim skupnostim. Fotografija: Aleš
Cipot/mediaspeed.net

Predsednik vlade Marjan Šarec, ki se je udeležil slovesnosti v Lendavi, je dejal, da oba medija spodbujata dvojezičnost in
ohranitev narodne identitete. »Slovenija je naklonjena narodnim skupnostim, saj vemo, kako je, če si zunaj domovine,« je
med drugim dejal premier.

Slika: Torto velikanko so razrezali: Helena Zver, pomočnica generalnega direktorja RTV za madžarsko narodno skupnost,
Jožef Vegi, odgovorni urednik studia madžarskih programov RTV in Mirjana Lovrič Magyar, odgovorna urednica
televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost. Fotografija: Aleš Cipot/mediaspeed.net
Televizijski program lendavskega studia ima slovenske podnapise, ena najbolj znanih madžarskih oddaj, ki jih lahko
spremljajo po vsej državi, pa je Hidak oziroma Mostovi. V teh oddajah in programih ustvarjalci poročajo o vsakdanjem
življenju prekmurskih Madžarov in njihovih praznikih.
•
Svetovi, kamor se vstopa samo v tišini. A. N. R. R. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto LXX, št. 49, 6.
decembra 2018, str. 6
V spomin na pesnika Milana Vincetiča
O pesniku so razmišljali literarni zgodovinar Franci Just, umetnostni zgodovinar Janez Balažic in akademski slikar Zdenko
Huzjan
V spomin na pesnika Milana Vincetiča so v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota pripravili literarno - likovni večer.
Z razstavo svojih del in prebiranjem odlomkov iz njunega osebnega dopisovanja se je Vincetiča spominjal akademski slikar
in pesnik Zdenko Huzjan, umetnostni zgodovinar Janez Balažic je spregovoril o svojem intimnem vstopanju v svetove
pesnika Vincetiča in slikarja Huzjana, literarni zgodovinar Franci Just pa je na kratko osvetlil pesnikovo literarno pot in
predstavil njegove pesmi iz zadnjega ustvarjalnega obdobja.

Slika: Od leve Franci Just, Janez Balažic in Zdenko Huzjan. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež
Vincetičevi sodelavci, učitelji Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, so spominski večer obarvali z recitalom
njegove poezije, izbrane iz pesniških zbirk, ter izbranih neobjavljenih pesmi, kakršne so ostale zapisane od maja 2016 do
septembra 2017 v njegovem računalniku.
Milan Vincetič in Zdenko Huzjan sta se spoznala v Galeriji Murska Sobota, ko je pesnik slikarja povabil, naj da likovno
podobo njegovi pesniški zbirki Obrekovanje Kreča, ki je izšla leta 1995, in odtlej sta si dopisovala. Sprva s pisanjem na roko
in se tako veselila odpiranja pisma, ki je prišlo v poštni nabiralnik. Sčasoma sta začela pisati na pisalni stroj, ko so se pojavili
novi mediji, pa sta pisanje opustila. A pisma, sporočila in pesmi ali le verzi, ki so se morda dolgo kalili v njegovi duši ali
nastali v nekem trenutku, so ostali. In nekaj teh je Huzjan tudi prinesel s sabo. Beseda pesnika je hkrati beseda našega sveta,
pravi, in tako zveni tudi Vincetičeva beseda.

O Vincetičevi literarni poti je razmišljal Franci Just, dober poznavalec njegove poezije. Bil je pesnik, ki mu je bilo ustvarjanje
v slast, pravi, a je na Parnas šel po daljši in težji poti, saj literarna kritika in literarna veda dolgo nista doumeli izpovedne in
izrazne posebnosti njegove poezije. Tudi mnogi literarni kritiki se niso zmogli dokopati do jedra njegove poezije, saj so na
poti v njegov pesniški svet omagali ob zunanjih podobah. Ker v svetu besedne umetnosti na situ časa ostajajo le polna zrnja,
tudi Vincetičeve samosvoje in izvirne poti v sodobnem slovenskem pesništvu kulturna javnost ni mogla spregledati.
»Vincetičeva pesniška pot v sodobni slovenski poeziji je samosvoja in izvirna po obliki in vsebini pesniške izpovedi. Njegove
pesmi karakterizirata stroga in do potankosti premišljena pesniška forma na eni strani in na drugi izredno razprta, svobodna
in razgibana metaforika.«
Ne poznam pesnika, pove Just, ki bi znal s tako geometrično natančnostjo graditi svoje pesmi. Stroga forma pri tem ne
omejuje njegove globoke metaforike, prav nasprotno, zaobjame široko prostranstvo in v njegovih lirskih svetovih razbiramo
njegovo pesniško veščino, eksistencialna stanja, intimno držo in življenjska spoznanja, pove.
Bil je tudi pesnik podobe in zvoka, poleg izjemne slikovitosti njegovo poezijo odlikuje še zvočna plat, saj njegovi verzi zvenijo
in pojejo, bralec pa se lahko prepusti lepoti besed, ki jih je brusil in loščil, dokler niso zazvenele in zasijale v popolnosti.
Založba Litera bo predvidoma leta 2021 izdala celovit pregled Vincetičevega ustvarjanja z neobjavljenimi pesmimi vred.
Kako vstopati v svetove skrivnosti Milanove poezije in v poezijo podob Zdenka Huzjana, se sprašuje Janez Balažic in
odgovarja: »S hvaležnostjo, da še lahko in da mi je dano.« In nadaljuje: »Ko vstopam v Milanovo poezijo, spoznavam, kako
neskončno lepe znajo biti njegove figure, krajine, kamor so za venomer zaprepadene njegove anime, ljubezni. Niso pa
tako blizu, da bi prihajal vanje nenadoma.
Vidim jih le kot metafizično magične prostore, skrajno izčiščene in abstraktno osmišljene. Morda je tudi zato Milana in
njegovo duhovno ozvezdje prepoznal slikar, grafik, kipar in poet Zdenko Huzjan. Kako neposredno zadenejo njegovi svetovi
podob prostore naše duše. Ves čas, v vseh podobah in literarnih parabolah se nam ponujajo kot zatočišča. Tako presunljivo
blizu so nam, da jih spoznavano lahko osmislimo kot prostore, pričevanja, da so naše duše davne in naša prihodnost večna.
V tej danosti, v takem zrenju v svetove Huzjana in Vincetiča pa lahko vstopam samo v tišini. Z molkom.«
•
Meja je grobo spremenila življenja ljudi. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, Murska Sobota, leto
LXX, št. 49, 6. decembra 2018, str. 20
V žarišču dogodkov 1918–1920
Svoj pogled na prelomne dogodke na območju obeh Radgon so predstavili slovenski in avstrijski zgodovinarji – Zakaj in
kako so nekatere pokrajine odrezali od matične domovine – Pišejo tudi o tem, kako so dozorevale ideje o zavzetju
Prekmurja
Pomembne politične odločitve so se v preteklosti in tudi danes (migracijski val) nemalokrat izražale na mostu čez reko Muro
med Gornjo Radgono in avstrijsko Radgono. Širši prostor na obeh bregovih reke je imel stoletja skupno zgodovino in usodo,
državna meja pa je zarezala v življenja ljudi. Ob 100. obletnici konca 1. Svetovne vojne in nedavni 100. Obletnici razglasitve
Republike Avstrije sta Občina Radgona in Muzej v stari orožarni/ Museum im alten Zeughaus izdala dvojezični zbornik V
žarišču dogodkov 1918–1920 od Prekmurja prek Radgone do Cmureka.

Slika: Mateja Močnik in Beatrix Vreča, članici uredniškega odbora, sta predstavili zbornik, ki prinaša poglede slovenskih
in avstrijskih zgodovinarjev na prelomne dogodke. Fotografija: Nataša Juhnov
Sodelovali so zgodovinarji in drugi strokovnjaki iz Avstrije in Slovenije ter v svojih prispevkih z različnih zornih kotov
predstavili pogled na dogodke, dogajanje in posamezne osebnosti. Dejstvo je, da je zmaga ali uspeh za eno stran za
drugo pomenila poraz ali izgubo. Reka Mura do konca 1. svetovne vojne ni bila mejna reka, pariška mirovna pogodba,
podpisana 10. septembra 1919, pa je glavni tok reke Mure določila za mejo med Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS ter s
tem grobo spremenila življenje ljudi na obeh straneh reke. Radgona je postala razdeljeno obmejno mesto in ljudje so se

morali naučiti živeti z mejo, v uvodu piše Beatrix Vreča, direktorica Muzeja v stari orožarni, in predstavi širši zgodovinski
kontekst tega območja. Da bi bili življenje ljudi in posledice političnih odločitev nazorno prikazani, so k sodelovanju povabili
strokovnjake z obeh strani meje, kar je drzna poteza, ki pa lahko pomembno prispeva k razjasnitvi okoliščin in razumevanju
zgodovine.
Dober poznavalec lokalne zgodovine Hermann Kurahs je v prvem prispevku predstavil boje v Radgoni in sporni vojaški izid, v
svojem drugem prispevku pa se posvetil radgonskemu vprašanju na mirovnih pogajanjih v Saint-Germainu ter podrobno
opisal znameniti napad na Radgono, ki se je zgodil 4. februarja 1919. Odlomke iz vojne kronike Karla Freybergerja, ki je od
leta 1914 do leta 1922 skrbno zapisoval dogajanje, je izbrala in jih analizirala Marie Theres Zangger, posebej se je posvetila
obdobju od novembra 1918 do decembra 1920. Gre za kronistov subjektivni pogled na dogajanje po 1. Svetovni vojni, ki
pokaže, kakšen vpliv je imela vojna na Radgono. Freyberger je bil v tistem času ravnatelj meščanske šole in je stanoval v
Spodnjem Grisu.

Slika: Razglednica Spodnjega Grisa, ki je danes na slovenski strani, pred letom 1920. Fotografija: Arhiv muzeja v Stari
orožarni
Boj za ozemlje in prevlado
O Rudolfu Maistru in njegovi vlogi pri zasedbi severne narodnostne meje ter boju za Radgono piše Dragan Potočnik.
Maribor je bil strateško mesto, ki so si ga želele tako nemške dežele kot Država SHS. Maister je 23. Novembra s svojimi borci
v samostojni akciji razorožil nemško zeleno gardo in najprej prevzel vojaško oblast in nato v Mariboru dokončno utrdil še
slovensko politično oblast. Slovenci pa so počasi začeli prevzemati še sodstvo, šolstvo in upravo.
Podrobneje piše tudi o boju za Radgono in o tem, kako so dozorevale ideje o zavzetju Prekmurja. 26. decembra 1918 je
mariborski narodni svet v Radgoni organiziral tabor za Prekmurce in radgonske okoliške slovenske vasi. Predsednik tabora je
bil Matija Slavič, general Maister je bil tisti, ki je še posebno verjel v moč vojske in govoril, da bo Slovenija dobila toliko
ozemlja, kolikor ga bodo z vojsko osvojili.

Slika: Člani mednarodne razmejitvene komisije na tromeji v Kuzmi leta 1924. Z desne generalmajor Giovani Valvassori,
Vojin Čolak-Antić, David Cree, Maurice Marminia in Karoly Vaseel. Fotografija: Pokrajinski arhiv Maribor
Podrobneje so opisani boji v Radgoni 4. februarja, ki so se končali z nemško - madžarskim porazom, Prekmurce pa ohrabrili
v boju za priključitev k matičnemu narodu. V Saint-Germainu so potem Radgono zaradi sestave prebivalstva in gospodarstva
dodelili Republiki Avstriji, Maribor pa Kraljevini SHS. Piše, da je po zaslugi Maistra in njegovih borcev nova meja med
Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS potekala od Dravograda do Gornje Radgone in po tej meji sta Apaško polje s

pretežno nemško govorečim prebivalstvom in Spodnji Gris pripadla Kraljevini SHS, Radgonski kot s slovenskimi vasmi pa
Avstriji.
Vojaško kariero slovenskega častnika Benedikta Zeilhoferja in njegovo vlogo v boju za Radgono je raziskala Mateja Močnik.
Zeilhofer je poveljeval 6. stotniji Maistrove vojske, ki se je 1. decembra 1918 v popolni bojni opremi z vlakom prek Špilja
odpravila proti Radgoni. Radgono so zavzeli brez prelivanja krvi, že januarja pa je v te konce na željo avstrijske diplomacije
prišla ameriška študijska komisija. Zeilhoferjeve čete so 4. Februarja v Radgoni napadle, odpor je vodil Johann Mikl, kljub
dobri taktiki je zmagala slovenska vojska. V bojih je bil Zeilhofer ranjen, piše Močnikova, in je odšel na zdravljenje v
Radence.
V svojem prispevku Franz Josef Schober podrobneje opiše in razsvetljuje boje po prvi svetovni vojni med jugoslovansko in
avstrijsko vojsko za novo mejo ter spopade v Obrajni (Halbenrainu), Apačah, Cmureku ter mirovne pogodbe, ki pa se jih tudi
niso vedno držali.
Časopisi obravnavajo aktualne teme
Pravnik Dušan Ščap, ki se ukvarja z zgodovino Apaškega polja, tokrat načenja apaško vprašanje, kako je večinoma nemško
govoreče prebivalstvo pripadlo Kraljevini SHS in kako so o tem poročali slovenski časopisi. Kraljevina SHS si je močno
prizadevala do biti Apaško polje, ker je bilo to izrazito kmetijsko območje in pomembno za oskrbo s hrano.
O tem, kako je tednik Murska straža poročal o dogajanju v Radgoni, pa piše Ivan Rihtarič. Glasilo obmejnih Slovencev je
prvič izšlo 19. aprila 1919 in je zastopalo Slovence na levem in desnem bregu Mure. Bilo je polno narodoljubnih misli,
poročali pa so o dogajanju v Radgonskem kotu, o pariški mirovni konferenci in vprašanju ter slovenizaciji Radgone. Ko je šlo
za vprašanje Radgone, so na naslovnici objavili uvodnik z naslovom Protestiramo!. Avtor ugotavlja, da je časopis zaznal kar
nekaj problemov in aktualnih tem.
O državnih mejah v Prekmurju pa piše Metka Fujs, ki predstavi Prekmurje od srednjega veka. Kako je stoletja pripadalo
Madžarski, o narodnemu prebujanju ter odločilni trianonski pogodbi, s katero je bilo Prekmurje priključeno Kraljevini SHS.
Piše tudi o razpravah o statusu Prekmurja in možnosti avtonomije v novi državi, ki jo je zagovarjal Jožef Klekl, a do nje
ni prišlo. Omenja tudi mnoga vprašanja in dileme, ki so se pokazali po priključitvi, pri uvedbi nove uprave, poleg tega ni bilo
določeno, kateri teritorialni enoti pripada. Zato sta ga zasedli enoti dveh divizij, ena s poveljstvom v Zagrebu, druga v
Ljubljani. Meje današnjega Prekmurja sta določili senžermenska mirovna pogodba z Avstrijo, ki je začela veljati 16. julija
1920, in trianonska pogodba z Madžarsko, ki je začela veljati 31. julija 1920. Na tem območju so se izrazito čutile posledice
političnih odločitev, potem ko je razpadla Avstro-Ogrska in so se meje na zemljevidu na novo risale. Leto 1918 je našo
deželo potisnilo na rob Evrope in trajalo je vse do vstopa Slovenije v Evropsko unijo, da je Štajerska spet v srcu Evrope, meni
štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer. Ljudje se danes po stotih letih, tako Vrečeva, spet bolj povezujejo in
sodelujejo na različnih področjih.

Primorske novice, Koper
•

Obisk društva Triglav iz Splita: Nova Gorica. Primorske novice, št. 279, 4.12.2018, str. 22

MMC RTV SLO
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Cerar: Za priznanje nemške manjšine ni pravne podlage. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 1. december 2018
Odziv na poziv nemško govoreče skupnosti
http://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-za-priznanje-nemske-manjsine-ni-pravne-podlage/473491
Zunanji minister Miro Cerar se je odzval na poziv Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji
k priznanju nemško govoreče skupnosti kot avtohtone narodne skupnosti in dejal, da ni pravne podlage za podelitev tega
posebnega statusa.

Slika: Zunanji minister Miro Cerar je dejal, da ni pravne podlage za podelitev posebnega statusa nemško govoreči
skupnosti v Sloveniji. Foto: BoBo

"V pogovorih z avstrijskimi sogovorniki na skupnem odboru V St. Stefanu ob Stainzu sem dejal, da ni pravnih podlag in tudi
ne siceršnjih okoliščin, ki bi nam narekovale podelitev posebnega statusa tej etnični skupini," je povedal. "Si pa bomo
prizadevali, da jo dodatno podpremo v kulturnem delovanju in zagotavljanju identitete," je pojasnil slovenski zunanji
minister Miro Cerar.
Poziv nemško govoreče skupnosti
Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je pretekli teden na vlado naslovila resolucijo, v
kateri jo je vnovič pozvala k ustavnopravnemu priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot avtohtone narodne
skupnosti.
V resoluciji od slovenske države in njenih institucij zahteva zagotavljanje materialnih predpostavk za tekoče delovanje in
trajnostni razvoj kulturnih društev nemško govoreče skupnosti v Sloveniji, spoštovanje pripadnikov nemško govoreče
skupnosti kot zavednih slovenskih državljanov ter omogočanje ustreznega šolskega poučevanja nemškega jezika v skladu z
Evropsko listino Sveta Evrope o manjšinskih in regionalnih jezikih.
Slovenija meni, da položaj nemško govoreče skupnosti ustrezno rešuje sporazum o sodelovanju na področju kulture,
izobraževanja in znanosti med Slovenijo in Avstrijo, ki sta ga državi podpisali leta 2001. Del sporazuma je namreč
interpretativna izjava, v kateri je zapisano, da pripadnikom nemško govoreče skupnosti v Sloveniji pripadajo pravice po 61.
členu slovenske ustave.
V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah živelo okoli 2000 pripadnikov nemško govoreče skupnosti, ki pa ne živijo na strnjenem
območju.
•
Mirjam Milharčič Hladnik: Ena ideja za ministrstvo: prisluhnite učiteljem, ki delajo s priseljenci. Ljubljana - MMC
RTV SLO 1. december 2018
Dodatni pouk slovenščine v učiteljevem prostem času
http://www.rtvslo.si/slovenija/mirjam-milharcic-hladnik-ena-ideja-za-ministrstvo-prisluhnite-uciteljem-ki-delajo-spriseljenci/473301
S tem šolskim letom imajo dijaki priseljenci v srednjih šolah od 120 do 160 dodatnih ur slovenščine, ki pa jih morajo
izvajati učitelji slovenščine, ki so večinoma že polno zaposleni na posameznih šolah. Pouk je torej odvisen od njihovega
prostega časa, če ga sploh imajo.

Slika: Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica, ki
predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na Norveškem. Po
izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami. Natančneje: s
politiko šolskih reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v navezavi z integracijo migrantov.
Foto: Osebni arhiv
"Kaj pa če ta učitelj ali učiteljica nima časa, če je že polno zaposlen? Lahko dela v prostem času in je dodatno plačan. Kaj pa
če nima prostega časa?" To je le eden od izzivov, ki ostajajo pri vključevanju dijakov priseljencev v slovenske srednje šole in
ga izpostavlja strokovnjakinja za migracije, vprašanja šole in pravičnosti z ZRC SAZU Mirjam Milharčič Hladnik.
Mirjam Milharčič Hladnik sicer pozdravlja ukrepe, s katerimi se je število dodatnih ur za dijake priseljence v šolskem letu
2018/19 skoraj podvojilo. "To je zagotovo bolje, kot je bilo," ugotavlja, a hkrati meni, da bi bilo bolje, če bi bili novi ukrepi
bolj premišljeni in bi se zaposlene v vzgojno-izobraževalnem procesu povprašalo o njihovih izkušnjah in dogajanju na šolah.
"Ena ideja za ministrstvo!"
Novela zakona o gimnazijah in novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki sta začeli delovati v šolskem letu
2018/2019, za dijake priseljence predvidevata od 120 do 160 dodatnih ur slovenščine v prvem delu šolskega leta. Intenzivni
– strnjeni začetni tečaji so zdaj obvezni, kar pred spremembo niso bili. Morajo pa jih izvajati učitelji ali učiteljice slovenščine,
ki so že zaposleni na posameznih šolah. Zato je neuradno slišati, da ponekod namesto pouka v šolah vrtijo slovenske filme.
Nov Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah tako predvideva, da šoli za od štiri do šest priseljencev
pripada 120 dodatnih ur slovenščine, za od 7 do 12 dijakov tujcev pa 160 dodatnih ur slovenščine. Če ima šola tri

priseljence, pa mora izvesti 90 dodatnih ur slovenščine. Za primerjavo: v lanskem letu so šole za tovrstne tečaje izvajale
zgolj 35 ali 70 ur slovenščine

Slika: V tekočem šolskem letu je v tečaj slovenščine na vseh srednjih šolah vključenih 611 dijakov, so sporočili z MIZŠ-ja.
Največ dijakov tujcev (311) prihaja iz Bosne in Hercegovine, Kosova (99), Srbije (58), Makedonije (52), Hrvaške (37), Črne
gore (10), Rusije (9) in Ukrajine (7). Foto: Shutterstock

Kdo lahko zagotovi, da se dijaki priseljenci počutijo varne in se ne zapirajo vase oziroma čim več komunicirajo s sošolci?
Celo okolje. Mi na šolo stavimo zelo veliko, ampak ne more sama. Če vzamete OŠ Franceta Bevka za Bežigradom v Ljubljani
– ta šola na vhodu deklarativno pokaže, da sprejema, da spoštuje, ker je zemljevid sveta z vsemi zastavicami otrok, ki hodijo
na to šolo, ker so te države predstavljene s plakati, ki so jih otroci priseljenci naredili, ker imajo neka deklarativna načela
spoštovanja, sprejemanja, ker so stopnice opremljene s tem, da so napisi "Dober dan, pozdravljeni" v vseh jezikih, v vseh
pisavah, ne samo otrok, ki so na tej šoli. Seveda šola to lahko zagotovi z vsem svojim delovanjem, z vsem tem, kako je
opremljena, kako dihamo neko ozračje, ko stopimo vanjo.
Kako pomaga nov pravilnik?
To je zagotove bolje, kot je bilo. Mi se moramo tukaj vprašati, kako je to mogoče, tudi če smo povečali število ur, tudi če
je neki sistem narejen za posebnega otroka ali mladostnika posebej: Kakšna so naša pričakovanja? Kako se je mogoče
naučiti tujega jezika v treh ali štirih mesecih. Kaj mi tu pričakujemo? Želela bi, da ministrstvo in drugi za to pristojni in
odgovorni vseeno razmislijo in se postavijo v kožo nekega mladostnika, ki pride brez poznavanja tega jezika, mogoče celo
pisave, in potem stopi v razred, kjer se uči deset predmetov. To je zagotovo prava smer, ampak ni še dovolj.
Kako se izvaja pouk?
To je odvisno od vsake šole posebej. Jaz hodim po osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji – že dve leti zelo intenzivno – z
našim seminarjem Medkulturni odnosi in integracija in govorim s kolektivi, vam lahko povem, da je vsaka šola svet zase.
Imamo seveda centraliziran sistem, vse je določeno, ampak vendarle, kako kolektiv deluje, kako je povezan z vodstvom,
kakšno ima lastno filozofijo, kako res sledi neki profesionalni etiki, kjer je vsak otrok v ospredju, to pa je zelo različno.
Ali so šole prilagodile urnike in kdaj se izvajajo te dodatne ure slovenščine?
To je spet zelo različno, ker je to notranja organizacija pouka s to uredbo, o kateri ste govorili. Ta pouk slovenskega jezika
morata izvajati učitelj ali učiteljica, ki že delata na šoli in učita slovenski jezik. Lahko si predstavljate, kakšne težave na šolah
so. Kaj pa če ta učitelj nima časa, če je že polno zaposlen? Lahko dela v prostem času in je dodatno plačan. Kaj če nima
prostega časa? Tukaj so neki izzivi, ki jih ta rešitev postavlja pred šole, bilo bi bolje, če bi bili ukrepi malo bolj premišljeni, pa
tudi, seveda, da bi se učitelje, učiteljice malo bolj upoštevalo oziroma vprašalo, kaj se dogaja v razredih, v šolah. Ena ideja za
ministrstvo!
•
Katalonska voditelja z gladovno stavko opozarjata na svoj položaj. K. T. Barcelona - MMC RTV SLO 1. december
2018
Špansko tožilstvo za 12 od 18 zagovornikov neodvisnosti zahteva od 7 do 25 let zapora
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonska-voditelja-z-gladovno-stavko-opozarjata-na-svoj-polozaj/473527
Jordi Sanchez in Jordi Turull, zagovornika katalonske neodvisnosti, ki v zaporu čakata na sojenje zaradi njune vloge pri
poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, sta začela gladovno stavkati.

Slika: Jordi Turull je nekdanji član katalonske vlade. Foto: Reuters

Za gladovno stavko sta se odločila, ker jima po njunih trditvah špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi njuni pozivi proti
zaporni kazni dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice. Z gladovno stavko želita dvigniti zavest javnosti o njunem boju,
je dejal njun odvetnik Jordi Pina, ki je ob tem dejal, da nima podatkov, ali se bo stavki pridružilo tudi preostalih pet zaprtih
katalonskih voditeljev.
Sanchez je nekdanji vodja civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost Katalonije, Turull pa nekdanji član
katalonske vlade, skupaj še s prej omenjeno peterico sta zaprta v kaznilnici Lledoners v bližini Barcelone.
Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove
vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje naj bi se
začelo na začetku prihodnjega leta. Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola
Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev.
Leto dni po referendumu številni v priporu in izgnanstvu
V Kataloniji je 1. oktobra lani kljub prepovedi španskega ustavnega sodišča potekal referendum o katalonski neodvisnosti, ki
jo je ob 42-odstotni udeležbi podprlo 90 odstotkov udeležencev in udeleženk. Zaradi potrditve resolucije o neodvisnosti 27.
oktobra lani je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo in prevzela naloge ter pristojnosti katalonske regionalne
vlade, ki jo je odstavila. Razpustila je tudi katalonski parlament in razpisala nove volitve, ki pa so na oblast v Kataloniji spet
pripeljale zagovornike neodvisnosti. Eno leto po referendumu je več kot deset članov odstavljene vlade in predstavnikov
civilnodružbenih gibanj zaradi organizacije referenduma še vedno v priporu oziroma v izgnanstvu, kamor so se zatekli pred
pregonom.
•
Makedonski parlament potrdil prvi ustavni amandma za spremembo imena. J. R. Skopje - MMC RTV SLO, STA.
2. december 2018
Parlamentarna razprava, javna razprava, glasovanje
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-parlament-potrdil-prvi-ustavni-amandma-za-spremembo-imena/473605
Makedonski parlament je potrdil prvega izmed štirih predlogov ustavnih amandmajev za uresničitev sporazuma z Grčijo
in spremembo imena države v Republika Severna Makedonija.

Slika: Parlament je potrdil prvega izmed štirih ustavnih amandmajev. Foto: Reuters
Prvi amandma ureja prav spremembo uradnega imena države. Za predlagane spremembe 33. člena ustave je glasovalo 67
poslancev, 23 jih je bilo proti, štirje pa so se vzdržali, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.
Makedonsko sobranje je razpravo o ustavnih amandmajih začelo v soboto. Razprava bo trajala 12 dni. Premier Zoran Zaev
je na uvodni seji poudaril, da bodo amandmaje v ustavo vključili, samo če se bo Grčija držala dogovora.

S spremembo ustave sicer namerava Makedonija izpolniti svoj del iz sporazuma z Grčijo, po kateri si bo ime spremenila v
Severno Makedonijo, v zameno pa bodo Atene odpravile blokado na makedonski poti v Evropsko unijo in Nato.
Štiri spremembe ustave
Prvi amandma k ustavi spreminja besedno zvezo Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija. Z drugim
amandmajem bodo v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države.
S tretjim amandmajem bodo dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in
politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese
Makedoncev v tujini.
Glasovanja, javna razprava, znova glasovanje
Parlament naj bi predloge ustavnih sprememb potrjeval še naslednjih deset dni. Za potrditev predloga je potrebna
absolutna večina 120 poslancev sobranja. Zatem bodo šli sprejeti predlogi amandmajev še enkrat v javno razpravo, ki naj bi
se končala v tednu dni.
Nato se končni predlogi vrnejo v parlament, kjer se končno glasovanje pričakuje okoli 20. januarja prihodnje leto. Tedaj pa
bo za potrditev potrebna dvotretjinska večina oz. najmanj 80 poslancev.
Protesti pred parlamentom
Začetek razprave so pospremili tudi protesti, ki nasprotujejo spreminjanju ustave. Policija je pred stavbo parlamenta
postavila barikade in okrepila svojo prisotnost.

Slika: Protestniki so pospremili začetek parlamentarne razprave o predlogih amandmajev za spremembo imena. Foto:
EPA
•
Johannes Hahn na "mirovni misiji" v Beogradu in Prištini. A. V. Beograd - MMC RTV SLO, STA. 3. december
2018
Kosovo namerava oblikovati vojsko
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/johannes-hahn-na-mirovni-misiji-v-beogradu-in-pristini/473715
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je obiskal Srbijo in Kosovo, kjer je politične voditelje pozval k "deblokadi
regionalnega sodelovanja in trgovine" ter poudaril pomen vrnitve k dialogu.
"Dober sestanek s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem v Beogradu, kjer smo govorili o carinah Kosova na blago iz
Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki kršijo sporazum Cefta in regionalno sodelovanje," je tvitnil Hahn.

Slika: Srbski predsednik Aleksandar Vučić in komisar za širitev Johannes Hahn (fotografija je arhivska). Foto: Reuters
Dodal je, da je v pogovoru še posebej poudaril "nujno potrebo po zmanjšanju napetosti, ki jo je povzročila odločitev Prištine
o povečanju carin na blago iz Srbije in BiH".

Vučić je v pogovoru izrazil pripravljenost Beograda na nadaljevanje dialoga s Prištino, ko bodo kosovske oblasti umaknile
enostransko odločitev o uvedbi 100-odstotnih carin na blago iz Srbije. Poudaril je, da Srbija ne bo odgovorila s protiukrepi,
ker želi "ostati zanesljiv partner v regiji, Evropi in svetu".
Kot so še sporočili iz Vučićevega urada, je srbski predsednik Hahna opozoril na mogoče posledice te neodgovorne poteze
Prištine, s katero krši sporazum Cefta, kot tudi na to, da bi lahko privedla do "polne destabilizacije regije" ter globljega
stopnjevanja spora. Hahnu se je zahvalil za razumevanje razmer in željo, da reši težavo.
Haradinaj: Carine bodo odpravljene, ko bo Beograd priznal Kosovo
Hahn je iz Beograda odpotoval v Prištino na pogovore s predstavniki Kosova. Kosovski premier Ramush Haradinaj je po
pogovoru s Hahnom dejal, da bodo carine na srbsko blago odpravili, ko bo Beograd priznal Kosovo. Na novinarski konferenci
po pogovorih je ponovil, da ukrep ne ogroža kosovskih Srbov, saj da gre za ukrep za zaščito Kosova, ki "je povezan s Srbijo,
ne pa z državljani Kosova". Hahnu je dejal, da je bila Priština v ukrep prisiljena zaradi stalnih motenj Srbije.

Slika: Hahn v Prištini na srečanju s predsednikom Kosova Hashimom Thacijem. Foto: EPA
Izrazil je zavezanost Prištine približevanju EU-ju. Ocenil je, da je Kosovo izpolnilo vse kriterije za liberalizacijo vizumskega
režima z EU-jem in da bi povezava morala odpraviti vizume za kosovske državljane. Tudi predsednik kosovskega parlamenta
Kadri Veseli mu je prenesel pričakovanje o odpravi vizumov in zatrdil, da je Priština posvečena dosegi sporazuma o
normalizaciji odnosov z Beogradom.
Hahn se je v kosovskem parlamentu sešel s poslanci glavne stranke kosovskih Srbov Srbske liste, ki ga želijo seznaniti z
mogočimi humanitarnimi posledicami odločitve Prištine. Haradinaj je prav tako izrazil pripravljenost na srečanje z njimi.
Kosovski parlament 14. decembra o oblikovanju kosovske vojske
Predsednik kosovskega parlamenta Veseli je sicer v ponedeljek še sporočil, da bo parlament 14. decembra odločal o
preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v kosovsko vojsko. Za sprejetje treh zakonov, ki bodo omogočili kosovsko vojsko,
potrebujejo v tem zadnjem branju v parlamentu podporo navadne večine. Veseli je še izrazil prepričanje, da bodo zakoni
sprejeti.
Vučić: Srbija ne bo priznala kosovske neodvisnosti
Srbski predsednik Vučić je v odzivu dejal, da sta danes iz Prištine prišli dve slabi novici. Prva, da ne bodo odpravili carin na
srbsko blago, če Beograd ne prizna Kosova, druga pa, da bodo oblikovali vojsko. "Srbija ne bo priznala kosovske
neodvisnosti, s Srbijo se ne govori tako," je dodal. Vučić je še opozoril, da je oblikovanje vojske v nasprotju s kosovsko
ustavo in dogovorom z zvezo Nato ter da predstavlja grožnjo Srbiji. Po posvetovanjih se bodo v Beogradu tudi odločili, ali
bodo prosili za sklic zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov na to temo.
Beograd, ki neodvisnosti Kosova ne priznava, je v zadnjih mesecih okrepil diplomatsko kampanjo, s katero želi doseči, da bi
države, ki so Kosovo priznale, umaknile to priznanje. Napetosti so se zaostrile, potem ko Kosovo ni bilo sprejeto v Interpol,
za kar je Priština obtožila lobiranje Srbije. Po prvotni uvedbi 10-odstotnih carin na blago iz Srbije in BiH-a, je te carine po
glasovanju v Interpolu 21. novembra dvignila na sto odstotkov. Pri njih vztraja kljub pozivom EU-ja in ZDA k njihovi odpravi.
•
Makedonski parlament potrdil predzadnji korak za spremembo imena. J. R. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 4.
december 2018
Po javni razpravi sledi zadnje glasovanje
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonski-parlament-potrdil-predzadnji-korak-za-spremembo-imena/473797
Dvostranski sporazum o uradnem preimenovanju Makedonije je v ponedeljek zvečer v makedonskem parlamentu
uspešno premagal predzadnjo oviro, saj je parlament potrdil vse štiri ustavne amandmaje.

Slika: Makedonski parlament je podprl štiri ustavne amandmaje. Za dokončno potrditev bo vlada premierja Zaeva
potrebovala dovtretjinsko večino. Foto: Reuters
Za zadnji, četrti ustavni amandma za spremembo imena je glasovalo 66 poslancev, sedem jih je bilo proti, trije so se
glasovanja vzdržali. Makedonijo zdaj čakata javna razprava in končno glasovanje, ki je predvideno za sredino januarja
prihodnje leto.
Za dokončno potrditev makedonskih ustavnih sprememb bodo v 120-članskem sobranju potrebovali dvotretjinsko večino,
torej najmanj 80 poslanskih glasov, ki pa jih makedonska vlada pod vodstvom Zorana Zaeva nima.
Dvotretjinska večina je bila sicer potrebna tudi za začetek postopka ustavnih sprememb oktobra letos, pri čemer je vlada
pridobila podporo osmih poslancev iz vrst opozicije. Na glasovanju v ponedeljek zvečer je v sobranju zadostovala navadna
večina.
Po javni razpravi ponovno glasovanje
V Makedoniji se bo v sredo začela javna razprava o ustavnih spremembah, ki naj bi trajala pet dni. Zatem bo na vrsti še
zadnje odločanje v sobranju. Ko bo v Makedoniji končan zakonodajni proces, bo moral dvostranski sporazum med Grčijo in
Makedonijo ratificirati še grški parlament. V Grčiji tako kot v Makedoniji sporazumu nekateri prav tako nasprotujejo.
Novo ime za novo prihodnost
Spremembe makedonske ustave so potrebne za uresničitev dogovora med vladama Grčije in Makedonije o rešitvi
dolgoletnega spora o uradnem imenu Makedonije, ki bi se preimenovala v Republiko Severna Makedonija. Zaradi tega
nerešenega vprašanja je Grčija vse od 90. let preteklega stoletja preprečevala vstop Makedonije v Evropsko unijo in zvezo
Nato.
•
Šarec in Kurz na Dunaju poudarila zelo dobre odnose med državama. Dunaj - MMC RTV SLO, STA. 5. december
2018
Nadzor na slovensko-avstrijski meji ni potreben, je menil Šarec
http://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-in-kurz-na-dunaju-poudarila-zelo-dobre-odnose-med-drzavama/473923
Premier Marjan Šarec in njegov avstrijski kolega Sebastian Kurz sta na srečanju na Dunaju poudarila zelo dobre odnose
med državama, še posebej na gospodarskem področju. Posvetila sta se tudi perečim evropskim temam.

Slika: Marjan Šarec je poudaril, da s Kurzem pripadata mlajši generaciji politikov, ki na svet in Evropo gledajo nekoliko
drugače. "Ne želiva si nenehnega vračanja v zgodovino, ampak rada gledava naprej." Foto: Facebook Marjan Šarec
Kot odprta vprašanja med državama je slovenski premier Marjan Šarec poudaril zlasti podaljševanje avstrijskega nadzora na
meji s Slovenijo, pa tudi problematiko otroških dodatkov, ki naj bi jih vlada na Dunaju tujim delavcem izplačevala glede na
raven življenjskih stroškov v njihovih izvornih državah. Za delavce iz Slovenije to pomeni, da bi dobili precej nižji dodatek od
Avstrijcev.

Glede tega je Šarec ponovil slovensko stališče, da to ni v skladu z evropskimi pravili. Izrazil je pričakovanje, da bo svoje
povedala tudi Evropska komisija, ki je Avstriji sicer zaradi zakona že zagrozila s postopkom. Slovenija se je zaradi tega
vprašanja skupaj s sedmimi članicami EU-ja tudi formalno pritožila pri Evropski komisiji.
Nadzor na meji med državama
Tudi glede ohranjanja nadzora na slovensko-avstrijski meji je Šarec na skupni novinarski konferenci po srečanju s Kurzem
ponovil slovensko stališče, da nadzor ni potreben, saj da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo.

Slika: Nadzor na slovensko-avstrijski meji ni potreben, je na Dunaju dejal premier Šarec. Foto: Reuters
Sebastian Kurz je na drugi strani spomnil, da je Avstrija nadzor na meji uvedla sredi migrantske krize leta 2015, a šele po
tistem, ko se je za to odločila država, ki se je najbolj zavzemala za odprte meje – Nemčija. Nadzor pa je uvedla na meji z
Avstrijo, je poudaril avstrijski kancler. Nakazal je, da bi nadzor na meji lahko odpravili šele, ko bodo zunanje meje Evropske
unije "ustrezno varovane".
S tem se je strinjal tudi Šarec, ki se je zavzel za okrepitev pristojnosti Frontexa. Za Slovenijo je pomembna zlasti okrepitev
varovanja zunanje meje EU-ja na mejah Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Pri tem pa se je Šarec zavzel še za to, da
bi vprašanje nadzora na notranjih mejah v schengenskem prostoru reševali "v evropskem duhu".
Odnosi med državama odlični
Kljub vprašanjem, pri katerih se ne strinjata, pa sta Šarec in Kurz poudarila zelo dobre odnose med državama, zlasti na
gospodarskem področju. Blagovna menjava med državama presega pet milijard evrov letno, Avstrija pa je z okoli tisoč
podjetji največji investitor v Sloveniji, je poudaril Kurz.

Slika: Odnosi med državama so zelo dobri (na fotografiji avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in Borut Pahor).
Foto: BoBo
"Imamo tudi pestro izmenjavo ljudi, narodni skupnosti v obeh državah in močno kulturno sodelovanje," je povzel avstrijski
kancler in izrazil zadovoljstvo, da sta se s Šarcem dogovorila, da se bo to sodelovanje še poglabljalo.
Tudi zato je Šarec Avstrijo izbral za prvo sosedo, ki jo je obiskal kot premier, za kar se mu je Kurz izrecno zahvalil. "Imamo
sicer nekaj odprtih vprašanj, kot vsi sosedje na svetu, vendar nič takega, česar se ne bi dalo reševati," je dejal Šarec.
Pohvala za avstrijsko predsedovanje
Šarec je na drugi strani Kurza pohvalil za vse napore in prizadevanja med avstrijskim predsedovanjem EU-ju, zlasti pri
reševanju vprašanja brexita, da bi bil ta "čim manj boleč".

Slika: Šarec je izrekel pohvalo za avstrijsko predsedovanje EU-ju. Foto: Facebook Marjan Šarec
Izrazil je tudi pričakovanje glede vrha EU-Afrika, ki ga Avstrija pripravlja še ta mesec ob izteku predsedovanja. Kot je ocenil
Šarec, bo forum dobra pot za reševanje vprašanja migracij. Sam verjame, da je to težavo treba "reševati na izvoru, ne pa
stihijsko, vsak po svoje".
O marakeškem dogovoru nista govorila
Pri tem ne Šarec ne Kurz nista omenila dogovora Združenih narodov o migracijah, ki ga bodo prihodnji teden potrjevali v
Marakešu. Slovenija dogovor podpira, Avstrija pa ne. Šarec je že pred prihodom na Dunaj ocenjeval, da so evropske države,
ki so se odločile, da ne podprejo tega dogovora, to storile predvsem iz notranjepolitičnih motivov. Avstrijsko vlado sicer
sestavljata konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in desni, protimigrantski svobodnjaki (FPÖ).
Šarec je povedal še, da sta se s Kurzem pogovarjala tudi o položaju na Zahodnem Balkanu. Pri tem je ponudil pomoč in
izkušnje Slovenije pri zagotavljanju pomoči državam v tej regiji na njihovi poti v evroatlantske integracije.
Mlada politika, ki gledata naprej
Na relativno kratki novinarski konferenci nista poudarila drugih tem, kot sta na primer položaj slovenske manjšine na
avstrijskem Koroškem in Štajerskem ali pa morda notifikacija avstrijske državne pogodbe. Je pa Šarec poudaril, da s Kurzem
pripadata mlajši generaciji politikov, ki na svet in Evropo gledajo nekoliko drugače. "Ne želiva si nenehnega vračanja v
zgodovino, ampak rada gledava naprej," je še dejal slovenski premier.
•
Salvini: Nova zakonodaja daje več pravic pravim beguncem. T. J. Rim - MMC RTV SLO, STA. 5. december 2018
Grožnja z odstopom od misije Sophia
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/salvini-nova-zakonodaja-daje-vec-pravic-pravim-beguncem/473879
Italijanski notranji minister Matteo Salvini se je odzval na kritike strožje zakonodaje o migracijah. Pravi, da zakonodaja
kaznuje "tiste, ki so služili milijarde na račun nezakonitih migracij".

Slika: Zakonodajni sveženj je pripravil notranji minister Matteo Salvini. Foto: Reuters
Kritiki pravijo, da bi zaradi nove zakonodaje lahko na tisoče prosilcev za azil ostalo na cesti, ker bi izgubili svoje mesto v
namestitvenih centrih. V preteklih dneh so se namreč zvrstila poročila, kako so zaradi nove zakonodaje številne prebežnike
vrgli iz teh centrov, ki jih financira država. Razlog za izgubo strehe nad glavo je, da prebežniki s t. i. humanitarno zaščito ne
prejemajo več državne podpore. Več organizacij za človekove pravice je objavilo uradne dokumente, v katerih italijanska
vlada poziva namestitvene centre, naj izženejo prebežnike s humanitarno zaščito. Časnik La Repubblica je pisal, da bi to
lahko prizadelo do 40.000 prebežnikov.
Italijanski parlament potrdil zakonodajo
Humanitarno zaščito so pred novo zakonodajo prejemali ljudje, ki se niso kvalificirali za azil, ampak so pristojne oblasti
presodile, da si zaslužijo zakonito bivanje v Italiji, bila je torej posebna kategorija dovoljenj za bivanje. Salvinijeva reforma je

to kategorijo odpravila, ker so mnenja, da so dovoljenja podelili številnim lažnim beguncem. Italijanski parlament je konec
novembra potrdil sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon prosilcev za azil in lažji odvzem
državljanstva migrantom.

Slika: Italijanski parlament je sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju potrdil konec novembra. Foto: Reuters
Nova zakonodaja med drugim odpravlja posebno humanitarno zaščito, ki jo je lani dobilo 25 odstotkov prosilcev za azil v
Italiji. Zdaj obstaja le dovoljenje za začasno bivanje, ki pa ga bodo podeljevali pod strožjimi merili, med drugim bo omejeno
na žrtve naravnih nesreč, tiste, ki nujno potrebujejo zdravniško pomoč ali tiste, ki so v Italiji storili "junaško dejanje". Po
Salvinijevem mnenju nudi zakonodaja "več pravic pravim beguncem".
Grožnja z odstopom od misije Sophia
Tujci, ki so pridobili italijansko državljanstvo, ga bodo lahko izgubili, če bodo pristojne oblasti ugotovile, da predstavljajo
grožnjo nacionalni varnosti. Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do
azila v Italiji. Tako bodo lahko odvzeli dovoljenja za prebivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo
dejanje, kot sta posilstvo ali trgovina z mamili. Osumljenim terorizma bodo lahko odvzeli italijansko državljanstvo.
Medtem je Salvini še zagrozil, da se bo Italija umaknila iz pomorske operacije Sophia za boj proti tihotapcem migrantov v
Sredozemlju, če evropski partnerji ne bodo upoštevali italijanskih predlogov za spremembo pravil. Po njegovem mnenju na
tem področju ni bilo dovolj napredka v pogajanjih: "Če evropski partnerji ne bodo podprli našega stališča, se nam misij ne
zdi smiselno podaljšati."
•
Znanstveniki: Za pomanjkanje podpore vrhunski znanosti je najbolj odgovorna politika. G. C. Ljubljana - MMC
RTV SLO, STA. 6. december 2018
Pismo premierju Marjanu Šarcu
http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/znanstveniki-za-pomanjkanje-podpore-vrhunski-znanosti-je-najboljodgovorna-politika/473988
Skupina slovenskih znanstvenikov je v pismu premierju Marjanu Šarcu opozorila na slabe razmere v domači znanosti, ki
se kažejo v pomanjkanju sredstev, neučinkovitem upravljanju in pomanjkanju ambicioznih iniciativ države.

Slika: Slovenski znanstveniki so že večkrat opozorili na slab odnos države do znanosti. Foto: BoBo
Podpisniki pisma, ki ga je objavil Večer, so prepričani, da bi država morala zastaviti ambiciozne cilje. Med takšnimi bi bila,
denimo, uvrstitev slovenskih univerz med 200 ali vsaj 300 najboljših na svetu in podvojitev števila nosilcev projektov ERC
(European Research Council - Evropski raziskovalni svet) v naslednjih petih letih.
To je po njihovi oceni mogoče doseči le s podpiranjem najboljših, z dobro infrastrukturo in mednarodno vpetostjo. Nove
generacije vrhunskih mlajših raziskovalcev si je mogoče zagotoviti le, če bo stimulirano povečanje števila slovenskih

podoktorantov v najboljših skupinah v svetu, podpreti pa je treba tudi njihovo vrnitev v domovino s projekti za mlade
doktorje in z začetnimi sredstvi za nove raziskovalne skupine.
Za uspeh na razpisih za projekte ERC-ja je po njihovih besedah potrebna vrhunska produkcija v več kot desetletnem
obdobju, za kar je nujno trajno podpiranje najbolj ambicioznih kadrov in raziskav. "Investicije iz strukturnih skladov so se
vrhunski znanosti široko izognile," so opozorili. Nekatere članice EU-ja so po njihovih navedbah izbrale precej bolj
ambiciozno pot.
Avstrija je tako leta 2009 ustanovila in izdatno financirala Inštitut za znanost in tehnologijo, v katerega je privabila vrhunske
strokovnjake iz vsega sveta, samo v letu 2016 pa je pridobil več projektov ERC-ja kot vsa Slovenija v desetih letih.
Celo Nemčija želi po njihovem opozorilu kljub odlični znanosti izboljšati položaj svojih univerz med najboljšimi, zato s
programom odličnosti podpira najboljše tako na področju naravoslovnih, tehničnih in medicinskih kot tudi družboslovnih in
humanističnih znanosti.
Odgovorna je politika
Za pomanjkanje podpore vrhunski znanosti je po njihovem prepričanju najbolj odgovorna politika, ki ne prepoznava
pomembne vloge znanosti in ostaja pri neizpolnjenih deklaracijah, kot je denimo raziskovalno-inovacijska strategija. Del
odgovornosti pa nosi tudi znanstvena sfera, ki je pogosto zadovoljna s statusom quo oziroma se boji, da bi izgubila še
obstoječa financiranja, so navedli.
Podpisniki pisma so Roman Jerala s Kemijskega inštituta, Dragan Mihailovič z Inštituta Jožefa Stefana, Marta Verginella s
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL), Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko UL, Matevž Dular s
Fakultete za strojništvo UL, Nedeljka Žagar s Fakultete za matematiko in fiziko UL, Jaka Tušek s Fakultete za strojništvo UL,
Jernej Ule z University College of London in Inštituta Francis Crick v Veliki Britaniji ter David Šarlah z Univerze v Illinoisu v
ZDA.
•
Katalonski predsednik v Sloveniji: Povezuje nas želja po ohranitvi jezika in kulture. Ljubljana - MMC RTV SLO,
STA. 6. december 2018
Srečanje tudi s predsednikom Pahorjem
http://www.rtvslo.si/slovenija/katalonski-predsednik-v-sloveniji-povezuje-nas-zelja-po-ohranitvi-jezika-inkulture/474023
Med dvodnevnim obiskom Slovenije je katalonski predsednik Quim Torra gostoval na Društvu slovenskih pisateljev, kjer
je pojasnil, zakaj se prebivalci Katalonije zavzemajo za neodvisnost. Srečal se je tudi s predsednikom Borutom Pahorjem.

Slika: Katalonski predsednik se je dopoldne mudil na neuradnem obisku pri Borutu Pahorju, ki mu je dejal, da je
katalonska neodvisnost zadeva katalonskega ljudstva in Španije, v kar se Ljubljana ne vmešava. Foto: Urad predsednika
republike
Letos izvoljeni predsednik Katalonije Quima Torro je v okviru obiska Društva slovenskih pisateljev povzel dogodke, ki so se v
tej španski samoupravni skupnosti zvrstili od 1. oktobra lani, ko je kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o
katalonski neodvisnosti, povzel pa je tudi nekaj ključnih točk iz zgodovine.
Leto dni po neuspelem referendumu je po njegovih besedah 19 ljudi, ki so sodelovali v pripravah na njegovo izvedbo,
zaprtih, nekateri pa so v izgnanstvu po Evropi, kjer se lahko svobodno gibljejo. Evropske države so po njegovih besedah
presodile, da ni šlo za nasilje, zato so lahko svobodni. "Kdo ima torej zdaj problem – Španija ali preostali svet?" se je vprašal
Torra.
Po njegovem mnenju v 21. stoletju ni mogoče imeti političnih zapornikov, Evropa pa, kot je izpostavil, vprašanje katalonske
neodvisnosti dojema kot interno vprašanje Španije, kar je po njegovih besedah po mnenju večine Kataloncev nepojmljivo,
saj so pričakovali vsaj simbolično podporo. Razmere so sicer boljše kot oktobra lani, zdaj pa pozivajo svet k solidarnosti, je
dejal Torra in izrazil veselje, da imajo podporo Slovenije.
15 let prizadevanj za neodvisnost
Kot je pojasnil, so se prizadevanja za neodvisnost, ki so privedla do referenduma, začela pred 15 leti, ko so se začeli
spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi bili svobodni: ali bi študenti imeli boljše možnosti, kako bi bilo, če bi imeli svoje zakone.

Katalonija je po njegovih besedah ves trud vlagala v kulturo in jezik, ker je bil ta v času Francove diktature prepovedan, v
španskem parlamentu je prepovedan še zdaj. Gospodarsko pa so "dobro kot še nikoli" in vse manj odvisni od Španije.

Slika: Prizadevanja za neodvisnost, ki so privedla do referenduma, so se začela že pred 15 leti, a Španija najbogatejšega
dela države ne želi spustiti iz rok. Foto: Reuters
Po njegovih besedah se tako Katalonija v prvi vrsti bori za obstoj naroda, jezika in kulture, pisatelji in intelektualci pa imajo
pri tem pomembno vlogo, saj lahko vidijo, kakšne vrednote so za idejo svobode. V tem Torra, nekdanji odvetnik in knjižni
založnik, vidi veliko vzporednic s Slovenijo, ki je seme samostojnosti posadila prav na pisateljskem društvu.
"Če želimo obstati, potrebujemo neodvisnost, moramo voditi same sebe, biti še en glas, ki v tem povezanem svetu ni ne
boljši ne slabši od Slovenije, ampak drugačen. Želimo biti le kot vsi ostali Evropejci, nič drugega," je dejal predstavnik naroda
in jezika, ki ga govori okrog deset milijonov ljudi. Le na ta način je Evropa po Torrovem mnenju lahko pluralna in kulturno
raznolika.
"Želje ljudi so nad željami politike"
V odsotnosti predstavnikov države je na srečanju solidarnost s prizadevanji Kataloncev izrazila državna sekretarka na
ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je poudarila, da so želje ljudi nad željami politike oziroma umetne
entitete, kot je država.
Pahor: To je stvar katalonskega ljudstva in Španije
Že dopoldne pa ga je na neuradnem pogovoru sprejel predsednik Borut Pahor, ki glede prizadevanj za večjo samostojnost
Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v kar se uradna Ljubljana ne vmešava.
Torra se v Sloveniji mudi na povabilo evropskega poslanca Iva Vajgla (Alde/DeSUS), ker dogajanje v Kataloniji po njegovem
mnenju potrebuje solidarnost na evropski ravni. Popoldne bo z njim še javni pogovor v ljubljanski mestni hiši, kjer ga bo
Vajgl gostil skupaj z nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom.
•
Na obletnico španske ustave izgredi v katalonskem mestu Girona. J. R. Girona - MMC RTV SLO, STA. 6.
december 2018
Ranjenih več policistov
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/na-obletnico-spanske-ustave-izgredi-v-katalonskem-mestu-girona/474053
Praznovanje 40-letnice španske ustave so v katalonskem mestu Girona zaznamovali s protesti, ki so se sprevrgli tudi v
nasilje, v katerem so bili ranjeni štirje policisti, enega človeka so aretirali.

Slika: Obletnico španske ustave je v Madridu proslavil tudi španski kralj Filip. Foto: Reuters
Protestniki so izrazili nasprotovanje s praznovanjem obletnice v središču mesta, poroča katalonski portal Catalan News.
Do izgredov je prišlo, ko so predstavniki gibanja Antifa porušili ograje, pripravljene za dogodek podpornikov združitve s
Španijo dve uri kasneje.
V pretepu so bili ranjeni štirje policisti, eden med njimi huje, zdravstveni delavci pa so obravnavali 15 poškodb protestnikov.

•
Cerar obiskal Pavlovo hišo. MMC RTV SLO. 03. december 2018
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/cerar-obiskal-pavlovo-hiso/473677

Slika: Na zahodnem Štajerskem je v petek potekalo peto srečanje odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko, ki skrbi za
čezmejno sodelovanje v regiji. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je po zasedanju obiskal tudi Pavlovo hišo in se
informiral o razvoju slovenske narodne skupnosti. Foto: ORF

Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar je obiskal Pavlovo hišo Foto: ORF
Na zahodnem Štajerskem je v petek potekalo peto srečanje odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko, ki skrbi za čezmejno
sodelovanje v regiji. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je po zasedanju obiskal tudi Pavlovo hišo in se informiral o
razvoju slovenske narodne skupnosti.
Želja po povišanju finančne podpore
Pretekli petek so pri zahodno štajerskem kraju Stainz vabili na peto bilateralno srečanje odbora za avstrijsko Štajersko in
Slovenijo. Delegaciji sta vodila zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske
Hermann Schützenhöfer. Pri srečanju so potrdili čezmejne projekte na področju gospodarstva, izobraževanja in turizma,
slovenski minister pa je tudi izrazil željo po povišanju finančnih sredstev za štajerske Slovence, ki so mu po srečanju
pripravili sprejem v Pavlovi hiši.
Redna srečavanja na obeh straneh meje
Prvo zasedanje skupnega odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko je bilo leta 2014 v Gradcu, od tedaj pa se delegacije
redno srečavajo na obeh straneh meje. Ob petem zasedanju bilateralnega odbora na avstrijski strani je štajerski deželni
glavar Hermann Schützenhöfer poudaril predvsem odlično gospodarsko rast v regiji ter predstavil tudi načrte za čezmejno
sodelovanje na ravni izobraževanja in tehnološkega razvoja.
Slovensko delegacijo bilateralnega srečanja na Štajerskem je letos vodil zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar, ki
je izpostavil, da pri odboru ne gre samo za izmenjavo idej, temveč predvsem za realizacijo konkretnih projektov v regiji.
Zunanji minister Miro Cerar je po petem zasedanju odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko obiskal tudi Pavlovo hišo, kjer
se je informiral o pozitivnem razvoju slovenske narodne skupnosti, ki jo vidi kot vezni člen med sosednjima državama.

Pred tremi leti je dežela Štajerska finančne podpore za kulturno društvo štajerskih Slovencev črtala za kar 30.000 evrov.
Minister Miro Cerar je pri srečanju z deželnim glavarjem Schützenhöferjem izrazil željo, da bi se subvencije za delovanje
edinega kulturnega centra narodne skupnosti spet povišale.
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (ADP), kjer so omenjeni tudi štajerski Slovenci, za Cerarja trenutno ni primarna.
•
Bibliobus koprske osrednje knjižnice obiskuje tudi otroke v občini Devin-Nabrežina. Tjaša Lotrič. MMC RTV SLO.
03. december 2018
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/bibliobus-koprske-osrednje-knjiznice-obiskuje-tudi-otroke-v-obcini-devinnabrezina/473667
Bibliobus obiskuje različne kraje obalno-kraškega podeželja, pa tudi kraje na Tržaškem in v hrvaškem delu Istre.

Slika: Koprski bibliobus ima okrog 70 postajališč. Zadnji dve leti redno obiskuje tudi vrtčevske otroke in šolarje slovenske
šole v občini Devin-Nabrežina. Foto: Radio Koper/Tjaša Lotrič
Otroci vrtca iz Mavhinj so se razveselili bibliobusa, ki jih vsak mesec obišče na bližnjem dvorišču:
Izbrali so knjige in slikanice, ki jih bodo skupaj prebirali v vrtcu, je povedala vzgojiteljica Nataša Caharija:
»To je zelo dobra pobuda, otroci spoznajo tudi druge knjige, slikanice, se približajo knjižni vzgoji na drugačen način. Imamo
sicer tudi knjižnico v vrtcu, vendar so tam vedno iste knjige in to že skoraj vse poznajo.«
Bibliobus je krenil proti Osnovni šoli Josipa Jurčiča, ki jo obiskujejo otroci tudi iz sosednjih krajev Praprota, Medjevasi, Tržiča.
Potujočo knjižnico so na šoli uvedli na pobudo staršev, je dejala učiteljica Raja Peric:
»Nekateri otroci niso navajeni zahajati v knjižnico, vendar jih s tem, da k nam prihaja bibliobus, navajamo v dobro branje, v
čut do knjige, ker za knjigo v tistem roku skrbijo.«
V občino Devin Nabrežina so se s bibliobusom prvič zapeljali pred dvema letoma, pravi Tanja Prevolšek Pajer iz koprske
knjižnice Srečka Vilharja.
»To je izrednega pomena za tiste, ki drugače nimajo dostopa do knjižnice. Vedno razmišljamo o tem, da bi postajališča naše
potujoče knjižnice čim bolj razširili, tudi na Hrvaškem. Se že dogovarjamo za nove kraje.«
Na Tržaškem je zanimanja za potujočo knjižnico vse več, lani so zabeležili skoraj 500 obiskov.
•
Učenci, dijaki in študentje po sledeh Albina Bubniča. Marjan Kemperle. MMC RTV SLO. 03. december 2018
Podelitev nagrad natečaja, ki nosi ime po novinarju Primorskega dnevnika
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/ucenci-dijaki-in-studentje-po-sledeh-albina-bubnica/473647

Slika: Učenci, dijaki in študentje po sledeh Albina Bubniča. Podelitev nagrad natečaja, ki nosi ime po novinarju
Primorskega dnevnika Foto: Primorski dnevnik

TRST - Pa bi jih bil vesel, Albin Bubnič, teh mladih, ki so se zbrali v sredo v Narodnem domu, da bi dvignili nagrade natečaja
po njem imenovanega. Mogoče bi se mu tudi kaka solzica utrnila ob pogledu na šolarje, saj je prav njim pred mnogimi
desetletji - še pred vstopom v novinarski svet - delil svoje prvo učiteljsko znanje. A še prej bi zastal, pred vhodom v tisto
poslopje. Za njegovega časa so bila težka vrata zaprta, zarjavela. Vstopa ni bilo. Sedaj pa se mu v tistem poslopju klanjajo ...
Eh, časi so se spremenili, bi pogruntal, in smuknil noter.
Iz ust predsednika Sandorja Tenceta bi slišal, da ima tudi kulturno društvo njegovo ime, v solastništvu z dolgoletnim
fotografskim kolegom Mariom Magajno. In da društvo prireja izmenično dva natečaja namenjena mladim: eno leto
fotografskega, naslednje pisnega, na raziskovalno tematiko. Tokrat je bil na vrsti pisni.
Naslov bi mu bil gotovo všeč: S trebuhom za kruhom. Pisan njemu na kožo, saj je bil navsezadnje tudi sam priseljenec, ko se
je iz domačih Brkinov preselil v Trst. Tence je utemeljil aktualnost naslova: sedaj je veliko govora o beguncih, migrantih, a
tudi v slovenskem zgodovinskem spominu je bilo mnogo tega. In mladi pisci so pri starših, sosedih, starejših pobrskali po
njem.
Kaj vsega so odkrili: migracijo v Egipt v 20 letih preteklega stoletja, s trebuhom za kruhom v Švico, prihod iz Turčije sem,
begunce med prvo svetovno vojno, sorodnike odseljene v Avstralijo, izseljevanje v Severno Ameriko. In še bi lahko našteval
Štefan Čok, raziskovalec Odseka za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici, ki je prispele prispevke
porazdelil v skupinska dela, družinske zgodbe in pripovedi ter jih s Tencetom in novinarko Bredo Pahor tudi ocenil.
Med govorniki bi Albin takoj prepoznal Aleksandra Korena in se strinjal z njim, ko je nagovoril mlade o pomenu pisanja in jih
spodbudil k raziskovanju, kar je navsezadnje poslanstvo KD Bubnič Magajna. Glej ga fanta, bil je še kratkohlačnik, ko sem ga
prvič videl, pa je po očetovih korakih prikorakal do direktorja, bi pretuhtal ...
Pred nagrajevanjem bi naš Albin slišal njemu domače pesmi drugega letošnjega slavljenca, Iga Grudna, tiste o jadru, čričku,
burji, pa znano Pravijo, da Šempolajci ..., ki so jih recitirali učenci 5. razreda nabrežinske osnovne šole Virgila Ščeka Deva,
Maja, Isabel, Jasmin, Max, Luka s »pomočjo« male prvošolke Dane.
Njihova prisotnost ni bila naključna, saj so bili prav učenci lanskega 4. razreda šole Šček s popisanimi pričevanji gospoda
Franka Mozetiča in gospe Alojzije Strajn dobitniki prve nagrade za skupinske prispevke za osnovne šole. Z njimi se je veselila
tudi mentorica, učiteljica Dunja Grgič.
In sledil je plaz nagrajevanj. Prvo nagrado za nižje šole si je z zgodbo o nonotu Mariu prislužila Karin Mosetti s katinarske
podružnice srednje šole sv. Cirila in Metoda, druga nagrada iz tega sklopa pa je šla dijaku nižje srednje šole Ivana Cankarja
Francescu Petaccia za zgodbo o babici Amaliji, in njegovemu sošolcu Denisu Altinmakasu za zgodbo o očetu, ki se je »k nam
priselil iz Turčije«.
Prispevek o beguncih iz naših krajev med prvo svetovno vojno je prinesel 2. razredu znanstvenega liceja Simona Gregorčiča
iz Gorice (mentorica Viljena Devetak) prvo nagrado za skupinske prispevke dijakov višjih srednjih šol, drugo nagrado za
višješolce pa je prejel Danjel Švab z liceja Franceta Prešerna v Trstu za zgodbo družine Pertot.
Študentka Martina Budin je bila z življenjsko zgodbo družine Budin iz Saleža v Avstralijo dobitnica prve nagrade za
univerzitetne študente, drugo nagrado za študente pa je prejel Martin Poljšak z zgodbo o »prstopavcu« čez Lužo.
Predsednik Tence se je - ob nagrajenih - zahvalil vsem donatorjem in še posebej Zadružni kraški banki in vladnemu Uradu za
Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije. Opravičil pa se je, ker je nagrajevanje potekalo z zamudo.
Zamudo?
Ob tej besedici bi Albinu Bubniču zaščemelo za ušesom. Že štirideset let me ni, na Primorskem pa novinarje še vedno
preganja zamuda, bi pomislil, in spomin bi se vrnil v njegove lepe stare čase reportaž po Miljskih hribih in po Krasu, ko je
takratni šef kronike Marijan Dolgan bentil in cele dneve vpijoče spraševal: »Kje je Albiiiiin?«, ter mu ob prihodu, po dveh,
treh dneh, izrekel vsega in še več, a Bubnič je imel vedno razorožujoč izgovor. Zatem je sedel za veliko leseno mizo,
partizanski vojni »plen«, se popraskal po čelu, in začel pisati. S peresom, saj se pisalnega stroja ni dotaknil, da je morala
potem tajnica Romana reportažo pretipkati.
S sabo je na mizi imel fotografski aparat, naš Albin. Ob reportažah je rad sam fotografiral naše ljudi. Ko bi prispel v sredo v
Narodni dom, bi bil fotografski aparat gotovo zraven. Fotografiral bi najmlajše, najbolj ljubke, seveda. Pa tudi učiteljico
Dunjo bi povabil zraven, tako, za lepši videz. Saj Albin Bubnič ni bil le dober novinar. Kdor ga je poznal, ve povedati, da je bil
tudi velik estet.
•
Po tržaških sledeh Ivana Cankarja. Vesna Pahor. MMC RTV SLO. 06. december 2018
Sprehod in predavanje ob stoletnici pisateljeve smrti
http://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/po-trzaskih-sledeh-ivana-cankarja/473965

Slika: Po tržaških sledeh Ivana Cankarja. Foto: Primorski dnevnik
Kako bi se Ivan Cankar odzval na popoldan, ki so ga v torek priredili Slovensko stalno gledališče, Slovenska matica, Slovenski
klub, Oddelek za humanistične študije in Oddelek za pravne vede, jezik, prevajanje in tolmačenje tržaške univerze ter Center
za slovenščino kot drugi in tuji jezik? Najprej bi si verjetno pošteno ogledal zbrano množico pri Sv. Jakobu. Pod vodstvom
profesorice Marte Ivašič se je namreč kakih petdeset ljudi izpred sedeža Primorskega dnevnika podalo po sledeh
književnikovega delavskega Trsta. Strokovne razlage so se kot v ubrani melodiji spajale z odlomki in pesmimi iz del
slovenskega pisatelja, ki so v 22 jezikih zbrani v Antologiji literature Ivana Cankarja. Brali so jih študentje obeh oddelkov
tržaške univerze ter Univerze iz Padove, kar je za vse prisotne bila prijetna poslastica.
Pisana množica se je nato odpravila v Kulturni dom, kjer je bilo na vrsti predavanje Vesne Mikolič o Cankarju in slovenski
kulturi nekoč in danes. Srečanje, ki se ravno tako kot pohod uvršča v niz dogodkov Cankarjevo leto v Trstu, je uvedel
profesor Miran Košuta. Spomnil je na tesno vez med slovenskim literatom in Trstom. Dovolj je pomisliti na njegova slavna
predavanja, pa tudi na njegove številne tržaške prijatelje, znance in bralce. Pristavil je, da branje Cankarjevih del vsestransko
blagodejno vpliva na dušo in telo, pa še v srcu vzklije prijetna toplina.
Vesna Mikolič je za izhodišče svojega strokovnega popotovanja izbrala ravno predavanje Ivana Cankarja za Ljudski oder v
Trstu, 24. aprila leta 1907: »Že tedaj je še kako razumel koncept slovenskega kulturnega prostora in je vseslovensko kulturo
obravnaval kot celoto in to v najširšem pomenu besede.« Kulturo je torej pojmoval kot celotno življenje neke narodne
skupnosti in jo dojemal v tesnem sozvočju s svobodo. Navezala se je tako na temeljno lastnost Cankarjevega opusa, se pravi
hrepenenje. Slednje sloni na stvarnem razumevanju sveta in je usmerjeno v konkretne družbene odnose, ne v onstranstvo.
Hrepenenje ima ključno vlogo tudi v knjigi Novo življenje, ki je pred 110 leti izšla pri Slovenski matici. Pred nedavnim je
simbolično izšel še ponatis tega dela. Vesna Mikolič se je podrobneje poglobila vanj in obrazložila, da gre za najbolj
avtobiografski roman Ivana Cankarja. Hrepenenje doživi v njem dve pomembni spremembi. Glavni junak skuša novo
življenje tudi uresničiti. Poleg tega pa se hrepenenje na koncu romana osamosvoji in vzroka za svoj obstoj ne išče več v
trpljenju. Hkrati pa govorimo tudi o pomembnem pričevanju ohranjanja pisateljeve družbene drže.
»Tako kot je Shakespeare povzemal angleškega duha in ga soustvarjal, tako je Cankar počel s slovensko kulturo. Angleži se
danes tega pomena še kako zavedajo, Slovence pa pri prepoznavanju tega zelo konkretnega pomena Cankarja ta naloga še
čaka,« je zaključila. Skratka, torkovo dvojno snidenje – posvečeno stoletnici Cankarjeve smrti – se je dotaknilo bistvenih niti
utripa prestižnega književnika in dokazalo, kako je njegova sporočilnost nerazdružljiva z današnjim časom.

Mladina, Ljubljana
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•
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Človek je človek : diskriminacija in pomoč tistim, ki jo potrebujejo /Peter Petrovčič. – št. 48, 30.11.2018, str. 10
Borec proti sovraštvu : kako se je Marjan Šarec iz politika, ki je zaposlil netilca sovraštva, prelevil v človeka, ki
opozarja, da sovraštvo zastruplja slovensko družbo / Jure Trampuš. – št. 48, 30.11.2018, str. 18-24
Zlati časi za nestrpne : razkritje, da za Alternativo za Nemčijo stojijo sumljivi finančniki, pretresa Nemčijo … /
Melanie Amann etc. – št. 48, 30.11.2018, str. 26-28 (c der Spiegel)
Nagradno vprašanje stoletja : kako oblikovati uspešno in humano begunsko politiko /Nicola Abe etc. – št. 48,
30.11.2018, str. 42-46 (c Der Spiegel)

•
Človek je človek. Peter Petrovčič. Mladina 48. Ljubljana, 30. 11. 2018
Diskriminacija in pomoč tistim, ki jo potrebujejo
https://www.mladina.si/188474/clovek-je-clovek/

Slika: V podporo beguncem, v podporo ljudem. Foto: © Borut Krajnc
So evropske vlade, ki odkrito zavračajo sprejemanje prosilcev za azil, in so take, ki to počno nekoliko bolj v rokavicah. Te za
to uporabljajo predvsem ukrepe, ki naj bi imeli odvračilni učinek na vse bodoče prosilce za azil, ki bi si želeli v njih vložiti
prošnjo. Zniževanje socialnih prejemkov in drugih denarnih pomoči je takšen ukrep. Nekatere države pa znižujejo celo
socialno pomoč za begunce, ljudi s priznanim statusom mednarodne zaščite in s pravnim položajem, s katerim so izenačeni z
državljani.
Takšno početje je že pred skoraj desetletjem nemško ustavno sodišče razglasilo za protiustavno. Razsodilo je, da so do
socialne pomoči upravičeni vsi ljudje, ki zakonito bivajo v Nemčiji, enako – ne glede na to, ali so državljani ali ne, skratka, ne
glede na to, na kateri pravni podlagi bivajo v državi. Ker je socialna pomoč tista, ki naj bi ljudem na družbenem dnu
omogočala vsaj preživetje, ker človek za preživetje potrebuje enako, ne glede na to, kakšne barve je njegova koža ali kakšen
potni list ima … Pred dnevi je vsebinsko enako sodbo podalo še Sodišče EU v Luksemburgu. Odločalo je o tožbi begunca, ki
mu je bila v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija priznana nižja socialna pomoč samo zato, ker ni avstrijski državljan, pač
pa tujec. Sodišče EU je odločilo, da nižja denarna socialna pomoč za tujce z dovoljenjem za bivanje v državi ni v skladu s
pravom EU.
V Sloveniji imajo sicer tujci s priznanim statusom mednarodne zaščite enake pravice glede socialne pomoči kot državljani.
Ne velja pa to za prosilce za azil. Ti so do denarne socialne pomoči že tako upravičeni zgolj izjemoma, kadar iz takšnih ali
drugačnih razlogov mesece ali leta, ko traja azilni postopek, živijo zunaj azilnega doma. Druga vlada Janeza Janše, točneje
njen notranji minister Vinko Gorenak, pa je to pomoč preprosto prepolovila. Kakor da za golo preživetje v enakem okolju
tujcu zadostuje pol manj kot državljanu …
Na to so se odzvali slovenski ustavni sodniki in že pred petimi leti razsodili, da je prepolovitev denarne pomoči za prosilce za
azil protizakonita in protiustavna. Upravno sodišče je potem v primeru konkretnega prosilca razsodilo, da se mu za nazaj
povrne premalo plačana socialna pomoč. Na ministrstvu za notranje zadeve so v skladu s sodbo prosilcu izplačali premalo
plačano pomoč, odtlej pa tudi vsem drugim izplačujejo to denarno pomoč v polnem znesku, enakem denarni socialni
pomoči.
Prosilcev za azil, upravičenih do te pomoči, je zdaj le peščica, saj do nje dejansko niso upravičeni niti vsi prosilci, ki živijo
zunaj azilnega doma ali njegove izpostave. Na zasebnem naslovu trenutno biva 51 prosilcev za azil, le osem jih prejema
omenjeno denarno pomoč.

Reporter, Ljubljana
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Preokupacija te vlade je krčenje svobode izražanja : dr. Matevž Tomšič, sociolog in politični analitik, intervju /
Nenad Glucks. – št. 49, 03.12.2018, str. 30-35

•
Bo v Belgiji zaradi marakeškega dogovora razpadla vlada? STA. Reporter, Ljubljana, 03. dec. 2018
https://reporter.si/clanek/svet/bo-v-belgiji-zaradi-marakeskega-dogovora-razpadla-vlada-673896

Slika: Prizor iz leta 2015 - kolona migrantov pri Dobovi. Foto: Bobo
Zaradi globalnega dogovora Združenih narodov o migracijah se je v krizi znašla tudi belgijska vlada. Premier Charles
Michel namreč dogovor podpira, medtem ko mu koalicijska flamska nacionalistična stranka N-VA nasprotuje. Liberalna
stranka Open Vld je tako danes posvarila pred razpadom vlade.
Vodja te koalicijske stranke Gwendolyn Rutten je ob tem dejala, da bi bile predčasne volitve, ki se omenjajo zaradi krize,
neumnost. Verjame v premierjeve sposobnosti posredovanja, je povedala. Michel je sicer po intenzivnih pogovorih pretekli
konec tedna napovedal kompromisni predlog, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
N-VA dogovoru ostro nasprotuje in zahteva, da Belgija ne pristopi k dogovoru. Ta flamska stranka je sicer pod vse večjim
pritiskom, saj flamska regionalna stranka Vlaams Belang, ki je njena konkurentka na desni strani političnega pola, prav tako
nasprotuje dogovoru. Za soboto so napovedali dogodek proti dogovoru v flamskem regionalnem parlamentu, ki se ga bosta
udeležila tudi ameriški ideolog Steve Bannon in francoska skrajna desničarka Marine Le Pen.
Države članice ZN bodo globalni dogovor predvidoma potrdile prihodnji teden v maroškem Marakešu. K dogovoru med
drugim ne bodo pristopile ZDA, Avstrija, Madžarska in Poljska ter še več drugih držav. Kot razloge so navedle, da dogovor
izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.
•
Šarec na Dunaju: Nekaj odprtih vprašanj, a nič nerešljivega. STA. Reporter, Ljubljana, 05. dec. 2018
https://reporter.si/clanek/svet/sarec-na-dunaju-nekaj-odprtih-vprasanj-a-nic-neresljivega-daljse-674427

Slika: Sebastian Kurz in Marjan Šarec. - Foto: Bor Slana / STA
Premier Marjan Šarec in avstrijski kancler Sebastian Kurz sta danes na Dunaju poudarila dobre odnose med državama,
zlasti na gospodarskem področju. Posvetila sta se predvsem evropskim temam, pri čemer je Šarec izpostavil, da imata
državi "nekaj odprtih vprašanj, a nič takega, česar ne bi mogli rešiti".
Kot odprta vprašanja je Šarec na novinarsko vprašanje izpostavil zlasti podaljševanje avstrijskega nadzora na meji s
Slovenijo, pa tudi problem otroških dodatkov, ki naj bi jih vlada na Dunaju tujim delavcem izplačevala glede na raven
življenjskih stroškov v njihovih izvornih državah. Za delavce iz Slovenije to pomeni, da bi dobili precej nižji dodatek od
Avstrijcev.
Glede slednjega je Šarec ponovil slovensko stališče, da to ni v skladu z evropskimi pravili. Izrazil je pričakovanje, da bo svoje
povedala tudi Evropska komisija, ki je Avstriji sicer zaradi zakona že zagrozila s postopkom. Slovenija se je zaradi tega
vprašanja skupaj s sedmimi članicami EU tudi formalno pritožila pri Evropski komisiji.
Tudi glede ohranjanja nadzora na slovensko-avstrijski meji je Šarec na skupni novinarski konferenci po srečanju s Kurzem
ponovil slovensko stališče, da nadzor ni potreben, saj da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo.
Kurz je na drugi strani spomnil, da je Avstrija nadzor na meji uvedla sredi migrantske krize leta 2015, a šele po tistem, ko se
je za to odločila država, ki se je najbolj zavzemala za odprte meje - Nemčija. Nadzor pa je uvedla na meji z Avstrijo, je

poudaril avstrijski kancler.
Nakazal je, da bi nadzor na meji lahko odpravili šele, ko bodo zunanje meje Evropske unije "ustrezno varovane".
S slednjim se je strinjal tudi Šarec, ki se je zavzel za okrepitev pristojnosti Frontexa. Za Slovenijo je pomembna zlasti
okrepitev varovanja zunanje meje EU na mejah Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo.
Pri tem pa se je Šarec zavzel še za to, da bi vprašanje nadzora na notranjih mejah v schengenskem prostoru reševali "v
evropskem duhu".
Kljub vprašanjem, pri katerih se ne strinjata, pa sta Šarec in Kurz poudarila zelo dobre odnose med državama, zlasti na
gospodarskem področju. Blagovna menjava med državama presega pet milijard evrov letno, Avstrija pa je z okoli tisoč
podjetji največji investitor v Sloveniji, je poudaril Kurz.
"Imamo tudi pestro izmenjavo ljudi, narodni skupnosti v obeh državah in močno kulturno sodelovanje," je povzel avstrijski
kancler in izrazil zadovoljstvo, da sta se s Šarcem dogovorila, da se bo to sodelovanje še poglabljalo.
Tudi zato je Šarec Avstrijo izbral za prvo sosedo, ki jo je obiskal kot premier, za kar se mu je Kurz izrecno zahvalil.
"Imamo sicer nekaj odprtih vprašanj, kot vsi sosedje na svetu, vendar nič takega, česar se ne bi dalo reševati," je dejal Šarec.
Šarec je na drugi strani Kurza pohvalil za vse napore in prizadevanja med avstrijskim predsedovanjem EU, zlasti pri
reševanju vprašanja brexita, da bi bil ta "čim manj boleč".
Izrazil je tudi pričakovanje glede vrha EU-Afrika, ki ga Avstrija pripravlja še ta mesec ob izteku predsedovanja. Kot je ocenil
Šarec, bo forum dobra pot za reševanje vprašanja migracij. Sam verjame, da je ta problem treba "reševati na izvoru, ne pa
stihijsko, vsak po svoje".
Pri tem ne Šarec ne Kurz nista omenila dogovora Združenih narodov o migracijah, ki ga bodo prihodnji teden potrjevali v
Marakešu.
Slovenija dogovor podpira, Avstrija pa ne. Šarec je že pred prihodom na Dunaj ocenjeval, da so evropske države, ki so se
odločile, da ne podprejo tega dogovora, to storile predvsem iz notranjepolitičnih motivov. Avstrijsko vlado sicer sestavljata
konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in desni, protimigrantski svobodnjaki (FPÖ).
Šarec je povedal še, da sta se s Kurzem pogovarjala tudi o položaju na Zahodnem Balkanu. Pri tem je ponudil pomoč in
izkušnje Slovenije pri zagotavljanju pomoči državam v tej regiji na njihovi poti v evroatlantske integracije.
Na relativno kratki novinarski konferenci nista izpostavila drugih tem, kot sta na primer položaj slovenske manjšine na
avstrijskem Koroškem in Štajerskem ali pa morda notifikacija avstrijske državne pogodbe.
Je pa Šarec poudaril, da s Kurzem pripadata mlajši generaciji politikov, ki na svet in Evropo gleda nekoliko drugače. "Ne
želiva si nenehnega vračanja v zgodovino, ampak rada gledava naprej," je še dejal slovenski premier.
•
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Slika: Marjan Šarec. Foto: Bobo
Slovenski premier Marjan Šarec je pred današnjim delovnim obiskom na Dunaju v pogovoru za avstrijsko tiskovno
agencijo APA ocenil, da je Avstrija dobro izpeljala predsedovanje EU. Izrazil je sicer nasprotovanje nadzoru na meji,
kritičen pa je bil tudi zaradi avstrijskih načrtov glede otroških dodatkov.
Slovenija je med sedmimi državami EU, ki so se pritožile pri Evropski komisiji zaradi indeksacije avstrijskih otroških
dodatkov. Šarec je prepričan, da bo komisija ugotovila, da to ni v skladu z evropsko zakonodajo. Poleg tega tovrstni ukrepi
ne krepijo zaupanja znotraj EU, je opozoril.
Kritičen je bil tudi, ker Avstrija ohranja nadzor na meji s Slovenijo in s tem izkazuje nezaupanje do Slovenije, "kar ni dobro".
Nadzor ni potreben, ker da Slovenija izvaja maksimalne napore za varovanje schengenske meje. "Zaradi nas schengen
zagotovo ne bo padel," je poudaril.
Izpostavil je tudi razlikovanje od stališča avstrijske vlade glede globalnega dogovora o migracijah. Kot je dejal, je ta dogovor
"poskus, da se probleme migracij rešuje skupaj". Kritiziral je tudi manipulacije v zvezi s tem dogovorom, saj da zaradi tega
ne bo nobenega migranta ne več ne manj. Da Avstrija in druge države zavračajo ta dogovor, je po njegovem mnenju
posledica notranjepolitičnih vzrokov.
Šarec je bil kritičen tudi do EU, ker da se v "resnih kriznih situacijah ni sposobna hitro odzivati". Da bi stvari postavili na svoje
mesto, bo priložnost ob prihajajočih volitvah v Evropski parlament, je dejal.
Komentiral je tudi brexit in dejal, da se zdaj poskuša rešiti, kar se rešiti da. Na mizi ni več dobrih možnosti.

APA je izpostavila tudi, da je Šarec ta konec tedna praznoval 41. rojstni dan in da skupaj z avstrijskim kanclerjem
Sebastijanom Kurzem spada med mlade voditelje evropskih držav. Njuno razmišljanje je drugačno; bolj usmerjeno v
prihodnost, je dejal Šarec in tudi pohvalil delo avstrijskega kolega, s katerim se bo danes srečal.
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Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini. Foto: Reuters
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v torek branil novo strožjo zakonodajo o migracijah, zaradi katere bi lahko
po oceni kritikov na tisoče prosilcev za azil ostalo na cesti, ker bi izgubili svoje mesto v namestitvenih centrih. Po oceni
Salvinija nudi zakonodaja "več pravic pravim beguncem", poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Kot je še minister dejal v videu, objavljenem na svojem profilu Facebook, zakonodaja kaznuje "tiste, ki so služili milijarde na
račun nezakonitih migracij".
V preteklih dneh so se zvrstila poročila, kako so zaradi nove zakonodaje številne migrante, med njimi tudi petmesečno
deklico, vrgli iz namestitvenih centrov, ki jih financira država. "Na tisoče migrantov, ki živijo v centrih, bodo vrgli na cesto,
več sto tudi v Milanu," je v nedeljo opozoril predstavnik mesta Milana, pristojen za socialo Pierfrancesco Majorino.
Razlog za izgubo strehe nad glavo je, da migranti s t.i. humanitarno zaščito ne prejemajo več državne podpore. Nova
zakonodaja je sicer v celoti odpravila to kategorijo migrantov.
Več organizacij za človekove pravice je objavilo uradne dokumente, v katerih italijanska vlada poziva namestitvene centre,
naj izženejo migrante s humanitarno zaščito. Časnik La Repubblica je pisal, da bi to lahko prizadelo do 40.000 migrantov.
Humanitarno zaščito so pred novo zakonodajo prejemali ljudje, ki se niso kvalificirali za azil, ampak so pristojne oblasti
ocenile, da si zaslužijo zakonito bivanje v Italiji, bila je torej posebna kategorija dovoljenj za bivanje. Salvinijeva reforma je to
kategorijo migrantov odpravila, češ da so dovoljenja podelili številnim lažnim beguncem.
Italijanski parlament je konec novembra potrdil sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon
prosilcev za azil in lažji odvzem državljanstva migrantom.
Nova zakonodaja med drugim odpravlja posebno humanitarno zaščito, ki jo je lani dobilo 25 odstotkov prosilcev za azil v
Italiji. Sedaj obstaja le dovoljenje za začasno bivanje, ki pa ga bodo podeljevali pod strožjimi kriteriji, med drugim bo
omejeno na žrtve naravnih nesreč, tiste, ki nujno potrebujejo zdravniško pomoč ali tiste, ki so v Italiji storili "junaško
dejanje".
Tujci, ki so pridobili italijansko državljanstvo, ga bodo lahko izgubili, če bodo pristojne oblasti ugotovile, da predstavljajo
grožnjo nacionalni varnosti. Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do
azila v Italiji. Tako bodo lahko odvzeli dovoljenja za bivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo
dejanje, kot sta posilstvo ali trgovina z mamili. Osumljenim terorizma bodo lahko odvzeli italijansko državljanstvo.
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Slika: Borut Pahor. Foto: Twitter

Predsednik republike Borut Pahor je danes na neuradnem pogovoru sprejel katalonskega predsednika Quima Torro, ki se
danes in v petek mudi v Sloveniji. Na srečanju sta spregovorila o tradicionalno dobrem odnosu med Slovenijo in
Katalonijo, so sporočili iz urada predsednika.
Pahor sicer glede prizadevanj za večjo samostojnost Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v
kar se uradna Ljubljana ne vmešava.
Sprva sicer ni bilo predvideno srečanje Torre s kakšnim predstavnikom državnega vodstva, a kot so pojasnili pri uradu
predsednika, se je Pahor za neuraden pogovor s predsednikom Katalonije odločil, ko ga je Torra v začetku tega tedna
osebno pisno zaprosil za neuraden sprejem in po telefonskem pogovoru, ki sta ga imela.
Torra se v Sloveniji mudi na povabilo evropskega poslanca Iva Vajgla (Alde/DeSUS). Med drugim se bo sestal s poslancem SD
Matjažem Nemcem, sicer predsednikom odbora DZ za zunanjo politiko, in zainteresiranimi člani tega odbora, gostili pa ga
bodo tudi na Društvu slovenskih pisateljev. V petek se bo med drugim sestal z gospodarstveniki na Gospodarski zbornici
Slovenije.
V ljubljanski mestni hiši bo danes ob 17. uri javni pogovor s katalonskim predsednikom, ki ga bosta gostila Vajgl in bivši
predsednik republike Milan Kučan.
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