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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec
•

Vsakemu imenu v spomin, vsak dan znova. Avtor: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 17, 3.
5. 2019, str. 2
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/vsakemu-imenu-v-spomin-vsak-dan-znova/

Slika: Dne 29. aprila 2019, tukaj v Sivi hiši dunajskega deželnega sodišča, so se zbrali, da se spomnijo 14 pogumnih
koroških Slovencev in Slovenk, ki so v boju proti nacističnemu režimu bili umorjeni. 76 let je minulo, odkar so nacisti v teh
prostorih obglavili koroške Slovence in Slovenke iz občin Borovlje, Sele in Železna Kapla, ker se niso klonili režimu.Foto:
Novice
Jutro je. Z vonjem sveže kave v nosu odprem dnevni časopis. Ko pričnem brati in mi hrup dunajskega mesta v ušesih doni, se
tanek papir zmečka med mojimi trepetajočimi prsti. Grenkoba oteži jezik, čeprav še nisem okusila kave. Na naslovni strani
časopisa se namreč nizajo poročila, drugo z drugim v boju za najstrašnejše dogajanje. Tiskane črke, črne kot oglje, mi
mrgolijo pred očmi, ko preletim besedila. Pogled se prilepi na nekaterih besednih zvezah. Berem. »Pritisnite na plin,
Germani, dosežemo sedmi milijon.« … »ščiti svojo raso, kri tvojih prednikov je!« … »pesem podgane«. V kotu časopisa je
natisnjen datum. April 2019.
Zbrali smo se danes, 29. aprila 2019, tukaj v Sivi hiši dunajskega deželnega sodišča, da se spomnimo 14 pogumnih koroških
Slovencev in Slovenk, ki so v boju proti nacističnemu režimu bili umorjeni. 76 let je minulo, odkar so nacisti v teh prostorih
obglavili koroške Slovence in Slovenke iz občin Borovlje, Sele in Železna Kapla, ker se niso klonili režimu.
76 let, domala razdobje človeškega življenja, obdobje treh generacij. Toda v koliko smo se zares razvili v teh skoraj osmih
desetletjih? Česa smo se naučili iz minulega časa? Smo generacija prihodnosti, prvorojenci in prvorojenke digitalnega sveta.
Toda preteklost trga na scefranih robovih naše demokratične družbe. Na desni prežijo sleparji in zvabljajo z obljubo
enostavnega življenja, kot je bilo včasih, in z enostavnimi odgovori.
Današnja avstrijska vlada je vranje črna in modra, kot plavica na reverju. Reprezentanti naše države zastopajo desničarsko
ideologijo, ki se vedno znova izrazi v govoru in ukrepih proti feminističnim projektom, proti iniciativam za zaščito klime,
proti manjšinam, migrantom, skupnosti LGBTIQ (Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex Queer) in še drugim. Razen tega je
Avstrija letos pri uvrstitvi dežel z dobro situacijo glede svobode tiska zdrsnila navzdol.
Stojimo v močvirju in mulj nam seže do kolen. To niso več le znaki za nevarnost, ne svarilo pred preplahom, ne sirene, ne
modra luč. Smo že v sredini dogajanja in zdaj je čas za ukrepanje. Delo še zdavnaj ni končano, vendar to nam je jasno.
Fatalističnim cinikom v odgovor si prikličimo pred oči demonstracije ob četrtkih, petke za prihodnost, delovanje različnih
kulturnih in političnih organizacij. Civilna družba je pisana, kaotična in utripa od moči in življenja. Smo opozicija, smo živi
spomin. Tudi danes se ne bomo vdali. Tudi naslednjo leto se bomo spet podali na pot sem v Sivo hišo, na shodu, ki je
demonstracija in spominski pohod v enem. Agiramo kot dediči in dedinje upornikov in upornic, ki so se borili proti
nepravičnosti. Posebej pa izražamo z vsakim korakom naše občudovanje in našo hvaležnost do tistih, ki so se borili proti
enemu najgrozovitejših izbruhov nečlovečnosti 20. stoletja – proti nacističnemu režimu.
Zato se danes spominjamo: Ivana Dovjaka, Franca Gregoriča, Florijana Keliha, Urha Keliha, Micke Olip, Tomaža Olipa,
Jakoba Oražeja, Janeza Oražeja, Jerneja Oražeja, Jurija Pasterka, Franca Pristovnika, Franca Weinzierla in Mihe Županca,
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bolje znani kot trinajst selskih žrtev, ter Tomaža Olipa (starejšega), ki je bil obsojen na 8 let zapora, vendar so ga neposredno
po sodbi tako zverinsko mučili, da je umrl že na gestapovskem sedežu v Celovcu.
•
Za spomin na žrtve nacizma in za neodvisno pravosodje. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 17, 3. 5. 2019,
str. 3
Spominska hoja za žrtve nacističnega nasilja
https://www.novice.at/featured/za-spomin-na-zrtve-nacizma-in-za-neodvisno-pravosodje/
Letošnja spominska hoja, ki jo je 26. aprila pripravil Memorial Kärnten Koroška, platforma proti oživljanju fašizma,
rasizma in antisemitizma, je izzvenela s svarilom pred radikalizacijo govora in proti nestrpnosti.
Celovec. V petek, 26. aprila, popoldne. Dvorišče celovškega gradu, za časa nacizma sedež gestapa. Spominska proslava
Memoriala Kärnten Koroška za žrtve nacističnega nasilja in krivosodja. Pred okroglo črno ploščo, ki spominja na sedež
gestapa, sredi množice ljudi skupina dijakov dvojezične TAK in Slovenske gimnazije s podobami obglavljenih žrtev
nacističnega krivosodja. Celovška županja Maria-Luise Mathiaschitz svari pred radikalizacijo govora, namestnica deželnega
glavarja Gabi Schaunig- Kanduth pa poudarja potrebo takšnih spominskih proslav. Predsednik Memoriala Aleksander Petritz
in moderatorka Mirjam Zwitter-Šlemic omenjata trinajst koroških Slovenk in Slovencev, ki so 29. aprila 1943 zaradi upora
proti nacistični oblasti bili na Dunaju obglavljeni. Na celovškem deželnem sodišču sta nacistično vojaško sodišče in berlinski
folksgerihtshof, ki mu je predsedoval krvnik Roland Freisler, med leti 1941-1945 zaradi veleizdaje in upora proti
nacističnemu režimu obsodila 47 mož in žena na smrt. Obglavili so jih v Berlinu, na Dunaju in v Gradcu. Govornika sta
opozorila na vse bolj odkrite in zaskrbljujoče pojave nacizma, kot so to identitarci ali pa primerjanje beguncev s podganami.
Zahtevala sta prepoved ustaškega srečanja na Libuški gmajni.

Slika: V petek, 26. aprila, popoldne. Dvorišče celovškega gradu, za časa nacizma sedež gestapa. Spominska proslava
Memoriala Kärnten Koroška za žrtve nacističnega nasilja in krivosodja. Pred okroglo črno ploščo, ki spominja na sedež
gestapa, sredi množice ljudi skupina dijakov dvojezične TAK in Slovenske gimnazije s podobami obglavljenih žrtev
nacističnega krivosodja. Foto: Novice
Igralec Charles Elkins je bral iz dela Josefa Winklerja, ki očeta sprašuje, zakaj nikoli ni spregovoril o vojnem zločincu Odilu
Globočniku in je molčal o zločinih nacistov. Zvočno in s temno glasbo je bobnar Klaus Lippitsch zajel zgodovinsko breme, ki
lebdi nad tem prostorom.
Hoja skozi mesto med obema krajema zločina, od bivšega sedeža gestapa do deželnega sodišča, je potekala mirno.
Predsednik deželnega sodišča Bernd Lutschounig je dejal, da je na sodišču vse več sodnih postopkov zaradi udejstvovanja v
nacističnem duhu in proti osebam, ki odklanjajo demokratično ureditev države. Svareče je dodal, da se časi pravnega nasilja
in krivice lahko spet vrnejo. Tom Oberhauser, dijak dvojezične TAK, je v apelu za skupno Evropo izrazil svoje ogorčenje nad
ravnanjem z begunci v Avstriji in da jih celo primerjajo s podganami.
Slavnostni govornik na spominski hoji je bil diplomat Wolfgang Petritsch, po rodu iz Glinj. Glede na nevaren
družbenopolitični razvoj v Avstriji in Evropi, ki vodi v rasizem, ustrahovanje in sovraštvo, sta spominjanje na žrtve nacizma in
svobodno ter neodvisno pravosodje še kako važna in potrebna. Petritsch je opozoril na časovno vzporednico nacističnih
zločinov obglavljenja trinajsterice 29. 4. 1943 in pokola pri Peršmanu 25. 4. 1945. Temeljne pravice, ki jih zagotavlja Evropa,
da je treba braniti. Zato se moramo postaviti za socialno in solidarno družbo in preprečiti, da bi surovi in podivjani govorici
sledila dejanja. Spominska hoja se je končala z branjem imen 47 žrtev in polaganjem nageljnov pred spominsko stelo.
Dijakinji Slovenske glasbene šole Zala Moschitz in Katarina Sima pa sta svečanost oplemenitili s skladbami za kitaro.
•
Pot Rudolfa Blümla spominja v Celovcu na pomembno slovensko osebnost. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 17, 3. 5. 2019, str. 4
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/pot-rudolfa-blumla-spominja-v-celovcu-na-pomembno-slovensko-osebnost/
Poimenovanje cest - Uličnim in cestnim poimenovanjem v čast slovenskih oblikovalcev koroške zgodovine se je v Celovcu
pridružila Pot Rudolfa Blümla.
Celovec. Celovški mestni svet je na seji 7. marca letos poimenoval pot v Dhovšah (Lendorf) v mestni občini Celovec na
predlog Mohorjeve družbe po nekdanjem podpredsedniku Mohorjeve, duhovniku, teologu in vodji koroške Caritas Rudolfu
Blümlu. Pot Rudolfa Blümla (Rudolf-Blüml-Weg) je nova krajša cesta ob novo nastajajočem stanovanjskem naselju, ki se
začne pri Cesti v Trg 304 (Feldkirchnerstraße) v smeri proti vzhodu. Pot je že omenjena v prenovljeni knjigi o imenih
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celovških cest in trgov (Die Straßen und Plätze von Klagenfurt), ob zaključku redakcije te številke Novic pa še ni bila
opremljena s tablo.
Rudolf Blüml se je rodil 16. aprila leta 1899 v Krnici pri Šentpavlu v Ziljski dolini. Študij teologije je začel v Celovcu, leta 1919
se je umaknil v Maribor in nato v Ljubljano, kjer je leta 1922 prejel duhovniško posvečenje. Na teološki fakulteti dunajske
univerze je leta 1924 ubranil doktorat o Sveti trojici v pismih apostola Pavla pri Theodorju Innitzerju, kasnejšem dunajskem
kardinalu. Na Dunaju je opravil še študij državoznanstva (danes je to politologija) in ga prav tako zaključil z doktoratom, s
čimer je bil najbrž prvi dvojni doktor med koroškimi Slovenci.
V tistem času je spoznal tudi Ignaza Seipla, duhovnika in avstrijskega kanclerja, čigar osebni zaupnik je bil Blüml. O Seiplu je
napisal tudi spominsko knjigo. Leta 1928 je prevzel slovenski oddelek koroške Caritas in opravljal številne funkcije v katoliški
Cerkvi krške škofije. V stanovski državi je bil Blüml imenovan za poslanca v koroškem deželnem zboru. Po napadu Nemčije
na Jugoslavijo leta 1941 ga je gestapo aretiral in mu kasneje prepovedal bivanje na Koroškem.
Po osvoboditvi se je leta 1945 vrnil v domačo deželo in bil med drugim zaslužen za oživitev cerkvenega tednika Nedelja in
ponovno vzpostavitev Mohorjeve družbe. Po ustanovitve Slovenske gimnazije v Celovcu leta 1957 je bil strokovni nadzornik
za verouk. Bil je poleg tega stolni župnik v Celovcu, predavatelj v bogoslovnem semenišču ter plodovit publicist in nadarjen
govornik. Po daljši bolezni je Rudolf Blüml umrl 28. septembra leta 1966. O njegovem življenju in delu je napisal Jože Till
temeljito knjigo (Rudolf Blüml. Unverstanden in der turbulenten Welt des 20. Jahrhunderts), ki je izšla leta 2017 pri
Mohorjevi založbi.
•
Prebujanje ob Klopinjskem in Zablaškem jezeru. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 17, 3. 5. 2019, str. 5
Vigredni koncert MoPZ Vinko Poljanec
https://www.novice.at/kultura/glasba/prebujanje-ob-klopinjskem-in-zablaskem-jezeru/

Slika: Vigredni koncert moškega pevskega zbora Vinko Poljanec. Foto: Novice
Škocjan. Z Vigrednim koncertom moškega pevskega zbora Vinko Poljanec in kvarteta Nomos se začne ob Klopinjskem jezeru
prebujati tudi turizem, saj je v lanski sezoni malo naraslo tudi število turističnih nočitev. Letos bo letoviščarjem na voljo tudi
nova zgoščenka »So klingt St. Kanzian/ Škocjan«, ki jo je izdal kulturni referat škocjanske občine in je pri tem upošteval tudi
dvojezičnost kraja. Skoraj ni mogel mimo tega, saj so pri izdaji sodelovale tudi vse slovenske kulturne skupine v občini, ki so
zelo delavne in kvalitetne (Danica: mešani zbor, zbor upokojencev, mladinski zbor, mlajši mladinski zbor, iskrice Danice,
glasbena šola, Vinko Poljanec, Nomos). Zgoščenko lahko kupite pri pevcih, na občini (verjetno v reklamne namene tudi
brezplačno) in na tujskoprometnem uradu.
Kot gost je letos nastopil moški zbor Die Chorherren, ki ga sestavljajo, kot že ime pove, zborovodje raznih zborov v Avstriji,
med drugim tudi dirigent mešanega zbora Lipa iz Velikovca. Kot so to sami povedali, je namen zbora posebno še ta, da
imajo kot zborovodje možnost, da sami enkrat zapojejo in predstavijo svoje glasovne veščine. Na Koroškem so bili na
tekmovanju že zbor leta in je publika v Škocjanu tudi ocenila, da so eden najboljših zborov na Koroškem, ki pa še ni tako
znan v naših krajih.

Slika: Kvartet Nomos. Foto: Novice
Mešana skupina Nomos, ki jo sestavljajo Marjan Čik, Helga Wutte in zakonca Sonja in Igor Woschitz, je navdušila občinstvo s
svojimi ubranimi in nežnimi glasovi in predstavila narodne in umetne pesmi v več jezikih. So nepogrešljiv sestavni del
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društva in nastopajo med letom na mnogih pevskih prireditvah in nastopih. Kot manjša simpatična skupina se priporočajo za
nastope vsepovsod.
Moški zbor je preko zime pridno vadil in se dobro pripravil na svoj prvi večji nastop. Skupaj (tudi Nomos) z izdelovalcem
harmonik v Žitari vasi Rutarjem je naštudiral nekaj znanih Slakovih in Avsenikovih pesmi, ki so dobro vžgale. Poleg
slovenskih narodnih in umetnih sta pozornost vzbudili tudi nemška popevka iz petdesetih let o »žgočem puščavskem
pesku« (brennend heißer Wüstensand), ki jo je prepeval Freddy Quinn, in »sem pač ziljski jezdec« (I bin holt a Gailtoler
Reiter) z ziljskega štehvanja. Spored je povezoval kot vsako leto Miha Lipnik.
Moški zbor se je tudi okrepil in pomladil. Pevovodji Franz Starzu in predsedniku Lojzu Čiku je uspelo pridobiti šest novih in
mladih pevcev, tako da jih zbor šteje zdaj 26 (pri nastopu sta manjkala samo dva). Na vprašanje, kako mu je to uspelo, je
povedal, da so pač očetje pripeljali na vaje svoje sinove, ti pa da so privabili še druge, tako da je nastala mlada vesela
manjša druščina, ki lahko zastopa tudi svoje interese in se druži v skupini. Zbor je tudi zelo dinamičen, saj so v njem
zastopane vse starostne skupine od 19 do 82 let, poklicno pa so zastopane vse skupine od kmetov in polkmetov (11),
delavcev in nameščencev (7), akademikov (5) in študentov. In še nekaj: trudi trije občinski odborniki, od teh en občinski
predstojnik, so že dolgoletni vneti pevci. Tako nam ni treba imetu strahu za nadaljnje uspešno delovanje zbora.
Hvaležni smo publiki, ki nas je počastila z nad 300 obiskovalci (tudi mnogo takih, ki jih še nismo videli na koncertih). Njen
bučen aplavz je naše največje plačilo. Svoje zanimanje pa so pokazali župan Thomas Krainz, podžupan in kulturni referent
Lojze Lach, občinski odborniki, Valentin Inzko za NSKS, Manuel Jug za ZSO, Arno Manner za konsenzno skupino, Benjamin
Wakounig za SGZ ter sosednji kulturniki.
•
Upor je sposobnost preživetja in odgovornost. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št.
17, 3. 5. 2019, str. 6
https://www.novice.at/politika/upor-je-sposobnost-prezivetja-in-odgovornost/
Ob dnevu upora proti okupatorju

Slika: V petek, 26. aprila, na dan 78. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, bila državna proslava
ob dnevu upora proti okupatorju. Slavnostni govornik je bil Dejan Židan, predsednik slovenskega parlamenta. Foto:
Novice
Gorenjska. V Kranju, kjer so po napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941 in okupaciji Gorenjske Nemci ustanovili nemško in
potujčevalno učiteljišče in so na njem svoj nekulturni posel zganjali tudi koroški nacisti, je v petek, 26. aprila, na dan 78.
obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, bila državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju.
Slavnostni govornik je bil Dejan Židan, predsednik slovenskega parlamenta. Dejal je, da je slovenski narod, v središču Evrope
razkosan med štiri okupatorje, in sicer Nemce, Italijane, Madžare in fašistično
Nezavisno državo Hrvaško, takrat bil obsojen na smrt. Saj mu je grozila izguba poslednje zgodovinske možnosti. Če bi se
načrti nacističnih in fašističnih okupatorjev uresničili, nas Slovencev danes ne bi bilo več. A 26. aprila 1941 so srčni in modri
možje v Ljubljani ustanovili OF, ki je organizirala upor proti tedaj najmočnej-ši vojaški mašineriji v Evropi. Narod se je v upor
vključil. Židan je poudaril pomen ustanovitve OF in nagovoril tudi tragično dejstvo kolaboracije z okupatorji. Prav ta razkol,
ki ima svoje korenine v predvojni razdvojenosti, je občuten še danes. Upor da je sposobnost preživetja in odgovornost za
vse, kar je zapisano v slovenski zgodovini. Njegovo glavno sporočilo pa je, da skupaj premagamo vse težave in izzive.
Proslave se je udeležila tudi delegacija Zveze slovenskih žena pod vodstvom predsednice Danijele Errenst.
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•

V Brežah raste grad in točijo dobro pivo. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 17, 3.
5. 2019, str. 6
Poučen izlet slovenskih prosvetašev - Obisk Brež s strokovnim vodstvom in ogledom krajevnih zanimivosti je bil cilj in
namen letošnjega izleta društev iz spodnjega Roža in Gur v soboto, 27. aprila 2019.
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/v-brezah-raste-grad-in-tocijo-dobro-pivo/
Breže. Vabili sta SPD Šentjanž in Bilka, udeležili pa so se tudi Selani, Borovljanci, Svečani ter Kotmirčani. Turistična vodnica
Sonja Wakounig jim je spotoma razkrila številne podrobnosti in dejstva iz bogate koroške zgodovine, med drugim o knežjem
kamnu in ustoličevanju koroških vojvod ter o svetniški Hemi. V Brežah samih pa so si izletniki ob strokovnem vodstvu
ogledali gradnjo gradu po čim bolj izvirnih srednjeveških delovnih postopkih. Breže, sicer najstarejše koroško mesto, ki se že
itak ponašajo kar z nekaj grajskimi razvalinami in tudi z največjo koroško cerkvijo ter z mestnim zidom in vzporednim
vodnim jarkom, zadnja leta zbujajo zanimanje javnosti predvsem z gradnjo gradu po izvirnem srednjeveškem načinu.
Zamisel je sicer prišla iz Francije, a grad gradijo v Brežah sami. Začeli so leta 2009, zdaj pa grajski stolp že kar dobrih deset
metrov štrli v nebo in bi na koncu naj bil visok dobrih dvajset metrov. Od sečnje gozda in kopanja temeljev do žganja apna,
obklesavanja kamnov ter obsekavanja tramov, da o merjenju dolžine, kotov in globin in o kovaških, tesarskih in prevozniških
opravilih in o orodju ne govorimo, vse to poteka čim bolj srednjeveško in seveda s takratno brzino. Marsikatero znanje in
veščino, novodobno temu pravimo »tehnika«, so si morali sodelavci in sodelavke, ki jih posreduje AMS, se pravi delovni
urad, dobesedno »pridelati« sami.

Slika: Pivovarniški slavolok v čast hmelju in sladu je komajda zaobjel ukaželjne izletnike iz Roža in z Gur. Foto: Novice
Od grajskega gradbišča oz. delovišča in po kratkem postanku v kavarni in čokoladarni Craigher so se izletniki podali v
najstarejšo koroško in zasebno pivovarno Hirt. Pot tja jim je pripravil in kazal Jozi Ogris Martič, Pvavc iz Bilčovsa, ki je kot
sodelavec pivovarne pristojen za trgovsko mreženje tudi v Sloveniji. Tu sta on in še en kolega seznanila spodnje Rožane in
Gorjance s tajnostmi in čarom pivovarjenja. Ta izredno zanimiva strokovna ekskurzija skozi svet vode, slada in hmelja se je
končala ob pokušnji raznih vrst piva in zauživanju okusnega golaža. Še pred tem pa je Štefan Pinter, ki je imel izvedbo izleta
na skrbi, z nekaj krepkimi in dobro namerjenimi zamahi s kijem dokazal, da zna tudi pivo odlično načepiti.
Omenjena društva že zbirajo predloge in prijave za prihodnji izlet drugo leto.
•
Upreti se je treba vsem klevetam in neresnicam. Avtor: Gusti Malle. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 17,
3. 5. 2019, str. 7
Spominska svečanost ZKP v Železni Kapli - Kot običajno je Zveza koroških partizanov ZKP tudi na letošnjo belo nedeljo,
28. aprila, vabila na spominsko svečanost na pokopališču v Železni Kapli, kjer spomenik z nad 180 imeni partizanov in
žrtev nacističnega nasilja in kjer počivajo tudi žrtve pokola pri Peršmanu 25. aprila 1945.
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/upreti-se-je-treba-vsem-klevetam-in-neresnicam/

Slika: Spominska svečanost ZKP v Železni Kapli. Govornik na letošnji proslavi je bil Danilo Prušnik, podpredsednik ZKP, sin
partizana Karla Prušnika-Gašperja in potomec znane uporniške Wölflove družine iz Lobnika. Foto: Novice
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Železna Kapla. Svečanost je pričel in zaključil obirski moški zbor Valentin Polanšek pod vodstvom Boža Hartmana. Govornik
na letošnji proslavi je bil Danilo Prušnik, podpredsednik ZKP, sin partizana Karla Prušnika-Gašperja in potomec znane
uporniške Wölflove družine iz Lobnika. Prušnik je dejal, da je ponosen, da partizanski upor koroških Slovencev ni šel v
pozabo, kar določene politične struje in stranke v deželi želijo. Svobodnjaki in BZÖ celo zahtevajo prepoved Zveze koroških
partizanov, ker da je protidržavna in protiustavna združba, ker da provocira nemir in spreminja vloge žrtev in storilcev in da
poveličuje morilce in njihove zločine. Zanje so partizani nasilneži, masovni morilci in teroristi.
Takšnim trditvam da se je treba upreti. Najboljši odgovor je pisana beseda, so spomini pregnank in pregnancev, med njimi
njegove stare mame Marije Prušnik, ki je v pregnanskih taboriščih Eichstätt in Frauenau-rach pisala dnevnik, ter partizanov
in znanstvene študije. Peter Handke pa je to spominsko literaturo in upor koroških Slovencev dvignil na svetovno epopejsko
raven. Govornik je posebej omenil pohod po poteh Lenarta, Johana in Gašperja od Wöl-fla do Peršmana, Ernija Blajsa, ki je
preživel kacet Mohringen ter trinajsterico iz Borovelj, Sel in Železne Kaple, obglavljeno 29. aprila 1943 na Dunaju. Prušnik je
vse pozval, naj gredo na volitve v evropski parlament in podprejo demokratične stranke, ker ne smemo usode Evrope
prepustiti porajajočemu se desnemu ekstremizmu.

Slika: Govornik na spominski slovesnosti Danilo Prušnik in župnik Polde Zunder ob spomeniku na pokopališču v Železni
Kapli. Foto: Novice
Vezno besedo je imel Franci Sadolšek. Dejal je, da je Železna Kapla tisti kraj, ki je za južno Koroško dal najbolj jasen signal
vseslovenskega in mednarodnega upora. Omenil je usodo partizana Emila, ki je leta 1945 padel pri Mlačniku v Lepeni in je le
njegovo borčevsko ime bilo vklesano v spomenik na pokopališču. Zdaj je dognano, da je to bil ljubljanski dijak Alojzij
Krašovec in bo njegovo pravo ime vklesano k imenom padlih v Lepeni. Kapelški župnik Polde Zunder je opravil liturgični
obred in molitev ter blagoslovil grobove.
•
Mali princ za jubilej velikega igralskega dela v Ledincah. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 17, 3. 5. 2019, str. 13
Premiera SPD Jepa-Baško jezero - Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Mladinska gledališka
skupina Jepa-Baško jezero je uprizorila legendarno zgodbo Malega princa.
https://www.novice.at/kultura/oder/mali-princ-za-jubilej-velikega-igralskega-dela-v-ledincah/

Slika: Mladinska gledališka skupina Jepa-Baško jezero je uprizorila legendarno zgodbo Malega princa. Foto: Novice
Ledince. Poleg Svetega pisma je najbrž že kar Mali princ. Pravljična zgodba francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exuperyja
je bila prevedena v več ko 300 jezikov in narečij (Biblija je v celoti prevedena v 674 jezikov, delno pa v več ko 3300), 76 let
po nastanku se še vedno prodaja v milijonski nakladi in njene modrosti so danes del splošnega prepričanja – »Kdor hoče
videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«
Mladinska gledališka skupina Jepa-Baško jezero je za svojo jubilejno 10. predstavo izbrala to poetično besedilo in ga minulo
soboto v kulturnem domu v Ledincah premierno uprizorila. Režiserka Alenka Hain je zgodbo po izvirniku sestavila kot
sosledje posameznih prizorov, kar se je današnji mladini, ki je Malega princa spoznala prej v televizijski nadaljevanki kakor iz
knjige, mogoče zdelo celo nenavadno. A prav na ta način je vsak igralski lik imel sebi odmerjeno mesto in priložnost.
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Desetletno kontinuirano gledališko delo je bilo jasno vidno. Starostno precej raznolika skupina, igrali so tako ljudskošolski
otroci kakor mladi odrasli, je oder znala zapolniti in oživiti svoje like, interakcija je bila prepričljiva, koreografija kakovostna.
Ni pa bila dobra samo igra, temveč tudi petje – skoraj vsak lik je imel tudi svoj pevski vložek. Glasbo je napisala Veronika
Lesjak, tudi sama dolgoletna članica igralske skupine.
Piko na i je ledinskemu Malemu princu dala scenografija in kostumografija, ki jo je zasnovala Majda Krivograd v sodelovanju
s Katarino Zalar – barvita, duhovita in preprosto lepa. Tudi zaradi jasne povednosti kostumov, predvsem pa seveda zaradi
splošne poznanosti zgodbe, predstava ni potrebovala nadnapisov v nemščini. Niso namreč vsi starši otrok Slovenci, vendar
se na odru nikakor ni slišalo, da nimajo vsi otroci slovenske materinščine ali očetovščine. Tudi pri jeziku je torej mladinska
gledališka skupina Jepa-Baško jezero v dobrih desetih letih delovanja opravila zgledno delo. Tudi zaradi nje slovenščina v
gornjem Rožu živi, v družinah in v javnem prostoru.
•
Klavdij Tutta: Mediteranska plovila in lagune. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št.
17, 3. 5. 2019, str. 13
Razstava v Tinjah - Klavdij Tutta v Domu prosvete v Tinjah razstavlja dela, oplemenitena z dodatkom, ki gledalca naredi
za sokreatorja.
https://www.novice.at/kultura/umetnost/klavdij-tutta-mediteranska-plovila-in-lagune/

Slika: Klavdij Tutta v Domu prosvete v Tinjah razstavlja dela, oplemenitena z dodatkom, ki gledalca naredi za sokreatorja.
Foto: Novice
Tinje. Ko je slikar Klavdij Tutta sedel ob morju in pil kavo, je, kakor se spominja, opazoval jadrnice, ki so plule mimo, in videl,
kako se s premikanjem njihovega jamborja po obzorju spreminja tudi vsa perspektiva. In tako se mu je porodila zamisel, da
bo spreminjanje perspektive vdelal tudi v svoje slike.
V Katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah je Klavdij Tutta ta ponedeljek odprl razstavo svojih najnovejših del z
naslovom Mediteranska plovila in lagune. Poleg za umetnika značilne barvitosti, rabe geometrijskih oblik in vselej prisotnih
oči slike sedaj dopolnjuje še premična palica, s katero opazovalec vsak dan znova lahko individualno spreminja njeno
podobo. »Z vodilom sem sliko socializiral, z njim se spreminja napetost in dinamika slike. Gledalec tako postane sokreator.«
Tutta torej udejanja rek, da imajo »vsake oči svojega malarja,« opazovalec lahko z njegovo inovacijo prilagaja umetnost
svojemu vsakokratnemu počutju.
V slike so kot lepljeni kolaži vgrajeni iz časopisja iztrgane fotografije obrazov, ki jih je umetnik večkrat preslikal in tako želel
poudariti krhkost življenja. Obrazi od blizu delujejo abstraktno in šele z razdaljo pridobijo razločnost.
Klavdij Tutta, letnik 1958, je študiral v Ljubljani pri vodilnih imenih slovenske umetnosti in je danes sam med najbolj
uveljavljenimi slovenskimi likovnimi umetnosti. Živi v Kranju, njegovo odraščanja v Novi Gorici pa se kaže z močnim
mediteranskim vplivom v njegovi motiviki in izbiri barv. Imel je več ko 200 samostojnih razstav in sodeloval na več ko 300
skupinskih razstavah. Svoja najnovejša dela je lani predstavil na uglednem pariškem salonu v Louvru. Njegova razstava v
Tinjah bo odprta to 1. junija.
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•

Dvojezični tabor fizike za mlade radovedneže s cele Koroške. Avtor: Niko Ottowitz. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 17, 3. 5. 2019, str. 14
Napeti fizikalni poskusi
Enajst dijakinj in dijakov iz različnih koroških šol je na Slovenski gimnaziji 25. in 26. aprila odkrivalo naravo pod geslom
»Napeti fizikalni poskusi – dotakni se fenomenov«. Prireditelja tabora sta bila Pedagoška visoka šola in Izobraževalno
ravnateljstvo na Koroškem.
https://www.novice.at/brez-meja/zgodbe/dvojezicni-tabor-fizike-za-mlade-radovedneze-s-cele-koroske/

Slika: Enajst dijakinj in dijakov iz različnih koroških šol je na Slovenski gimnaziji 25. in 26. aprila odkrivalo naravo pod
geslom »Napeti fizikalni poskusi – dotakni se fenomenov«. Prireditelja tabora sta bila Pedagoška visoka šola in
Izobraževalno ravnateljstvo na Koroškem. Foto: Novice
Celovec. Kako sestavimo najpreprostejši elektromotor na svetu? Kako deluje stroj za oblake? Zakaj zmečka zračni tlak
pločevinko za solatno olje? Kako nastanejo barve?
Ali lahko direktno izkoristimo sončno energijo? Na to vprašanje je odgovorila sončna peč Slovenske gimnazije. V nekaj
minutah je pomladno Sonce segrelo vodo na 70 stopinj Celzija, nato pa speklo okusne vaflje in mafine – zadišalo je kakor v
slaščičarni.
Kakšna je površina Sonca? Odgovor je dal sončni teleskop Coronado PST. Sončevo ploščo obdajajo številni izbruhi,
takoimenovane protuberance. Na površini so številna svetla in temna območja, ki se od minute do minute spreminjajo.
Neverjetno, kako dinamično je Sonce, brbotajoč »kotel« žarečih plinov. Stalno se pojavljajo in izginevajo hladnejše temne
lise, sončeve pege.
Mnogo zanimivih fizikalnih vprašanj smo obravnavali predvsem s pomočjo eksperimentov. Dostikrat se dajo fenomeni
raziskovati s preprostimi sredstvi. Mladina je še posebno uživala ob poskusih v malih skupinah, saj je skupno odkrivanje
presenečenj narave še posebno zadovoljivo. Pomembnost praktičnih vaj v naravoslovju je pravzaprav že poudaril
starokitajski mislec Konfucij: »Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem.«
Perfekten teren za odkrivanje naravoslovnih zanimivosti je prav gotovo EXPI hands on Science Center na Kočuhi, saj postaje
omogočajo realno in neposredno srečavanje s fenomeni. Je podobno kakor s kolesarjenjem: ne moreš se ga naučiti iz knjige,
moraš se usesti na kolo in sam poskusiti. Lepo je bilo opazovati navdušenje mladih v EXPIju. Prisrčna hvala Samu Kupperju
za to čudovito zamisel, saj je pred devetimi leti postala oprijemljiva realnost, ki raste iz leta v leto in navdušuje staro in
mlado.
Lepo je delati z radovednimi mladimi. Odkrivanje lepot in presenečenj narave poskrbi za poseben lesk v očeh otrok. Ta lesk
izraža navdušenje za naravoslovje, kar tudi v učitelju kot spremljevalcu pri tem odkrivanju zapusti zelo prijeten
občutek.
Vtisi Gorazda Wakouniga (2.B razred Slovenske gimnazije): Letos sem prvič sodeloval pri Talente Campu in bilo mi je všeč,
saj sem veliko izvedel. Prijavil sem se zaradi tega, ker me fizika zanima. Izvedeli smo veliko o optiki, npr. o tem, kakšna je
temperaturna razlika, če je enako veliko vode v svetli posodi in v temni posodi in ti dve posodi segreje sonce. Naučili smo se
tudi, kako nastane implozija, pekli smo vaflje s sončno pečjo in še veliko več. Profesor Niko Ottowitz nam je tako razlagal, da
smo vse razumeli. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v Expi center na Kočuhi pri Šmarjeti v Rožu.
•
Doma je SAK prava trdnjava. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 17, 3. 5. 2019, str. 15
Vodilni ATSV Wolfsberg bo v petek v Welzeneggu. Bo prvenstvo še enkrat napeto?
https://www.novice.at/novice/sport/doma-je-sak-prava-trdnjava/
Doma je SAK oblast! V letošnji sezoni je SAK Posojilnica doma jasno številka 1 v Koroški ligi. Niti vodeči ATSV Wolfsberg ni
boljši.
Toda pozor! ATSV Wolfsberg je na tujem najboljša ekipa Koroške lige. To pomeni, da se bosta v petek ob 18:00 v
Welzeneggu duelirali najboljši ekipi doma in na tujem. SAK je na tujem sicer slabši od ekip iz Pliberka in Šmihela, kar postavlja vprašanje, kje so razlogi.
Proti Wolfsbergu bo torej SAK spet lahko gradil na svojo neverjetno moč na domačem igrišču, kjer je trava lepa kot preproga
doma v sobi, temno zelena in na milimeter točno postrižena. Z zmago bi postalo prvenstvo na mah spet napeto, če ne, pa se
je verjetno Wolfsberg z vlakom v regionalno ligo že odpeljal. Da to tega ne bo prišlo, je prepričan trener Eberhard.
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•
Pahor poudaril pomen Majniške deklaracije. ORF, Celovec, 09.05.2019
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/520/
V slovenski predsedniški palači je bil v torek sprejem v spomin na Majniško deklaracijo, ki so jo pred 30 leti prebrali na
shodu na Kongresnem trgu v Ljubljani. Predsednik RS Borut Pahor je ob tem poudaril „nepozaben simbolni in stvarni
pomen“ deklaracije.
Deklaracija „ima aktualen pomen za prihodnost“
Po Pahorjevih besedah ima Majniška deklaracija iz leta 1989 zelo aktualen pomen za prihodnost, njena največja odlika pa je
po njegovem prepričanju, da je povezala demokracijo, državno suverenost in slovensko mesto v prenovljeni Evropi. „Vse tri
njene prvine morajo biti vselej sveže, žive, prepričljive, če hočemo, da se bomo kot narod in država uspešno razvijali,“ je
predsednik Republike Slovenije dejal na srečanju, na katerem so prvič na državni uradni ravni obeležili obletnico branja tega
prelomnega dokumenta.

Slika: V slovenski predsedniški palači je bil v torek sprejem v spomin na Majniško deklaracijo, ki so jo pred 30 leti prebrali
na shodu na Kongresnem trgu v Ljubljani. Predsednik RS Borut Pahor je ob tem poudaril „nepozaben simbolni in stvarni
pomen“ deklaracije. Foto: www.sta.si
„Glede vseh treh stremljenj seveda še zdaleč nismo rekli zadnje besede in na nek način tudi nikoli ne bomo. Vse tri prvine
potrebujejo našo spodbudo, kritiko, polemike, pa tudi potrebno sodelovanje in konsenz. O svoji lastni državi in njeni
demokratičnosti odločamo sami, o evropski prihodnosti pa skupaj z drugimi narodi in državami. Tudi danes, 30 let kasneje je
jasno, da je suverena slovenska država, ki je demokratična in vpeta v Evropo, temeljno orodje našega obstanka in razvoja,“
je dodal Pahor.
Izpostavil je tudi opažanje, da je bila javna legitimacija ideje o suvereni državi slovenskega naroda mogoča šele v pogojih
demokratične politične pomladi, prej pa je po njegovih besedah veljala za nelegitimno. Pahor je ob tem tudi navedel, na kar
je spomnil tudi soavtor deklaracije Dimitrij Rupel, da so dogodki leta 1989 med drugim privedli do prvih demokratičnih
volitev, do plebiscita, do odločitve o osamosvojitvi Slovenije ter mednarodnega priznanja Slovenije.
Majniško deklaracijo prebral literat Pavček
V svojem nagovoru, v katerem je predvsem orisal okoliščine nastanka deklaracije, je Rupel še spomnil, da je dokument
nastal v njegovi pisarni aprila 1989 na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Dokument je 8. maja
1989 na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu, ki je bil povezan s procesom proti t. i. četverici JBTZ, prebral danes že
pokojni literat Tone Pavček. „Pavčka smo prosili za branje, ker je bilo Društvo slovenskih pisateljev prvi podpisnik deklaracije
in ker nismo želeli, da bi si jo razlagali kot programsko lastnino katere od štirih strank,“ je pojasnil Rupel.
Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno
gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev so z
deklaracijo med drugim zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z
južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.
Naslov deklaracije je povzet po znameniti deklaraciji iz leta 1917, ki jo je v dunajskem parlamentu prebral Anton Korošec.
Medtem ko je prva majniška deklaracija napovedala konec Avstro-Ogrske in začetek Jugoslavije, je 72 let pozneje nastala
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deklaracija napovedala konec Jugoslavije in začetek samostojne slovenske države. Deklaracija iz leta 1989 je bila po
Ruplovih besedah podobno kot deklaracija iz 1917 povezana s koncem vojne, ko je sprava neizbežna. Štejemo jo lahko kot
prvi, sicer ne povsem zanesljiv, steber slovenske države, je še dejal.
•
Nenajavljeni obisk hrvaške predsednice. ORF, Celovec, 09.05.2019
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/519/
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v ponedeljek obiskala kraj spominskega obeležja na Libuškem polju pri
Pliberku, kjer vsako leto sredi maja poteka spominska slovesnost ob obletnici poboja hrvaških ustašev in tam pred
slovesnostjo položila venec.
O obisku predsednice na Koroškem nič niso vedeli
Po poročanju časopisa „Kronenzeitung“ se je Kolinda Grabar-Kitarović pojavila nenadoma, to pa je potrdil tudi župan občine
Suha Gerhard Visotschnig (SPÖ), ki je bil po svoji službeni dolžnosti policista na mejnem prehodu Holmec.

Slika: Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v ponedeljek obiskala kraj spominskega obeležja na Libuškem
polju pri Pliberku, kjer vsako leto sredi maja poteka spominska slovesnost ob obletnici poboja hrvaških ustašev in tam
pred slovesnostjo položila venec. Foto: Visotschnig/FB
Vodja deželnega urada za zaščito ustave Helmut Mayer pa je med drugim potrdil, da prihod hrvaške predsednice ni bil
najavljen ne pri deželnem glavarju, pa tudi ne pri deželnem uradu za zaščito ustave. Informacijo o obisku da so prejeli
kratkoročno, piše Kronenzeitung.

Primorski dnevnik, Trst
•
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Prvič bodo podelili nagrado Pavle Merkù: Trst – v četrtek v Miramarskem gradu. Primorski dnevnik, št. 105 (4. maj
2019), str. 8
V Ajacciu protestna manifestacija za priznanje jezikovnih pravic: z zahtevo po priznanju uradnosti jezika in uvedbo
jezikovnega pouka v šolah. Primorski dnevnik, št. 106 (5. maj 2019), str. 12
Končno premostili birokratske težave za ustanov za katalonščino v Perpignanu. Primorski dnevnik, št. 106 (5. maj
2019), str. 12
Na svetu milijoni pripadnikov manjšin brez državljanstva: poročilo visokega predstavnika ZN za manjšinska
vprašanja. Primorski dnevnik, št. 106 (5. maj 2019), str. 12
Predana slovenščini, Gorica in zgodovini : Gorica - v 85. letu starosti se je poslovila Lojzka Bratuž. Primorski
dnevnik, št. 106 (5. maj 2019), str. 19
Volilcev komaj nekaj več kot kandidatov: Hrvaška – manjšinske volitve zaznamovala nizka udeležba. Primorski
dnevnik, št. 107 (7. maj 2019), str. 3
Norina Bogatec. Šola kot prostor razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov. Primorski dnevnik, št. 107 (7. maj
2019), str. 18
Peter Verč. Večina zavrača vse popravke, na tnalu še slovensko okrožje : Italija - v poslanski zbornici so rešetali
predlog o zmanjšanju števila parlamentarcev. Primorski dnevnik, št. 108 (8. maj 2019), str. 3
Novi predsednik je Igor Kocijančič: Zadruga Primorske dnevnik. Primorski dnevnik, št. 108 (8. maj 2019), str. 3
Kar pol milijona evrov za razstavo o D'Annunzievi zasedbi Reke: Trst – občinska uprava s sklepom odobrila
sredstva za razstavo o stoletnici zasedbe Reke. Primorski dnevnik, št. 108 (8. maj 2019), str. 6
Peter Verč. G5Z in Liga nista klecnila niti ob slovenski preglavici : Italija - poslanci so zavrnili amandma, ki bi
Slovencem zagotovil zastopanost v Rimu. Primorski dnevnik, št. 109 (9. maj 2019), str. 3
(pv) »Ob oceni ustavnosti bodo le morali pojasniti«. Intervju – Debora Serracchiani. Primorski dnevnik, št. 109 (9.
maj 2019), str. 3
Z državnim sekretarjem o slovenskih oddajah RAI. Primorski dnevnik, št. 109 (9. maj 2019), str. 3
Bojan Brezigar. »Ko sta svoboda in demokracija ogroženi v enem delu Evrope, je to grožnja za vse«: intervju –
Katalonec Carlos Puigdemont bo svojo volilno kampanjo za evropske volitve začel jutri v Ljubljani. Primorski
dnevnik, št. 109 (9. maj 2019), str. 5
(cost). »Prevzemamo njeno dediščino, kakor jo je ona od staršev«: Gorica – v Kulturnem centru poklon Lojzki
Bratuž. Primorski dnevnik, št. 109 (9. maj 2019), str. 16
Fabio Komar. Praznik "15. septembra 1947". Rubrika Prejeli smo. Primorski dnevnik, št. 109 (9. maj 2019), str. 18
Potrdili prijateljske vezi. Danjel Radetič. Primorski dnevnik, Trst, 3. maj 2019
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V Gorici se je zaključil niz dogodkov ob stoletnici konca prve svetovne vojne
https://www.primorski.eu/goriska/potrdili-prijateljske-vezi-FC253171

Slika: Prižig ognja prijateljstva pred prefekturo. Foto: BUMBACA
S podpisom listine so potrdili prijateljske vezi med Italijo, Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko, ki si sto let po koncu prve
svetovne vojne skupaj prizadevajo za sožitje in mir v Evropi. Na goriški prefekturi so danes dopoldne izpeljali svečanost, s
katero se je zaključil večletni niz dogodkov v spomin na prvo svetovno vojno.
Uvodoma je zbor mednarodne operne akademije iz Križa pod vodstvom Alessandra Svaba zapel italijansko, slovensko,
avstrijsko, madžarsko in za zaključek še evropsko himno, nakar je navzoče nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. Poudaril
je, da je goriški prostor doživel dve svetovni vojni, vendar so Italijani in Slovenci kljub težkim preizkušnjam iz preteklosti
znali združiti moči in stopiti na pot sodelovanja. Ziberna je posebno omenil Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
(EZTS GO), pri katerem sodelujejo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, ter čezmejno kandidaturo za evropsko
prestolnico kulture 2025. Poleg Ziberne so navzoče nagovorili slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk, član
avstrijskega zveznega sveta Gerhard Leitner in sekretar na madžarskem ministrstvu za obrambo Lajos Erdelyi. V imenu
italijanske vlade je bil navzoč sekretar predsedstva italijanske vlade Giancarlo Giorgetti.
•
Slovenska manjšina je paralizirana. Sandor Tence. Primorski dnevnik, Trst, 4. maj 2019
Intervju s koroško Slovenko Angeliko Mlinar, ki kandidira v Sloveniji
https://www.primorski.eu/se/slovenska-manjsina-je-paralizirana-CC253141
Angelika Mlinar je prva koroška Slovenka, ki v Sloveniji kandidira na evropskih volitvah, ni pa prva zamejska Slovenka. Pred
petimi leti je si je vozovnico za Strasbourg na listi SDS skušal zaman izboriti vidni predstavnik stranke Slovenska skupnost
Damijan Terpin, na parlamentarnih volitvah v matični državi pa sta svoj čas (tudi neuspešno) kandidirala Jože Pirjevec (LDS)
in Stojan Spetič (Združena levica).
Kandidatka na listi Stranke Alenke Bratušek (SAB) v pogovoru za Primorski dnevnik pravi, da se v slovenski manjšini na
avstrijskem Koroškem, ki je po njenem paralizirana, žal nič ne premika in da bi manjšina nujno čim prej potrebovala
demokratično izvoljeno predstavništvo. Avstrija je po njeni oceni po zadnjih parlamentarnih volitvah doživela korenit zasuk
v desno. Mlinarjeva je bila pred petimi leti izvoljena v evropski parlament na listi avstrijskega sredinskega gibanja Neos.
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•
Umrla je Lojzka Bratuž. Spletno uredništvo. Gorica. Primorski dnevnik, Trst, 4. maj 2019
V 85. letu starosti odšla goriška slovenistka
https://www.primorski.eu/kultura/umrla-je-lojzka-bratuz-YC253405

Slika: Lojzka Bratuž je bila februarja letos prejemnica priznanja, ki ga ob slovenskem kulturnem prazniku podeljujeta
SKGZ in SSO. Foto: FOTODAMJ@N
Danes ponoči je v 85. letu starosti v oddelku RSA goriške bolnišnice odšla dolgoletna profesorica slovenske književnosti,
avtorica številnih literarnozgodovinskih del in nekdanja predsednica Slavističnega društva Trst Gorica Videm Lojzka Bratuž.
Lojzka Bratuž se je leta 1934 rodila v Gorici skladatelju in glasbeniku Lojzetu Bratužu ter učiteljici in pesnici Ljubki Šorli.
Njeno otroštvo je bilo zaznamovano s fašističnim nasiljem, katerega žrtev je med prvimi postal njen oče.
Osnovno šolo in klasični licej je končala v Gorici, nato je na filozofski fakulteti v Trstu leta 1967 doktorirala iz literarnih ved.
Poučevala je na goriških srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, od leta 1975 do upokojitve pa je bila redno nastavljena
na Fakulteti za tuje jezike in književnosti na videmski univerzi. Predsedovala je Združenju cerkvenih pevskih zborov iz Gorice
in imela vidno vlogo pri Svetu slovenskih organizacij. Delovala je kot zborovodkinja in organistka ter objavila več knjig in
zbornikov, za svoje delo je prejela več priznanj. Leta 2007 sta Lojzka in brat Andrej postala komendnika italijanske
Republike, leta 2013 so Bratuževi med drugim podelili naziv častne občanke Mestne občine Nova Gorica.
•
Letošnji dvodnevni seminar ZSŠDI za starejše odbornike. Jan Grgič. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 6. maj 2019
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji organizira v soboto, 18., in v nedeljo, 19. maja dvodnevni seminar za
odrasle odbornike, ki bodo letos prvič odpotovali na Otočec
https://www.primorski.eu/sport/letosnji-dvodnevni-seminar-zssdi-za-starejse-odbornike-EC253978

Slika: Arhivski posnetek seminarja za starejše odbornike v režiji ZSŠDI. Foto: Arhiv Primorskega dnevnika
»Pravzaprav bo letošnji seminar ZSŠDI na Otočcu, v hotelu Šport, že tretji. Doslej smo organizirali dvodnevno izobraževanje
za mlajše odbornike. Za bolj izkušene smo v zadnjih letih vedno organizirali pri nas na Tržaškem in Goriškem. Letos pa smo
se odločili, naj na Dolenjsko odpotujejo starejši. Tako izkoristijo prosti čas, da se med seboj družijo. Tako se lahko rojevajo
nove ideje,« je dejal operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban in dodal: »Mladi so letos imeli izobraževanje, ki smo ga poimenovali
Osvežitev, v Kulturnem domu v Trstu. Tokrat smo bili organizatorji skupaj z drugimi slovenskimi ustanovami in društvi.«
Na Otočcu bo v soboto predavanje Splošna delavnica (18+), na kateri bodo govorili, kako se prepozna dobre ideje in se iz
njih naredi uspešne projekte. V nadaljevanju bo govor o komuniciranju in odnosih, timskem delovanju in voditeljstvu. O tem
bo predaval projektni menedžer in coach Zoran Korenjak. O jezikovnih napakah v naslovih, obvestilih, in društvenih
brošurah bo predavala jezikoslovka Matejka Grgič. Predavanje »Tehnologija na pomoč! ... in v pomoč« bo vodil operativni
tajnik ZSŠDI Martin Maver. Tudi letos bodo ponovili delavnico za vaditelje osnovne motorike (17+). O vadbi za razvoj
motoričnih predšolskih otrok v prvem triletju osnovne šole bo vodila Suzana Pustivšek, doktorica kineziologije in profesorica
športne vzgoje. Ob povratku proti domu si bodo udeleženci ogledali Park vojaške zgodovine Pivka. Seminar je brezplačen. Z
odborniki pa lahko na Dolenjsko odpotujejo tudi družinski člani, ki bodo lahko uživali gostoljubje Hotela Šport po ugodnih
cenah. Na seminar se lahko prijavite do 13. maja preko spletnega obrazca na spletni strani ZSŠDI.
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•
Na volišča le dvajsetina upravičencev. Spletno uredništvo. Hrvaška. Primorski dnevnik, Trst, 7. maj 2019
Od 8800 Slovencev na Hrvaškem jih je svoje predstavnike v hrvaški lokalni samoupravi volilo približno 450
https://www.primorski.eu/se/na-volisca-le-dvajsetina-upravicencev-CB254703
Od 8800 Slovencev na Hrvaškem z volilno pravico, jih je svoje predstavnike v hrvaški lokalni samoupravi volilo le približno
450. Manjšinske volitve na Hrvaškem je tako znova zaznamovala nizka udeležba, ki je bila le nekaj več kot 5-odstotna oz. na
volišče je šel približno le en upravičenec vsakih dvajset.
Slovenska narodna skupnost na Hrvaškem je na nedeljskih volitvah dobila manjšinske svete v Primorsko-goranski, Istrski in
Splitsko-dalmatinski županiji, v mestih Zagreb, Reka, Čabar, Pulj, Umag in Split ter občinah Matulji in Cestica. Poleg
manjšinskih svetov so Slovenci na Hrvaškem izvolili tudi svoje predstavnike v Varaždinski, Karlovški, Zadrski in Osiješkobaranjski županiji ter v mestih Zadar, Karlovec, Varaždin, Poreč, Opatija in Samobor.
Na nedeljskih volitvah je bilo več kot 207 kandidatov slovenske narodne manjšine, med njimi 142 žensk.
Na Hrvaškem živijo pripadniki 22 manjšin, nedeljskih volitev pa so se udeležili volivci 20 manjšin. Izbirali so med približno
6700 kandidati za 352 svetov in 109 predstavniki v 19 županijah ter v več kot 200 mestih in občinah. Volilno pravico je
izkoristilo približno deset odstotkov od 250.000 polnoletnih pripadnikov narodnih manjšin.
•
Slovensko okrožje pod vprašajem. Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 8. maj 2019
V poslanski zbornici razprava o zmanjšanju števila parlamentarcev
https://www.primorski.eu/se/slovensko-okrozje-pod-vprasajem-XA255624
V poslanski zbornici so včeraj med razpravo o zmanjšanju števila parlamentarcev zavrnili vse amandmaje, s katerimi bi v
ustavo vnesli jamstvo, da si manjšine lažje zagotovijo sedež v parlamentu. Razpravo so začeli takoj po kosilu in jo zaključili
zvečer tik preden bi na vrsto prišel amandma, ki izrecno omenja slovensko manjšino. O njem bodo glasovali danes.
Gre za predlog Debore Serracchiani in Stefana Ceccantija (oba sta poslanca Demokratske stranke), ki bi v ustavo vnesla
določilo, da Furlaniji Julijski krajini pripade sedem senatorjev, od katerih bi enega izvolili na ozemlju, kjer je tradicionalno
naseljena slovenska manjšina. Možnosti, da bi amandma podprla večina poslancev, malodane ni. Tudi včeraj je vladna
koalicija brez izjeme zavračala vse popravke.
•
Pol milijona evrov za slavljenje D'Annunzieve okupacije Reke. Jaruška Majovski. Trst. Primorski dnevnik, Trst,
8. maj 2019
Tržaška občina bo prispevala levji delež, po nekaj deset tisoč evrov pa bosta najbrž primaknila še podjetje Trieste
Trasporti in fundacija CRTrieste
https://www.primorski.eu/trzaska/pol-milijona-evrov-za-slavljenje-d-annunzieve-okupacije-reke-NY256069

Slika: Gabriele D’Annunzio (v sredini) s svojimi legionarji na zasedeni Reki. Foto: Arhiv
»Kocka je padla. Sedaj odhajam. Jutri bom z orožjem zavzel Reko. Naj nam italijanski bog pomaga,« je 11. septembra 1919
pesnik in oboževalec vojne Gabriele D'Annunzio zapisal v pismu, ki je bilo namenjeno Benitu Mussoliniju. Dan zatem je s
svojimi legionarji zasedel Reko in razglasil priključitev mesta Italiji. Zasedba, ki jo v Italiji imenujejo »Reški podvig«, je trajala
do konca leta 2020.
Tržaška občinska uprava je na zasedanju 2. maja soglasno izglasovala sklep za obeležitev stoletnice italijanske zasedbe Reke
z razstavo Disobbedisco. La rivoluzione di D'Annunzio a Fiume 1919-1920 (Ne ubogam. D'Annunzieva revolucija na Reki), ki
bo od srede julija do novembra (z možnostjo podaljšanja) na ogled v razstavnem salonu nekdanje ribarnice na tržaškem
nabrežju. Za razstavo bo Občina Trst odštela bajnih 382.190 evrov, poleg teh pa bo nudila tudi omenjeni razstavni prostor in
krila tekoče stroške.
Nad »znanstveno« platjo razstave bo bdel Giordano Bruno Guerri, predsednik fundacije Il Vittoriale degli Italiani, ki hrani
D'Annunzievo dediščino, tako nepremičnine kot druge predmete. Iz besedila sklepa občinske uprave je razbrati, da bodo za
snovanje razstave namenili 290.190 evrov. Za stroške, povezane z blagajno za prodajo vstopnic in spominkov, nadzorom
dvorane in čiščenjem razstavnih prostorov, bo občina odštela še 70.000 evrov.
A to še ni vse. Kaže, da si Trst lahko v kratkem obeta ... kip Gabrieleja D'Annunzia. S sklepom je namreč občinska uprava
dodelila 20.000 evrov za izdelavo kipa, ki naj bi ga namestili na zaenkrat še neznano mesto. Skorajšnjih 400 tisoč evrov iz
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občinske blagajne pa, kaže, ni dovolj. Za razstavo o stoletnici D'Annunzieve zasedbe Reke naj bi sponzorskih 48.800 evrov
prispevalo tudi javnoprevozno podjetje Trieste Trasporti, katerim naj bi se pridružilo še 75 tisoč evrov s strani fundacije
CRTrieste.
•
Zavrnili tudi »slovenski« amandma. Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 9. maj 2019
Med razpravo o zmanjšanju števila parlamentarcev nobenega zagotovila za Slovence
https://www.primorski.eu/se/zavrnili-tudi-slovenski-amandma-LY256379

Slika: V poslanski zbornici so včeraj izglasovali vse člene zakonskega predloga o zmanjšanju števila parlamentarcev,
slovenska manjšina v Italiji pa ni dobila nobenega zagotovila, da bo ob morebitnem skrčenju parlamenta v njem imela
svojega predstavnika. Foto: Primorski dnevnik
V poslanski zbornici so včeraj izglasovali vse člene zakonskega predloga o zmanjšanju števila parlamentarcev, slovenska
manjšina v Italiji pa ni dobila nobenega zagotovila, da bo ob morebitnem skrčenju parlamenta v njem imela svojega
predstavnika. Danes bo še glasovanje o celotnem predlogu, kar pa je glede na razmerje moči med zagovorniki in nasprotniki
zgolj formalnost. Sledila bo še druga obravnava v obeh vejah parlamenta.
Tako kot že februarja v senatu tudi včeraj v poslanski zbornici vladna večina ni klecnila. Najtežja preizkušnja so bili prav
amandmaji, ki bi zaščitili jezikovne manjšine. Debora Serracchiani (Demokratska stranka) je opozorila, da bi ob zmanjšanju
števila parlamentarcev Furlanija Julijska krajina imela le še štiri senatorje, kar naj bi onemogočilo slovenski manjšini, da si
zagotovi svoje predstavništvo. Zato je vložila amandma, po katerem bi Furlaniji Julijski krajini pripadlo sedem senatorjev, od
katerih bi bil eden izvoljen na območju, kjer je naseljena slovenska manjšina.
Na tajnem glasovanju je amandma podprlo 208 poslancev, proti jih je glasovalo 279. Razlika 71 glasov kaže, da je večini, ki je
vseskozi računala na dobrih 300 glasov, pri tem glasovanju zmanjkalo nekaj lojalnih poslancev.
Tudi ostali amandmaji, ki so le splošno določali »primerno zastopanost manjšin«, so propadli.
•
Dobrih 200 tisoč evrov za vrtce, osnovne in srednje šole. Jaruška Majovski. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 9. maj
2019
Tržaška občina objavila razpored dodelitev sredstev za redno delovanje večstopenjskih šol na Tržaškem
https://www.primorski.eu/trzaska/dobrih-200-tisoc-evrov-za-vrtce-osnovne-in-srednje-sole-CA255466
Tržaška občina je objavila razpored dodelitev sredstev za delovanje večstopenjskih šol, s katerimi nabavljajo pisarniški
material, čistilna sredstva, popravljajo opremo, plačujejo račune za internetno povezavo, telefone in še bi lahko naštevali. Iz
občinske blagajne bo za redno šolsko delovanje v letu 2019 steklo 203.490 evrov: otroški vrtci v Občini Trst bodo skupno
prejeli 83.200 €, osnovne šole 27 tisoč €, prvostopenjske srednje šole pa 93.290 €.
Občina sredstva za vzdrževanje in delovanje podeljuje na podlagi dveh kriterijev - števila razredov in števila učencev oz.
dijakov. Vrtci prejmejo dobrih 220 € na razred in 13,40 € na malčka, osnovne šole slabih 100 € na razred in 6,47 € na učenca,
srednje šole prve stopnje pa so deležne 172,76 € za vsak razred in dobrih 10 € na dijaka.
•
Za zaščito jezika, kulture in tradicij. Sara Sternad. Primorski dnevnik, Trst, 9. maj 2019
V Dolini sta se predstavila lista in županski kandidat Odbora neodvisni Trst
https://www.primorski.eu/trzaska/za-zascito-jezika-kulture-in-tradicij-IY256318

Slika: Kandidati Odbora za neodvisnost Trsta STO z županskim kandidatom Alessandrom Ferlugo. Foto: Primorski dnevnik
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V Dolini se vsaka s svojim županskim kandidatom predstavljata kar dve stranki, ki si prizadevata za neodvisnost Svobodnega
tržaškega ozemlja. Da gre za dve različni enoti, je včeraj na sedežu dolinske občine poudaril županski kandidat Odbora
neodvisni Trst Alessandro Ferluga (drugo gibanje je Federacija za neodvisnost STO). »Mi želimo takojšnjo uveljavitev
predpisov mirovne pogodbe, ki je bila podpisana v Parizu leta 1947, se pravi na zakonsko priznani, mirovni in institucionalni
način. Naj spomnim, da je italijanska država pogodbo tudi ratificirala z zakonom št. 3054 leta 1952. Italijanska vlada, začasna
upraviteljica, mora torej poskrbeti za uveljavitev tega, kar je mednarodno pravno določeno.« Ferluga se je še nekoliko
zaustavil pri preteklosti: leta 1954, ko so se umaknili zavezniki, je ozemlje začasno prevzela Italija, ki se ni zavedala pravnega
položaja Trsta. Tako da izvaja italijanska vlada le simulacija suverenosti na tem območju.
Seveda je potem prešel na čisto krajevne zadeve, se pravi na Dolino, kjer je po njegovi oceni marsikaj treba spremeniti. In
primis je treba poskrbeti tudi za tisto določilo mirovne pogodbe, ki predvideva polnopravno in povsod uveljavljeno
dvojezičnost: se pravi, da je treba zaščititi avtohtono slovensko etnično skupino, jezik, kulturo in tradicije. K temu gre dodati
tudi 8., 9. in 10. prilogo k pogodbi, ki zadevajo aktivnosti in specifičnosti ozemlja. »Na dolinskem koncu imamo na primer
večje industrijske dejavnosti kot sta Siot in Wartsila, ki delujeta na mednarodnem prostocarinskem območju, ki izstopa iz
carinskih in teritorialnih geografskih meja vsakršne države, saj je del Svobodnega tržaškega ozemlja. To pomeni, da naj bi
podjetja imela olajšani davčni sistem, koristi tega pa naj bi se odražale tudi na domačem ozemlju, se pravi, da naj bi bil
denar vložen v domači kraj, v dejavnosti za mlade in otroke, za širšo skupnost.«
Ferluga je med točke svojega programa vključil tudi onesnaževanje, za katerega je krivo zlasti podjetje Siot. Po njegovi oceni
bo treba najti način, s katerim naj bi prisilili vodstvo podjetja, da na svoje stroške poskrbi za bonifikacijo območja. Kdor
zgreši, naj tudi poravna škodo.«
•
»Schengen mi omogoča, da iz Belgije branim svoje pravice«. Intervju: Carles Puigdemon. Pogovarjal se je: Bojan
Brezigar. Primorski dnevnik, Trst, 9. maj 2019
Pogovor z odstavljenim predsednikom Katalonske vlade Carlesom Puigdemontom
https://www.primorski.eu/se/schengen-mi-omogoca-da-iz-belgije-branim-svoje-pravice-BY256232
Waterloo je kraj z zgodovinskim imenom; marsikdo do pred kratkim ni vedel, v kateri evropski državi je mestece, ki se je
proslavilo z zadnjim porazom Napoleona, z zmago Wellingtona in s spremembo evropskega zemljevida na Dunajskem
kongresu, ki je ostal v veljavi vse do prve svetovne vojne. Že nekaj več kot leto dni pa se Waterloo pojavlja v evropskih
časopisih, ker se je tja zatekel odstavljeni predsednik Katalonske vlade Carles Puigdemont. Naključno, kot sam pojasni z
nasmeškom na ustnicah, ker je iskal primerno poslopje nedaleč od Bruslja, lahko dostopno s tamkajšnjega letališča, in jo je
našel prav tam.
Novinarjev nenadne spremembe dogajanj ne presenečajo. To spada k našemu delu. Ne gre torej za izgovor, gre samo za
pojasnilo. Ko sem se v soboto, 4. maja, pogovarjal s Puigdemontom v Waterlooju, ni bilo jasno, ali bo lahko kandidiral za
evropskega poslanca, ali ne. Volilna komisija mu je to preprečila, tožilstvo je temu ugovarjalo, sodnik, ki bi moral odločati, si
je umil roke in zadevo poslal na vrhovno sodišče, slednje si je samodejno podaljšalo rok za odločanje, nato pa zadevo vrnilo
madridskemu sodišču. In verjetno postopek še ni končan. Zato sva se s predsednikom dogovorila, da izhajava iz stališča, da
bo kandidatura potrjena; njegova volilna kampanja, ki se po današnjem schengenskem uvodu, začenja jutri v Ljubljani, bo
vsekakor potekala, kajti kandidatura stranke je bila potrjena, vprašljivo ostaja samo, ali bo na vrhu seznama kandidatov prav
Puigdemont z dvema ministroma njegove vlade, ki sta prav tako v izgnanstvu.
Volilna komisija je zavrnila vašo kandidaturo za Evropski parlament. Gre po vaši oceni za pravni ali za politični ukrep?
Volilna komisija ni sodni organ, je vladni organ, ki je zadolžen za nadzor nad volitvami. Gre očitno za politično odločitev, ki je
v nasprotju z vsemi normativi in ki predstavlja nasilje nad pravno državo.
Svojo volilno kampanjo začenjate danes v Schengnu. Zakaj prav tam, saj Schengen vendar ni pomembno evropsko
mesto?
To je ime, ki ima svojo vsebino. Gre za vsebino svobode gibanja, za vsebino pravic. Odkar nam je doma to onemogočeno,
nam prav ta vsebina ponuja prostor, v katerem lahko ščitimo svoje pravice. Skratka, Schengen mi omogoča, da iz Belgije
branim svoje pravice.

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter
•

Spet kliče nas venčani maj. Tekst in foto: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9.
maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 2
Stou lejt gančkoga majoša
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Gančani so vesnica, o steroj se je v zadnjom cajti dosta gučalo, pa tau nej samo v Prekmurji. Na zadnji den apriliša so tüdi pri
njih postavili majpan, samo ka je tau nej navadno majsko drevou, liki najbole erično v Sloveniji, pravijo pa njemi majoš.
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Slika: »Lejtniki « nosijo vrejek. Foto: Silva Eöry
»Moj pradejdek Ivan je biu med tistimi petimi sodakami, steri so 1919. leta postavili prvi majoš. Ponosna sam na njega in na
njegve štiri pajdaše, steri so po tistom, ka so po prvoj svetovnoj bojni srečno prišli domau, 30. apriliša v zahvalo Mariji
postavili draug z gorokinčano brezovo krošnjo, « mi je na isti den po stau lejtaj pripovejdala Gabrijela Küzma, stera je bila
med tistimi, steri so največ pomagali, ka so v Gančanaj té viski jubilej lepau proslavili.

Slika: Gabrijela Küzma ponosno dale pela tradicijo svojoga pradedeka. Foto: Silva Eöry
Gančki majoš, steri je od leta 2016 vpisani tüdi v register nesnovne kulturne dediščine, si je prišo poglednot tüdi predsednik
rosaga Borut Pahor. »Prva postavitev je pomenila veseldje do žitka in srečo, ka je bilou bojne konec. Na vreji majoša je furt
tüdi zastava. Zdaj je tau slovenska zastava in škemo, ka de tüdi čez stau lejt na njem ške furt slovenska zastava, pa ka te tü
živeli slovenski lidgé, steri te se veselili svoje prihodnosti je pouleg 30 metrov viskoga majoša, steroga so par minut pred
tem gorpostavili domanji pojdje in moški, povedo Borut Pahor.

Slika: Rozika Zadravec. Foto: Silva Eöry
V gasilskom daumi, steri stogi samo par stopajov kraj od kapelice, posvečene v čast Srci Jezušovomi, se pogučavlem z Roziko
Zadravec, stera je vküper z drügimi ženskami redila papernate rauže, tak za razstavo, stero so pripravili ob jubileji, kak za
okrasitev vreja. »Ta razstava je pravi prikaz vsega, od prvoga majoša, takši kak je biu postavleni pred stau lejti, pa do
takšoga, kak ga gnesden postavlamo. Znamo, ka so v začetki za majoš ponücali brezo, stera je bila okinčena s selenco, kak
pri nas pravimo španskomi bezgi (orgona). Predstavili smo tüdi, kak se dela papere in rouže za majoš, kak se ga krasi in kak
se ga nosi po vesi,« je glij v cajti, gda so »lejtniki« (šest pojbov in dvej deklini, steri so v etom leti dopunili 18 let) okinčani
vrej nosili po vesnici.
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Slika: Ena od štirih kroun. Foto: Silva Eöry
Bole pontoško povedano, so vrej nosili pojdje, deklini pa sta nosili vsakša po dvej krauni, stere sta napravili Hedvika
Križanič in njena sneja Marija: »Vse štiri kraune so napravlene ob pomauči drouta in majo obliko stožca (toboz). Ka se tau
lepau napravi, nücaš dosta cajta, za eno krouno en keden, če bi samo tau cejli den delala. Moja tašča, stera je stara 90 let,
mi ške furt dosta pomaga.« V stau lejtaj se je dosta vsega zgaudilo.

Slika: Spominska tabla stogi pri kapelici. Foto: Silva Eöry
Prvi dvej leti so majoš postavlali na skrüma, in tau pri kapelici, pri steroj so ob jubileji postavili tüdi spominsko tablo tistim,
steri so postavili prvi majoš. 1924. leta so prvo pout namesto breze ponücali smreko, 1958. leta pa so mogli zavolo toga, ka
je v vesnico prišla elektrika, najti nauvo mesto za postavlanje majpana. In od tistoga mau ga postavlajo tam, gé je inda sveta
bilou fotbalsko igrišče.
»Godile so se tüdi kakše nevole. Te, gda so majoš postavlali tisti, steri so rojeni rojeni 1973. leta, jim je vrejek zgoro. Te so si
gučali, ka je bilou mogauče krivo tau, ka so meli oblečene čarne trikone. Letniki 1983, med njimi je bila tüdi moja sestra, pa
se je zgaudilo tau, ka jim je štrti den zavolo vihera vrejek odneslo,« se je spominala Gabrijela Küzma, stera, tak kak vsi drügi
Gančanci, s sterimi sam se pogučavala, pravi, ka je majoš za njihovo ves rejsan velki svetek, tak ka ne čüdi, ka pridejo na té
den domau vsi, tüdi tisti, steri živejo daleč od dauma. »Ške ena stvar je trno fontoška. Zavolo majoša smo tisti, steri smo
rojeni v istom leti, bole povezani kak mogauče v kakši drügi vesnici. Tau, ka smo »lejtniki«, nas povezüvle tüdi sledkar v
našom žitki,« je ške povedala Küzmova med tem, ka so pod komando Franca Zadravca ob pomauči leseni škaric, lestev in
pinkačov (tau je takša šker, stero so inda svejta meli pri vsakšom cimpranom rami, steri je meu strejo iz slame. Ponücali so
jo zatau, ka se je slama doj s streje vlačila, če je gorelo.) v Gančanaj gorpostavili stauti majoš. In po tistom je, tüdi po
tradiciji, zadonela ške Marijina pesem Spet kliče nas venčani maj.

18

•

V ohranjanje in varovanje okolja pritegniti čimveč mladih. Tekst in foto: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je skupaj z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije ob Svetovnem dnevu Zemlje pripravila Vanekov
ekološki večer v Pokrajinski in študijski knjižnici, in sicer na temo Kakšna bo prihodnja aktivna vloga posameznikov pri
varovanju zraka.

Slika: Vanekov večer v Pokrajinski in študijski knjižnici je bil tokrat v znamenju razprave o skrbi za čisto in s tem zdravo
okolje. Tematiko sta predstavila Petra Dolšek in Rudi Vončina, raziskovalca z Elektroinštituta Milan Vidmar v Ljubljani; v
imenu Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije je strokovnjaka pozdravil podpredsednik Marjan Šiftar. Foto: E. Ružič
O tematiki sta govorila Petra Dolšek in Rudi Vončina, raziskovalca iz Elektroinštituta Milan Vidmar iz Ljubljane. Predavatelja
sta predstavila tako širši slovenski pogled v problematiko in nanizala nekatere podrobnosti iz Pomurja. V bistvu ni potrebno
poudarjati, da gre za aktualno temo, ki postaja iz leta v leto bolj pereča, razmere pa zaskrbljujoče, ne samo v Pomurju, v
Sloveniji, marveč po celem svetu.
Nekatere velike države, zlasti Združene države Amerike, Kitajska, Indija in še nekatere, so največji zastrupljevalci zraka, ki pa
niso pripravljene resno poseči v onesnaževanje ozračja. Uroš Lipušček, nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz ZDA, živi že nekaj
let v Pekingu in pravi, da je zrak zdaj sicer dosti boljši kot ob njegovem prihodu, toda zelo blizu velemesta je kar 30
kilometrov dolga železarna, ki izbruha vsako minuto ogromne količine strupenih snovi v ozračje. In Kitajska seveda daleč ni
edina onesnaževalka ozračja.
Znano pa je tudi, da so filtri, ki preprečujejo ali vsaj pomembno zmanjšujejo zastrupljanje ozračja, izjemno dragi, zato jih
tudi redkokje uporabljajo. Zato je pomenljiv poziv (vabilo!) mladim, da si bodo upali reči kaj v prid varovanja okolja in si
aktivno prizadevali za zdravo okolje. Dejstvo namreč je, da okolje prenese le določeno količino obremenitve, podatki o
mejnih vrednostih, dobljeni z meritvami, pa imajo bolj administrativno, statistično kot praktično vrednost.
Petra Dolšek je izpostavila pomen pritegnitve vseh prebivalcev v aktivno, dejavno varovanje okolja. Opozarjajo tudi podatki,
ugotovljeni v Pomurju, tako glede prometa, kurjenja s plinom ali drvmi. Seveda spada zemeljski plin med goriva, ki najmanj
onesnažujejo okolje.
Nista pa se zavzela za gradnjo hidroelektrarn na Muri, čemur odločno nasprotujejo naravovarstveniki. Zelo aktualna so tudi
vprašanja o prevozu blaga s tovornjaki, ki so mnogo hujši onesnaževalci kot železnica. Enako velja, če se za potovanje
odločimo z vlakom, avtobusom ali vsak s svojim avtomobilom. Slednji najbolj onesnažuje znak in hkrati po prevoženem
kilometru stanejo največ. Vendar zadeve niso preproste, kajti slovenski vlaki so v primerjavi z Evropo prepočasni za prevoz
potnikov, avtobusi pa nimajo prilagojenih voznih redov, ki bi privabljali večje število potnikov, pa še potovanje traja dalj časa
kot vožnja z osebnim avtomobilom.
Iz tega izhaja, da rešitve niso enoznačne in hitre, marveč nadvse zahtevne in povezane z denarjem za naložbe v sodobno
infrastrukturo in prevozna sredstva. Tako avtobusi, še posebej pa vlaki, so krepko za evropskimi in drugimi, denimo
japonskimi in kitajskimi.
V varovanje okolja morajo biti vključene tudi lokalne skupnosti, torej občine, in si na svojem območju prizadevati za
zmanjšanje emisij, torej za čim manj zastrupljanja okolja in tako varovati zdravje ljudi. V Sloveniji in Evropi je v pripravi tudi
energetski koncept med leti 2020 – 2025 in 2030. Za čim boljše rezultate se mora Slovenija bolj potruditi tudi pri črpanju
denarja iz evropskih skladov. V naslednjem obdobju lahko pričakujemo opredelitev konkretnejših ciljev za zmanjšanje
emisij, katerih povzročitelji s(m) o posamezniki. Del aktivnosti se odvija skozi programe Evropske unije in posledično
Slovenije. Da pa bi pri izboljševanju kakovosti zraka lahko bili uspešni, moramo v celotni družbi omogočiti aktivno
sodelovanje.
In naj ponovimo, v aktivnosti vključiti čim več mladih ter jim omogočiti, da sodelujejo pri razreševanju problematike,
povezane z zdravim okoljem. Nenazadnje jim mora sodelovanje pomeniti izziv za boljše in bolj kakovostno življenje tudi njih
samih.
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Balint uspešen na predmetnem državnem tekmovanju. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Balint Labritz z Gornjega Senika, ki obiskuje srednjo kmetijsko šolo v Vépu, je bil tokrat uspešen na državnem predmetnem
tekmovanju v Kaposváru.

Slika: Balint Labritz z Gornjega Senika, ki obiskuje srednjo kmetijsko šolo v Vépu, je bil tokrat uspešen na državnem
predmetnem tekmovanju v Kaposváru. Foto: Porabje
26. aprila je s svojo nalogo z naslovom Alternative v kmetijskem pridelovanju, ki jo je pripravil s pomočjo mentorice
Annamárie Husz, zasedel prvo mesto.
•
»Kopirane slike«. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št. 19,
str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Pred kratkim so v monoštrski gledališki dvorani odprli samostojno razstavo amaterskega slikarja Ferenca Csuka.

Slika: Pred kratkim so v monoštrski gledališki dvorani odprli samostojno razstavo amaterskega slikarja Ferenca Csuka.
Foto: Porabje
Pejsaže je naslikal po inspiraciji fotografij, ki jih je Irén Bartha fotografirala v Porabju.
•
Škofijsko romanje – namestili relikvije blaženega Jánosa Brennerja. LRH. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 4
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Na dan 1. maja je Sombotelska škofija vabila svoje vernike na škofijsko romanje. Celodnevni duhovni program so pripravili v
monoštrski župniji, točneje na območju Brennerove kapele na Židovi.
Škofova sveta maša, ki se je je udeležilo kakih 800 vernikov, se je začela z nemestitvijo relikvij blaženega Jánosa Brennerja.
Tragično umrlega mladega kaplana so lani prav za 1. maj povzdignili med blažene. Relikviarij, v katerem sta kosti prstnega
člena in rebra, bo potem pri vseh obredih na oltarju.
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Slika: Romanja so se udeležili tudi nekateri verniki markovske župnije. Foto: Porabje
Vernike je pozdravil škof Železnega Ägidius J. Zsifkovics (Avstrija), ki je življenjsko pot Jánosa Brennerja označil kot pot
jubezni, ki je trajala vse do smrti. Sombotelski škof János Székely je v svoji pridigi izpostavil, da je naše srce srečno in
hvaležno, saj življenja Jánosa Brennerja niso odvzeli, temveč ga je on daroval, ko se je izpolnila njegova usoda.
Po mnenju sombotelskega škofa bi dandanes bilo sila pomembno, če bi družine živele kot majhni samostani, ki hranijo in
branijo ter prenašajo krščanske zaklade: vero, molitev in ljubezen. 13. škofijsko srečanje se je končalo z molitveno uro,
glasbenim slavljenjem in majskimi litanijami.
•

Nastop MePZ Avgust Pavel v Šempasu. Ciril Kozar. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9.
maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 4
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Že 13 let v lepoj primorskoj vesi Šempas pripravljajo koncert z naslovom »Domovina je ljubezen«. Na tou prireditev
pozovejo kulturne skupine iz sosednjih držav. Letos je na proslavi nastopo MePZ Avgust Pavel z Gornjega Senika.

Slika: Člani seničkoga zbora pod staro murvo na turistični kmetiji. Foto: Porabje
Šempas leži v Vipavski dolini, štera je sploj na drugom konci Slovenije. Okoli te doline so viski bregovje, da pa z druge strani,
z mordja topel veter fudi, tak ka je tam bole toplo kak indri. Tou smo člani mešanoga pevskoga zbora Avgust Pavel leko čütili
pa vidli, da smo se v soboto 27. Aprila pripelali v to dolino. Na njivaj že vse raste, črešnje so pa že sploj kuste, tak ka nede
dugo, ka do že zrele.
Da smo prišli v Šempas, so nam najprva pokazali domanjo cerkev. Cerkve v tistoj krajini so malo ovakše kak pri nas.
Zvekšega so z kamna napravlene, vej je pa tam dosta kamenja, pa vöter je včasi tak nouri, ka bi ovak vse razmeto. Tak smo
leko vidli, ka majo ešče gor po strejaj kamne sklajeno, aj veter streje ne odnese. V cerkvi smo spevali Marijino pesem
»Marija, skoz življenje«.
Po tistom so nam pokazali eden kip pa muzej, šteri nam guči od ednoga vojaka, ki je biu doma iz Azerbajdžana. On je prišo
tak daleč, ka je pomago partizanom, pa so ga te v toj vesi bujli. Ka bi ležej spejvali, so nas te pozvali na eno kmetijo, na šteroj
se poleg drugoga dela ešče s turizmom spravlajo. Dosta vina pripouvajo pa dosta klobas pa pršuta napravijo. Tou vse doma
na kmetiji odajo.
Večer je biu nastop, na šterom so poleg MePZ A. Pavel nastopili še domanji MePZ Lipa, ženski pevski zbor Ajda s Hrvaške,
dramska skupina prosvetnega društva Standrež iz Italije. Biu je lepi večer, tak ka smo bili vsi veseli, ka smo leko pokazali, ka
Porabji na Madžarskem tü znamo lepo spejvati.

21

•

Povej po slovensko! M.S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št.
19, str. 5
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Pedagoški šolski center za narodnosti pri Uradu za šolstvo vsako leto pripravi državno tekmovanje iz znanja narodnostnih
jezikov za učence 7. in 8. razredov osnovne šole in 8-letne gimnazije. Učenci najprej opravijo pisni preizkus na lastnih šolah,
po nekaj tednih sledi ustni del tekmovanja, ki je letos bil 29. aprila v Slovenskem domu v Monoštru. Letos je na tekmovanju
sodelovalo osem slovenskih učencev, štirje z gornjeseniške dvojezične osnovne šole pod mentorstvom učiteljice-asistentke
Valentine Novak in štirje s števanovske dvojezične osnovne šole pod mentorstvom učitelja Lacija Domjana.

Slika: Tekmovalci, mentorja in članice komisije. Foto: Porabje
Ustni del tekmovanja se je začel s prostim pogovorom, pri tem so članice komisije (dr. Elena Savelieva, mag. Valerija Perger
in Marijana Sukič) ugotavljale predvsem razumevanje povedanega in zmožnost komuniciranja v slovenskem jeziku.
V drugem delu tekmovanja so učenci govorili o dani temi, za katero so se pripravili. Vsi učenci so se trudili po svojih močeh,
pri nekaterih smo videli, da se tudi doma sliši kakšna slovenska beseda, pri nekaterih smo ugotavljali, da odraščajo v
popolnoma madžarskem okolju. Dokaz, da se kljub vsemu otrok lahko nauči slovensko, je bil fant, ki ima mamo Madžarko,
očeta Italijana. Prav on je bil najspretnejši v prosti komunikaciji in tudi o svoji temi je tekoče govoril.
Prav opazno je bilo, kako pozitivno vpliva učiteljica-asistentka na »svoje« učence, ki jim ni bilo težko slovensko spregovoriti
niti pri kosilu, na katerega je sodelujoče povabila Agota Kállay, vodja Pedagoškega šolskega centra za narodnosti.

Slika: Zmagovalci: na sredini Giulio Brunetto (1. mesto), z leve Mate Labritz (2. mesto), z desne Eliza Nagy (3. mesto).
Foto: Porabje
In za konec še zmagovalci, ki bodo svoje nagrade prevzeli junija v Budimpešti na osrednji svečanosti za vse narodnosti. Na
prvem mestu je končal Giulio Brunetto, na drugem Mate Labritz, tretje mesto je zasedla Eliza Nagy. Vsi trije obiskujejo
gornjeseniško dvojezično osnovno šolo.
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Pričevanje igralca Károlya Eperjesa. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9. maja 2019 Leto XXIX, št. 19, str. 5
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf

Slika: : Umetnik Károly Eperjes v družbi novega monoštrskega župnika Imreja Bodorkósa in kaplana Csabe Kaszása. Foto:
Porabje
Na belo nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja je Monošter obiskal znani igralec Károly Eperjes, ki je po češčenju
najsvetejšega v baročni cerkvi imel predavanje v gledališki dvorani. Igralec, nagrajen s Kossuthovo nagrado, je povedal, da
mu v vseh življenjskih zagatah pomaga Bog, zdravnik. »Brez vsakodnevne svete maše in obhajila ne bi mogel in niti nočem
živeti,« je povedal priznani umetnik.
•
Njegove košare so zelo iskane. L.R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9. maja
2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 5
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
V Slovenski vesi živi Tamás Dániel, ki se v prostem času ukvarja s pletenjem košar. Ko smo ga obiskali, je pletel v tem letu že
šestdeseto košaro iz vrbja. Kot nam je povedal, košare plesti se je naučil od očeta.

Slika: V Slovenski vesi živi Tamás Dániel, ki se v prostem času ukvarja s pletenjem košar. Foto: Porabje
Vrbove šibe si nareže ob potoku ali ob Rabi. Delo traja več dni, s tem pa pomaga tudi lastnikom kmetijskih zemljišč na tistem
območju, saj se vrbovje hitro razrašča, če ga ne »strižejo«. Ob tem pa seveda tudi sam skrbi, da mu ne bi zmanjkalo šibja.
Potaknjenci imajo približno po petih letih take »šibe«, ki so primerne za pletenje košar.
Tamás Dániel plete košare z enim in dvema ročajema. Ljudje jih največkrat uporabljajo za prenašanje drv ali na vrtu, ko
pobirajo krompir. Prav pridejo tudi v sadovnjakih. Da dobro dela, dokazuje tudi to, da ima vsaka košara svojega
»gospodarja«, še preden bi jo dokončal.
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•

Če slovenski penzionisti vküp préjmamo. Tekst pa kejp: Klara Fodor. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 10
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Pri Drüštvi porabski slovenski penzionistov leko planiramo dosta pa dostafele programov, ka mamo na vse pripravlene
penzioniste.

Slika: Pri Vrtnarski zadrugi v Varaši mamo v arendo gora vzeto zemlau, stero po indašnjom, brezi pomauči mašinov,
obdelujemo zdaj že tretjo leto. Foto: Porabje
Če trbej, spejvamo, plešemo, špilamo, pečemo, küjamo, se podamo z rokami tü delati kakšne okraske, odimo na programe,
na izlete, prauške, depa če trbej, té se podamo za indašnjo paversko delo tü. Tau se je nam v mlašeči pa mladi lejtaj
normalno vcuj držalo k vsakdanešnjomi živlenji, vej smo pa z enoga tala s toga žéjvali, ka smo pripauvali z držinov na
svojom grünti.
Kak mlajši smo radi pomagali delati starišom na mezevaj, té so eške fejs odli pomagat eden drügoma, pri vekšom
okapanji ali gda smo žetvo delali ali mlatili. Mi mlajši, smo kumar čakali tiste dneve, ka smo radi šli inan tü, fejs radi smo
poslöjšali vözraščene pa zatau tü, ka smo „gospočko” djesti meli, ka si je vertinja med kednom ovak nej mogla dopistéjti.
Te lejpe spomine probamo nazaj prinesti s tejm, ka pri Vrtnarski zadrugi v Varaši mamo v arendo gora vzeto zemlau, stero
po indašnjom, brezi pomauči mašinov, obdelujemo zdaj že tretjo leto.
Dvej leti nas je pet žensk delalo na enom menšom tali, letos smo pa vekšo zemlau vzeli gora zatok, aj več tikvi z guškicami v
lupinjaj leko pripauvamo. Več guškic moramo pripauvati, aj nas več leko pozovémo lüjpat. S tejm nas duplansko telko
leko dela, smo že kak ena vekša držina.
Letošnjo delo smo začnili s tejm, ka smo najprvim travo dola zašarabolnivali, aj nam ne vdari fejs nota do tistoga, ka leko
sadimo. Po tistim smo pa eno višešnjo delo mogli opraviti, če škemo, aj pauv tü mamo. Gradec smo mogli nota zagraditi, ka
se skrak zdržavajo tri srné, stere redno ledjérnivajo po gracaj. Pri tejm smo prosili za pomauč Sabatinoga (Kovač) Pištiva
s Traušča, na steroga smo zavüpali, aj ravna delo, on nam je vküp zabijavo latoše, nota postavlo v zemlau pa vönaslanjo
sojé. No, ženske smo buma tü nika nej zaostale dola. Ene so latoše žagale na mero, drüge so ji vöospičile pa eške so se za
zabijavat tü podale. Po tistom smo pa lüknje vrtale za latoše pa nota gradile z žnjaurov, ka nam vekši tau prineso Pištak,
zakoj se posaba zavalimo. Delo smo z dobro volauv, karažno pa žlakoma obredili, vsi smo tak stanili vcuj, kak gda sebi
delamo doma.
Na konci smo si pa malo časa privauščili za tau tü, ka smo si zdenili pa nika k sebi vzeli. Vsejm vküper – Eržiki Soós, Evi Lazar,
Micki Bajzek, Mariki Mešič pa Pištaki Kovači – Baug plati!
•
Graubali smo tikvi. Tekst pa kejp: Klara Fodor, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 9. maja 2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 10
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
Pri Drüštvi porabski slovenski penzionistov smo dobri par lejt za en najbaugši zimski program meli lüjpanje tikvini guškic. Tau
sta nam omogaučila vert Franc Dončec s svojo ženauv Irenkov v Slovenskoj vesi s tejm, ka so nas vküper pozvali v domanjo
krčmau, gda nas je bilau skur petdeset pa smo 2-3 drvenk guškic vö olüpali, med tejm se pa fajn vönagončali, tak smo
žuborili kak vrabci. Na tau gora nas je vertinja eške lepau podvorila tü s pomočtjauv krčrmarice, svoje hčeri. Za tau se njim
eške gnesden moramo zahvaliti, ka zvöjn njij ne vejm, ka bi stoj takšno velko brigo nasé vzéo. Kak lejta déjo naprej, oni že tü
ne gazdüvajo tak na velki, tjelko majo, tisto z domanjimi Slovenčarami že ta obredijo.
Mi penzionisti smo si pa potejm vözbrodili, ka mo saméj delali zemlau pa tau po indašnjom, aj tau šego nikak gora držimo za
mlajšo generacijo. Če že krave ne moremo držati, té bar v lupinjaj guškice pripaujvajmo, aj leko staro paversko tradicijo gora
držimo. Vejpa guškice lüjpanje je eno najlepšo pa najbaugšo zimsko paversko delo bilau furt.
Letos smo se pokisili vekši tau zemlé vzéti v arendo, aj leko več pripauvamo. Pa se nam je posrečilo sprajti taše guškice tü,
tere so bole rodovne, tikvi so menše, depa več guškic majo. Tau sta nam pomogla sprajti naš Feri Meggyes pa Rudi Svetec iz
Šalovec, guškice nam je pa dala z dobre vaule vertinja Mariška iz Šalovec, zakoj se neji prejk novin tü lepau zahvalimo. Njeni
dar ji sprobamo dola zaslüžiti tak, ka smo go pozvali v našo drüžbo v Dolence, gda mo na izleti.
No, gda že mamo vse pripravleno, vrejmen je tü zatau, Györgyovo je minaulo, zdaj že samo lüstvo trbelo vcuj. Tau pa pri
naši slovenski penzionistaj sploj nej problem, 30. apriliša nas je vküp prišlo 8 žensk. Najprvim smo si delo zgončale pa
razdelile, aj vsakša ma svojo delo, aj se niške ne pozna za višešnjoga, potistim pa lepau žlakoma vcuj stanile k dela. Menši
tau zemlé je že znauva trvnati grato, tau smo bole mlajše ženske v roke vzele pa travo dola spucale, vekši tau zemlé je pa
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samo na raje ta trbelo popraviti, tü pa taum travo vöpobrati.
Redé smo vö zvlačile pa male lüknje skopale, gnojile, z zemlauv pokrile, semenje dola sklale, na konci pa nazaj zakopale
pa tapoprajle zemlau za stopaji, aj se gnako vlažno véjdi, ka vrane trno dobre oči majo.
Vsejm ženam lejpa hvala za flajsno delo pa karažno drüžbo. Želimo si lejpi pa zdrav pauv! Baug pomagaj!
•
Program »Za vasi na Madžarskem«. M. Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 9. maja
2019 - Leto XXIX, št. 19, str. 10
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_19.pdf
3. maja je Porabje obiskal vladni pooblaščenec Alpár Gyopáros, odgovoren za program vlade »Za vasi na Madžarskem«
(Magyar Falu Program). Na Gornjem Seniku se je srečal z župani porabskih vasi in tudi nekaterimi predsedniki in člani
slovenskih samouprav. Alpár Gyopáros, ki ima – kot je sam povedal – tudi slovenske prednike, saj je njegova babica s Tišine,
je v Porabje prispel na vabilo slovenske zagovornice Erike Köleš Kiss. Tiskovne konference na sedežu Državne slovenske
samouprave se je udeležil tudi parlamentarni poslanec območja in ministrski pooblaščenec Zsolt V. Németh. Goste je
pozdravil predsednik DSS Martin Ropoš.

Slika: Alpár Gyopáros na Gornjem Seniku. Foto: Porabje
Alpár Gyopáros je izpostavil, da pri programu »Za vasi na Madžarskem« gre za prizadevanje vlade, da bi ustavila praznjenje
vasi in celo obrnila ta proces. Kot je povedal, je za program izredno zanimanje, saj se je nekaj tednov po objavi natečajev,
registriralo že kakih 1700 samouprav (občin) in 500 župnij. Pričakujejo več tisoč natečajev pri posameznih ciljnih področjih,
teh je 18.
Podčrtal je, da je letos na razpolago kakih 150 milijard forintov (50 milijard v skladu za vaške ceste, 25 milijard za
zagotovitev doma v vaseh in 75 milijard za izboljšanje javnih storitev). Pri tretjem svežnju pridejo v poštev natečaji, ki
pripomorejo k izboljšanju življenjske ravni na vasi, kot so izgradnja ali obnova jasli in vrtcev, zdravstvenih ambulant in
službenih stanovanj. Sem spadajo tudi ureditev javnih površin in gradnja ali obnovitev mrliških vežic.
Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss je izpostavila, da večina Porabskih Slovencev živi po vaseh Porabja, zato je za
skupnost izredno pomembno, da se ne izseljuje z avtohtonega naselitvenega prostora.

Delo, Ljubljana
•
Oporoka za naslednjo petletko. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 03. maj 2019
Ne glede na razplet volilne bitke so pred EU v prihodnjih letih velike naloge pri utrjevanju navznoter in po svetu.
https://www.delo.si/novice/svet/oporoka-za-naslednjo-petletko-176766.html
Četverica iz skupine uradnih kandidatov za naslednika Jean-Clauda Junckerja je sinoči v Firencah opravila soočenje in
poskusila prepričati občinstvo, da so oni sami in njihova politična družina najboljša izbira.
Da bo kdo od njih na koncu res postal predsednik evropske komisije, ni gotovo, saj pričakovano razmerje sil v evropskem
parlamentu in ozračje v najpomembnejših članicah odpirata vrata še drugim kadrovskim scenarijem. Med obema glavnima
tekmecema, vodilnima kandidatoma krščanskodemokratske EPP in levosredinske S&D, Nemcem Manfredom Webrom in
Nizozemcem Fransom Timmermansom, se med razpravo ni iskrilo od retoričnih obračunavanj. Večja razlika v stališčih do
prihodnosti EU se med njima še ni izkristalizirala.
Naloge za prihodnjih pet let
Naloge, ki so pred evropsko komisijo in celotno EU v prihodnjih petih letih, niso neposredno odvisne od razpleta volilne
bitke. Kakšne naj bi bile smeri razvoja, bo vodilo neuradnega vrha EU v transilvanskem mestu Sibiu ob dnevu Evrope 9.
maja. Vrh, ki bo potekal dva tedna pred volitvami, je bil sprva zamišljen kot ena od ključnih točk za oblikovanje prihodnosti
EU po brexitu. Pričakovanja so v zadnjem obdobju veliko nižja. Juncker bo odpotoval v Romunijo z nekakšno politično
oporoko, v kateri je analizirano doseženo v njegovem mandatu in naloge za prihodnjih pet let.
V Junckerjevi evropski komisiji so še posebej ponosni na doseženo na gospodarskem področju. Tako v območju z evrom kot
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v celotni EU je rast pozitivna že šest let in v zadnjih letih je znašala okoli dva odstotka na leto. Do konca leta 2020 naj bi
Junckerjev naložbeni program zagotovil za okoli 500 milijard evrov dodatnih investicij. Še precej je nedokončanega dela na
več področjih, ki bodo temeljito vplivala na življenje Evropejcev. V postopkih je obtičala uredba o spoštovanju zasebnega
življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij.
Evropa, ki varuje
Trd oreh bo sprejemanje proračuna EU za obdobje 2021–2027. Na sprejetje čaka nova ureditev uvajanja nadzora na
notranjih schengenskih mejah, ki se je razbohotil v zadnjih letih. Tudi nov azilni sistem, ki naj bi na podlagi izkušenj iz
begunske krize zagotovil učinkovito ravnotežje med odgovornostjo in solidarnostjo, ostaja žgoča tema. V očeh Evropejcev
so po Evrobarometru še vedno najpomembnejša vprašanja za EU po vrsti priseljevanje, terorizem, javne finance,
gospodarski položaj, podnebne spremembe in brezposelnost.
V kontekstu varnostnega okolja, ki se je »dramatično spremenilo«, Juncker med svojimi petimi priporočili najprej predlaga
»Evropo, ki varuje«. To zadeva tako nadzor zunanje meje kot obrambno unijo. Glede tega se je v zadnjih letih začelo
konkretno ukrepati. Če bodo uresničeni načrti Bruslja, bo imel evropski obrambni sklad na razpolago 13 milijard evrov za
raziskave in razvoj industrijskih projektov. Druga ključna naloga je ustvarjanje konkurenčne Evrope z razvojem umetne
inteligence, raziskavami, inovacijami, sodobno industrijsko politiko, polnim delovanjem notranjega trga.
Težave s komuniciranjem in dezinformacije
Tretji veliki cilj je pravična Evropa s spoštovanjem vladavine prava, socialnimi pravicami in poštenimi davki. Vzdržno Evropo
naj bi zagotavljali z ustavljanjem uničevanja okolja, pospeškom v bitki proti podnebnim spremembam, učinkovitim krožnim
gospodarstvom. Zadnji, peti cilj je Evropa z vplivom po svetu – na področju trgovine, z evrom kot valuto, verodostojno
širitveno politiko. Sami priznavajo težave pri komuniciranju, češ da je razširjen občutek, da EU ne izpolnjuje pričakovanj
državljanov.
Temu se pridružujejo še dezinformacije – načrtne kampanje državnih in drugih akterjev – kako oslabiti EU. Veliko pozornosti
so posvečali predvsem delovanju Rusije. Opozarjajo na neresnične stvari, kot je bila pred dvema letoma razprava, ki je
merila na očitek, da bo EU prepovedala – kebab.
•
Madžarske oblasti zavrnjenim prosilcem za azil namenoma niso zagotovile hrane. STA. Delo, Ljubljana, 03. maj
2019
https://www.delo.si/novice/svet/madzarske-oblasti-zavrnjenim-prosilcem-za-azil-namenoma-niso-zagotovile-hrane177489.html
V madžarski vladi so zagotovili, da hrano in zatočišče zagotavljajo vsem prosilcem za azil in tistim, katerih prošnje še
obravnavajo.
Madžarska po podatkih Združenih narodov (ZN) zavrnjenim prosilcem za azil namenoma ni zagotovila hrane, s čimer je
kršila mednarodno pravo. Urad ZN za človekove pravice ima namreč neposredne informacije, da so madžarske oblasti od
avgusta lani vsaj 21 migrantom, ki so čakali na deportacijo, odrekle hrano, nekaterim celo za pet dni.
Visoka komisarka Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Michelle Bachelet je že septembra obtožila Madžarsko, da
zadržuje zaloge hrane stran od tranzitnih območij ob meji s Srbijo, kjer se zadržujejo migranti.
Madžarske oblasti so sicer zagotovile, da bodo po vmesni sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice s takšnim
ravnanjem prekinile. Vendar pa poročila po besedah tiskovne predstavnice urada ZN za človekove pravice Ravine
Shamdasani kažejo, da se takšna praksa nadaljuje, kar v ZN obžalujejo.
Kot je pojasnila, oblasti odraslim migrantom, z izjemo nosečih in doječih žensk, namenoma niso zagotovile hrane. To lahko
vodi do podhranjenosti, kar je škodljivo za njihovo zdravje in nasploh nečloveško, je opozorila.
V madžarski vladi so sicer pred dnevi zagotovili, da hrano in zatočišče zagotavljajo vsem prosilcem za azil in tistim, katerih
prošnje še obravnavajo. Kot so dodali, pa Madžarska ni odgovorna niti za tiste, ki niso zaprosili za azil, niti za tiste, katerih
prošnje so zavrnili. Zavrnjeni prosilci niso bili pridržani in so se lahko prosto vrnili v Srbijo, je še zagotovila madžarska vlada.
Vendar pa v uradu ZN za človekove pravice opozarjajo, da ni čisto tako. »Ugotavljamo, da bi takšen prostovoljni odhod
migrante lahko izpostavil še večjemu tveganju, saj bi lahko kršili madžarske predpise o deportaciji, obenem pa bi migrante
prisilil k ilegalnemu vstopu v Srbijo,« so navedli.
Države imajo po navedbah urada obveznost in dolžnost poskrbeti za migrante, ki jim omejijo prostost, in sem sodi tudi
zagotavljanje hrane. Madžarsko vlado so zato pozvali, naj zagotovi izpolnjevanje obveznosti in tistim, ki jim je odvzeta
prostost, zagotovi temeljne človekove pravice.
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•
Umrla Lojzka Bratuž, zamejska literarna zgodovinarka in jezikoslovka. STA. Delo, Ljubljana, 04. maj 2019
https://www.delo.si/novice/slovenija/umrla-lojzka-bratuz-zamejska-literarna-zgodovinarka-in-jezikoslovka-177598.html
Italijanski prostor je seznanjala s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo. Aktivna je bila pri Slavističnem društvu TrstGorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na Goriškem.

Slika: Od leta 1953 je poučevala na slovenskih šolah v Gorici ter od leta 1978 do upokojitve predavala slovensko
književnost na Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu. Foto: Wikipedia
V 85. letu starosti je ponoči umrla literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuž, delujoča v zamejskem prostoru na
Goriškem, je na facebooku sporočil tednik Slovencev v Italiji Novi glas. Italijanski prostor je seznanjala s slovenskim jezikom,
literaturo in kulturo.
Hči skladatelja in pedagoškega delavca Lojzeta Bratuža ter učiteljice in pesnice Ljubke Šorli je italijanski prostor s
slovenskim jezikom, literaturo in kulturo seznanjala na različnih kulturnih prireditvah, simpozijih in znanstvenih sestankih,
tečajih slovenščine za učitelje in srečanjih predstavnikov obeh narodov.
Aktivna je bila pri Slavističnem društvu Trst-Gorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na
Goriškem.
Kot piše v leksikonu Osebnosti, se je rodila leta 1934 v Gorici. Diplomirala je iz literarnih ved na Filozofski fakulteti v Trstu.
Od leta 1953 je poučevala na slovenskih šolah v Gorici ter od leta 1978 do upokojitve predavala slovensko književnost na
Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu.
Posvečala se je slovenskim književnikom druge polovice 19. stoletja, kot so Josip Jurčič, Simon Gregorčič in Karel Štrekelj,
ter cerkvenim dostojanstvenikom in njihovi vlogi v slovenski kulturi in jeziku. Ukvarjala se je tudi z leksikografijo in
slovaropisjem ter uredila več antologij in zbornikov, kot so Gorica v slovenski književnosti, izbrana dela Simona Gregorčiča in
Rebulov zbornik. Sodelovala je tudi s tržaškim radiem.
Iz stranke Slovenska skupnost (SSk) so sporočili, da je odšla »velika predstavnica slovenske narodne skupnosti na
Goriškem in v zamejstvu«, ki je »delila vrednote slovenstva ter prizadevanja za skupni in samostojni nastop Slovencev v
Italiji«.
»Čeprav jo je že kot otroka zaznamovala kruta zgodovina s fašističnim terorjem, ki se je znesel nad njeno družino, ni
gojila sovraštva in je raje delala na tem, da slovensko književnost spoznajo tudi pripadniki italijanskega naroda. Zaradi
tega je bila cenjena ter deležna številnih priznanj v Italiji in v Sloveniji,« so zapisali v SKk.
•
Trianonski faktor. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 04. maj 2019
https://www.delo.si/sobotna-priloga/trianonski-faktor-175423.html
Slovenija kot sosednja država tudi na lastni koži občuti, kako zelo drugačna je Orbánova Madžarska
Politična korektnost je kot nagobčnik, je suho rekel László Kövér, predsednik madžarskega parlamenta. Med intervjujem
pred tremi leti sva sedela v vili Podrožnik, ob njem še dva, trije iz spremstva, vključno s tačas dobro znano madžarsko
veleposlanico. Sogovornik je suvereno razlagal, da evropski politiki premalo iskreno govorijo o stvarnih problemih,
predvsem beguncih, in to volivci vedno težje prenašajo. Njegova govorica je bila trdi, nacionalistični odmev znanih stališč
Viktorja Orbána, ki jih zdaj poznamo še bistveno bolje kot takrat.
Madžarski politik pripada ožjemu premierovemu krogu, je ustanovni član nacionalkonservativne stranke Fidesz, ki si je
podredila vse, znan je po reakcionarnih stališčih in kontroverznih izjavah, zaradi njega je Elie Wiesel nekaj let pred smrtjo
protestno vrnil leta 2004 podeljeno madžarsko državno nagrado. Najin pogovor je kos za kosom razgrinjal srhljivo sliko
Madžarske. V zadnjih letih se je država pomaknila še dlje: ni zgolj »neliberalna demokracija«, za kar se razglaša, ampak vse
bolj avtoritarni režim, ki zanika evropski pravni in civilizacijski okvir ter venomer odločneje kljubuje evropskim vrednotam.
Slovenija kot sosednja država medtem tudi na lastni koži občuti, kako zelo drugačna je Orbánova Madžarska. Oziroma z
besedami nekdanjega predsednika republike Danila Türka, nedavno na teh straneh: »V odnosih smo se bili navadili
konstruktivnosti in spreminjanja madžarske politike nismo pravilno ocenili. Situacijo nam je razjasnila veleposlanica ... in na
neki način je to tudi dobrodošla budilka, da pravzaprav pogledamo, kaj se dogaja v odnosih.« Po bizarni madžarski noti je na
zahtevo vladnih strank nedavno potekala celo nujna seja parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in kulturo; oba sta
obsodila vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do svobode izražanja v Sloveniji.
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Slovensko-madžarski odnosi so bili dolgo »brez oblakov«, kot se je ob zgoraj omenjenem Kövérjevem uradnem obisku v
Ljubljani pozimi leta 2016 prijazno izrazil predsednik Borut Pahor. »Bilateralno nimamo nobenih spornih vprašanj, pri
obravnavi vprašanj narodnih skupnosti izhajamo iz enakega vrednostnega sistema,« je nadaljeval gost. Ni obšel »zelo dobrih
gospodarskih odnosov«, skupnih interesov pri srednjeevropskih infrastrukturnih investicijah, Luke Koper in madžarske
investicije, slednja »ni prednost samo za Madžarsko, tudi slovensko gospodarstvo do tega ni indiferentno«. Nekatere stvari
so se zatem spremenile: z aprilsko uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–
Koper se je aktualna vlada oddaljila od tujih vlaganj v projektno podjetje 2TDK.
Ostaja pa strategija madžarskega kapitala v Prekmurju, nekateri že govorijo o gospodarski madžarizaciji tega dela Slovenije,
pri čemer si je težko predstavljati, da to ni tudi del širše politične strategije. Čez najkrajšo mejo je zelo dolgo vel najtoplejši
veter in vtis je, da sprememb, ki so očitne, tukajšnja država dolgo ni niti opazila. Nekje vmes je Madžarska postala agresivna
soseda.

Slika: Podpis trianonske pogodbe. Foto: Wikipedia
Pomenljiv je odgovor, ki mi ga je pred dvema mesecema v intervjuju dal vodja premierovega urada v Budimpešti Gergely
Gulyás. Na vprašanje o trianonski pogodbi, s katero je Madžarska leta 1920 izgubila velik del ozemlja, je odgovoril: »Veliko
Madžarov živi na tujem in po sto letih moramo poiskati najboljši način za sodelovanje z državami, v katerih živi naša
manjšina – zato smo morali dati možnost za državljanstvo etničnim Madžarom.«
Trianonska travma tudi po sto letih ni zbledela, pravi Paul Lendvai.
Zgodovinske krivice številni narodi pestujejo desetletja, celo stoletja, in največji mojstri večnega premlevanja zgodovine in
krivic, ki so se jim zgodile, so Vzhodnoevropejci, zanje je značilen kult žrtve. V letu, ko praznujemo stoto obletnico
priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, se same po sebi ponujajo vzporednice s
pariško mirovno pogodbo. Oziroma konkretneje, s pogodbo iz Trianona, ki je bila sklenjena po koncu prve svetovne vojne
med silami antante in njenimi zaveznicami na eni strani ter Kraljevino Madžarsko, eno od naslednic avstro-ogrske
monarhije, poraženke vojne, na drugi strani. Z mirovno pogodbo, ki je uredila status neodvisne madžarske države in določila
njene meje, je ta obstala s samo 28 odstotki predvojnega ozemlja in brez dostopa do morja. Večino ozemlja so dobile
Romunija, Češkoslovaška, Kraljevina Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Prva republika Avstrija. V potrianonski »okrnjeni
Madžarski« so zunaj meja ostali več kot trije milijoni ljudi, ki so se prištevali k Madžarom. Pogodba je bila diktat zaveznikov,
o njej se ni bilo mogoče pogajati. Madžarske manjšine v sosednjih Srbiji, Slovaški, Ukrajini, Romuniji in v slovenskem
Prekmurju so ostale odprte rane domačih nacionalistov.
Trianonska pogodba je bila simbol največje tragedije madžarske novejše zgodovine, v gradu versajskega parka so zavezniki
predstavili smrtno obsodbo tisočletnega Štefanovega kraljestva, je leta 1996 v biografiji zapisal Paul Lendvai. Publicist
madžarskega rodu, ki je zapustil državo po vstaji leta 1956 in emigriral v Avstrijo, je eden izmed najbolj prominentnih
kolumnistov ter poznavalcev vzhodne in srednje Evrope. »Madžarska je izgubila dve tretjini državnega ozemlja in tri petine
prebivalstva, 3,3 milijone Madžarov je odtlej živelo pod suverenostjo drugih držav. Trianon leta 1920 je bil konec sanj o
madžarski hegemoniji na širšem območju panonske kotline.«
Skoraj devetdesetletni Lendvai še vedno opozarja na avtoritarnost, v katero tone Madžarska. Pred kratkim je napisal knjigo
o samodržcu Orbánu. Pravi, da država, iz katere je izšel, sicer ni kakor Rusija, Belorusija ali Turčija, vendar je izraz
neliberalna demokracija preveč elegantna oznaka zanjo in vprašanje je, ali ne bo postala diktatura. Orbán češ da je »več kot
katerikoli madžarski politik po letu 1989 prispeval k uničujoči politični, moralni, ekonomski in kulturni polarizaciji madžarske
družbe«. Lendvai precizno analizira, kako je mogoče, da so se madžarske institucije izkazale za tako krhke in ranljive, da se
jih je lahko aktualni premier polastil. O njem trdi, da je bolj kot skrajni desničar pač nacionalist, ki izrablja nacionalne travme
Madžarov, te so vedno prvovrstna tematika. Trianonski faktor je, skratka, še vedno zelo pomemben. Madžari po
publicistovem mnenju ostajajo ranjena nacija, vsak tretji med njimi je po letu 1920 postal državljan druge države, zato lahko
madžarski voditelj vedno znova igra na to karto. Kot nasploh velja za evropski vzhod in njegovo neznosno breme težke,
tragične zgodovine, tudi Madžari niso sposobni potegniti črte pod pogodbo, s katero je več milijonov etničnih Madžarov
ostalo zunaj njihovega teritorija. Preštevilni madžarski politiki se ne morejo upreti skušnjavi, da ne bi izrabili te nacionalne
izgube, pravi Lendvai, pri čemer je Orbán pač najboljši od vseh. Cinično manipulira z etničnim nacionalizmom.
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To so vprašanja, ki posegajo tudi v tukajšnji nacionalni interes, in Slovenija bi morala biti, kot je izjavil nekdanji predsednik,
pri tem bolj previdna in nekatere temeljne stvari tudi zelo jasno povedati. Leto obletnice priključitve Prekmurja je zelo
primerna priložnost. Škoda pa je, da je naše poznavanje in ukvarjanje z Madžarsko zoženo na eno grdo faceto. Sosednja
država je bistveno več kot. Med drugim ima impozantno število nobelovcev glede na število prebivalcev ter preštevilne
briljantne intelektualce in humaniste svetovnega slovesa. In vendar tačas projicira v svet samo svoj ozkosrčni nacionalizem.
•
Stolipinovo – največje romsko naselje v Evropi. Aljaž Vrabec. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 04. maj 2019
https://www.delo.si/sobotna-priloga/stolipinovo-najvecje-romsko-naselje-v-evropi-175425.html
Stolipinovo je na zemljevidu resda samo četrt v Plovdivu, toda v njem živi vsaj 50.000 Romov in Turkov.

Slika: Prebivalci Stolipinova imajo bolgarsko državljanstvo, a so v Bolgariji kot tujci. Foto: Aljaž Vrabec
Največje romsko naselje v Evropi te posrka vase s podobami, glasovi in vonjem, zato se vsa čutila prebudijo že ob prvem
koraku.
Najprej se oči ustavijo na ljudeh na motorjih, v avtomobilih, na konjih pa tudi pešcih, ki iščejo varno pot med hrumečim
prometom. Ob vseh teh podobah ni mogoče spregledati tudi številnih ljudi, ki se ne premikajo. Naslonjeni so na steno
bližnjega frizerskega salona, sedijo na pločniku ali počivajo na stolu sredi parka brez mize. Neki možakar je imel denimo zgolj
prekrižane noge, z roko si je podpiral glavo in gledal naokoli. Tu in tam je koga pozdravil, kaj zavpil in nato vnovič pogledal v
neznano.
Med sprehajanjem po naselju pod podplati škripajo smeti: plastenke, papir, pločevinke, karton. Za vogalom ali na drugi
strani ceste je videti zavrženo pohištvo ali kup steklovine, iz stanovanj odmeva glasba, a vendar bolj kot podobe in glasovi
ostane v spominu vonj; tisti občutek, ki ga s fotografijami in posnetki ne moreš prenesti nikomur drugemu. Vonj si je ob
fotografijah resda mogoče zamišljati, toda v največjem romskem naselju v Evropi je logična povezava med smetmi in
smradom napačna, ker v Stolipinovu nikjer ne smrdi, a kljub temu ni prijetno, saj ti v nos nenehno sili prah, suhost pa kmalu
občutiš še v ustih, očeh, na koži in laseh.
Biti Rom je najnižja družbena raven
Prebivalci Stolipinova imajo bolgarsko državljanstvo, a so v Bolgariji kot tujci. Ko ljudem omeniš Stolipinovo, marsikdo
vzvišeno zamahne z roko, češ da so to lenuhi, lopovi in izkoriščevalci sistema, ki imajo vse brezplačno. Očitki so nenehno
precej podobni. »Cigani živijo v ilegalnih hišah, elektriko in vodo pa kradejo iz javnih napeljav brez plačevanja položnic.«
Delitev na »naše in njihove«, na Bolgare in Rome, je v Plovdivu nekaj vsakdanjega. Meje ni mogoče spregledati. Najbolj
očitna je na ulici Landos. Ko se pripelješ iz središča mesta, zaviješ na levo, nato pa je na levi strani romsko naselje in na desni
bolgarsko. Vsi objekti v romskem naselju so bistveno bolj strnjeni kot drugod v mestu. Najlepše je to vidno iz zraka, ko se
zdi, da so v Stolipinovo stlačili ves preostali Plovdiv in še kakšno vas zraven.
Čeprav živijo skupaj, se ljudje najprej delijo na Rome in Turke, nato pa imata tako romska kot turška skupnost veliko
različnih skupin. Delijo se na ljudi, ki so tukaj že več stoletij, in na prišleke iz vasi. Potem imajo še bogate in revne ter
muslimane, kristjane, pravoslavce, protestante …
»Bolgari se derejo na nas, da smo cigani in da krademo. Toda jaz nisem cigan, ampak Rom,« mi je zabrusil moški iz
Stolipinova, a imena ni hotel razkriti, prav tako se ni hotel fotografirati. Sedel je na postelji, ki jo čez dan uporabljajo kot
sedežno garnituro. V leseni kolibi so še ena takšna postelja, dve manjši omari in gašperček za gretje. Stranišče je v drugi
baraki, manjše dvorišče pa zamejuje lesena ograja iz neobdelanih desk. »Vsi tisti, ki kričijo na nas, pozabljajo, da sem tudi jaz
Bolgar. Tukaj sem rojen, imam bolgarske dokumente, ne kradem in nisem len.«
Toda stereotipi o Romih so preveč posplošeni, saj v Stolipinovu ni homogenega romskega prebivalstva. Čeprav živijo skupaj,
se ljudje najprej delijo na Rome in Turke, nato pa imata tako romska kot turška skupnost veliko različnih skupin. Delijo se na
ljudi, ki so tukaj več stoletij, in prišleke iz vasi. Potem imajo še bogate in revne ter muslimane, kristjane, pravoslavce,
protestante …
»Življenjski slog ljudi v soseski se precej razlikuje. Na obrobju so bogate in bolj urejene hiše, a bolj ko greš v notranjost, več
je revnih,« je povedala antropologinja Genika Bajčeva, ki ima dolgoletne izkušnje in je izvedla veliko analiz dogajanja v
Stolipinovu. »Revne in bogate včasih loči samo ena stena, ko se skromna baraka dotika večnadstropne hiše s sveže
prebarvano fasado in pozlačeno ograjo, vrati in okenskimi okvirji …«
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Slika: Konjske vprege so del voznega parka. Foto: Aljaž Vrabec
Bolgari vse ljudi iz Stolipinova označujejo za Rome, tudi Turke. »Biti Rom je najnižja družbena raven,« je pojasnila Bajčeva.
»Bolgari so prepričani, da se številni Romi lažno predstavljajo kot Turki, da bi vsaj malo splezali po družbeni lestvici. Očitajo
jim, da so se zgolj zato naučili turščine, toda ko poslušaš Turke v Stolipinovu, slišiš precej staro turščino, ki se je ne moreš
naučiti na hitro.«
Ravno ta primer kaže, da je lahko celo učenje novega jezika razlog za obstreljevanje s predsodki. »Ampak če se Rom nauči
turščine, v resnici to ni hiba, ampak nekaj, kar bi morali ceniti,« je poudarila antropologinja.
Vendar predsodki ne potujejo samo v eno smer. Tudi v Stolipinovu jih je ogromno, denimo obtožbe, da so Bolgari rasisti in
fašisti, ki ne znajo sprejemati drugačnosti, so nestrpni in vzvišeni. Prav tako drug drugega gledajo postrani Romi in Turki, ne
na podlagi rase ali vere, ampak ker so nesoglasja sestavni del odnosov. »Med seboj se resda razumejo bolje kot z Bolgari,
toda nekaj distance vseeno imajo,« je povedala Bajčeva. »Ko boste v Stolipinovu kjerkoli vprašali, kje je najbolj nevarno,
vam bodo s prstom pokazali nekam drugam. Romi bodo rekli, da je nevarnejše pri Turkih, Turki pa bodo pokazali proti
Romom.«

Slika: Bolj ko greš v notranjost Stolipinova, revnejše je. Foto: Aljaž Vrabec
»Srečen sem!«
V kazanju s prstom drug na drugega je k sreči več praznih očitkov kot dejanj, čeprav je strah z vsakim pripovedovanjem
večji. V resnici se človek nikjer v Stolipinovu ne počuti ogroženega. Kvečjemu mu grozi to, da se bo izgubil med uličicami.
Tujec resda opazi, da priteguje poglede, a kaj več od vprašanja, od kod si, where are you from, in prošnje za skupno
fotografiranje ne bo doživel.
»Čuden se nam zdiš. Vsi te gledajo, od kod si prišel,« se je nasmehnil Mitko Manolov, romski domačin iz Stolipinova. »Ne
skrbi, nihče ti ne bo nič naredil.«
Bistveno resnejši izraz sta imela s turškim prijateljem Sevgijem Sevgidirjem med pogovorom o vsakodnevnem življenju.
»Včasih je bilo lepše,« je rekel Sevgi in se prijel za trebuh, »zdaj smo lačni, ker ni službe. V komunizmu smo imeli tovarne in
službe, po zamenjavi režima nam je ostalo zgolj bedno življenje.«
»Toda kako potem preživite?«
»Kako preživim?« je Sevgi med glasnim smehom ponovil vprašanje in pogledal sotrudnika na drugi strani mize: »Ahh …
Nekako moram. Pomaga mi Mitko, saj sem njegov pomočnik pri raznih projektih z dobrodelnimi organizacijami. Od tistega,
kar dobi, da še meni nekaj denarja.«
Sevgi pri 61 letih živi s trinajstletnim sinom, preostalih pet polnoletnih otrok se je preselilo v Nemčijo. Otroke ima s tremi
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ženami. S prvo tri sinove, z drugo dve hčeri in s tretjo še enega sina. O četrti poroki ne razmišlja. »Mogoče bom šel z
najmlajšim sinom v Nemčijo,« je negotovo pristavil.

Slika: Sevgi in sin Zija imata v stanovanju le eno posteljo. Oče spi z glavo pri zidu, sin z glavo pri oknu. Foto: Aljaž Vrabec
S sinom živita le tri korake od ceste Landos, in ko je Sevgi odprl vrata stanovanja, smo bili v hipu v edinem prostoru z osmimi
kvadratnimi metri prostora. Ob oknu je računalniška miza, zraven polica z najosnovnejšimi živili (olje, moka, sok, makaroni,
paradižnikova omaka), na sredini sobe je gašperček, zraven druga polica z loncem, pralnim praškom in krpo. V enem kotu je
še lijak in v drugem postelja za eno osebo, vendar v njej spita oba skupaj. Oče z glavo pri zidu, sin z glavo pri oknu. Stranišče
imata v sosednji stavbi.
»Srečen sem!« je z živahnim glasom rekel sin Zija. »Rad igram računalniške igrice in nogomet, večkrat se po skypu slišim s
sestrama v Nemčiji,« je pristavil z nasmehom in pokazal na manjši sintesajzer in mikrofon. Oba z očetom sta ljubiteljska
glasbenika; fantič igra na piano, oče poje, največkrat nastopata v cerkvi. Sevgi vmes potegne iz žepa telefon, na youtubu
poišče pesem Liberta in postavi telefon na mizo. Po nekaj tonih poslušanja Mitko prevede naslov pesmi v svojo različico
romščine (barilipe), Sevgi v turščino (özgürlük), oba se naučita še slovenskega izraza – svoboda.
Nemška svoboda je zgolj navidezna
Ljudje iz Stolipinova si za svobodo zamislijo zgolj eno »obljubljeno deželo«. To je nemška metropolitanska pokrajina s
Kölnom, Dortmundom, Leverkusnom, Duisburgom, Düsseldorfom ... Sezonskih in stalnih selitev je toliko, da ni mogoče
določiti natančnega števila prebivalcev Stolipinova. »Največkrat slišimo, da ima Stolipinovo od 40.000 do 60.000
prebivalcev, a jih je pozimi precej manj, okoli 30.000,« je povedala Bajčeva.

Slika: Priložnost za zaslužek so tudi majhne prodajalne. Foto: Aljaž Vrabec
Vendar je nemška svoboda samo navidezna, nemalokrat se sprevrže v popolno nasprotje. Ljudje postanejo ceneno blago
brez pravic in ustreznega plačila. Moški delajo v gradbeništvu, številna dekleta kot prodajalke ljubezni. »Turška skupnost v
Dortmundu je zelo močna, zato so ljudje iz Stolipinova odvisni od njih. Delajo za polovico manj denarja od nemških delavcev
in so nagneteni v majhne sobe,« je povedala Bajčeva. »Delavce imajo pod nadzorom delavske agencije z dobro utečenim
sistemom. Šefi znajo prikazati tudi veliko navideznih stroškov, da ljudem iz Stolipinova vzamejo še več denarja.«
Njene besede na žalost zvenijo znano, vse poznamo že iz Slovenije z izkoriščanjem delavcev iz Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Albanije, Makedonije, Romunije …
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»Tukaj se vam ne more zgoditi prav nič,« je med sprehodom po Stolipinovu povedal gledališki igralec Rosen Čepilski. »Ali
bolj natančno – dogodi se vam lahko prav toliko kot kjerkoli drugod. Zagotovo je kriminal v Stolipinovu, toda ta je tudi
drugod po Bolgariji.«
Ne spustijo jih niti v bazen
Precej delavskih zgodb iz Nemčije pozna dramski igralec Rosen Čepilski. Ker je dolgo poslušal, da so Romi leni in nevarni, si
je kot večni borec proti enoumju kupil stanovanje v Stolipinovu in se preselil tja kot eden od redkih Bolgarov.
»Ljudje gredo v Nemčijo, a v resnici se zdi, da so še naprej v Stolipinovu. Ni malo primerov, ko imajo v Dortmundu celo
istega soseda kot v Stolipinovu,« je opisal. »Kaj se v resnici dogaja v njihovem nemškem mestu, ne vedo. Tako kot ne vedo,
kaj se dogaja drugje v Plovdivu, saj so zaradi omejitev zgolj v Stolipinovu. Marsikdo recimo ne ve, da je Plovdiv trenutno
evropska kulturna prestolnica.«
Posredniki z delavci med Bolgarijo in Nemčijo tako spretno izkoriščajo dejstvo, da Evropska unija ne obratuje samo v eni
hitrosti. Socialne in družbene razlike so tolikšne, da romski delavec raje vzame delo v Nemčiji za polovico nižjo plačo od
nemškega delavca, saj še zmeraj dobi več kot v Bolgariji.
»V Bolgariji jih zaradi barve kože še v bazen ne spustijo, kaj šele, da bi jim dali službo, zato večina moških odide delat v
Nemčijo, nekaj pa tudi v Anglijo in Francijo,« je povedal Čepilski.

Slika: Gledališki igralec Rosen Čepilski je nenehno razpet med dvema resničnostma. Foto: Aljaž Vrabec
Njegova služba je v drugačnem okolju. Igra v najstarejšem bolgarskem gledališču v središču Plovdiva s pomirjajočim barom
med rožami in drevesi, okoli so visoki zidovi in stilno pobarvane fasade, a vse je skrito le nekaj korakov od najbolj živahne
ulice v mestu. Pogovor je večkrat prekinil, ker se je rokoval z gosti iz Sofije, ki so počasi prihajali v gledališče. Nekaj ur
pozneje so uprizorili Brate Karamazove.
Čepilski je nenehno razpet med dvema resničnostma. Bolgarsko družbo gleda skozi oči elitne peščice, ki išče navdih v
uprizoritvah Dostojevskega, a vidi jo tudi skozi oči pozabljenih revežev v romskem naselju.
V Stolipinovu je dobil drugačnost, ki jo je iskal. Pogovor na ulici, človeški stik in počasnejše življenje. »Tukaj se vam ne more
zgoditi prav nič,« je povedal med sprehodom po Stolipinovu. »Ali bolj natančno – dogodi se vam lahko prav toliko kot
kjerkoli drugod. Zagotovo je kriminal v Stolipinovu, toda ta je tudi drugod po Bolgariji.«
Romov noče prikazovati kot žrtev, prav tako jih ne idealizira. »Dogaja se učinek snežne kepe. Najprej smo imeli majhno
težavo, nato pa vsaka stran udarja z večjo silo in nesoglasja med Romi in Bolgari se povečujejo,« je razmišljal. »V resnici se v
Stolipinovu ne dogaja nič tako posebnega, če v geto stisneš eno etnično skupino skoraj brez pravic. Razlike med rasami so
zato kvečjemu čedalje večje, ne manjše.«
Med sprehodom je brcal pločevinke in plastenke ter tarnal nad kupi smeti. »Težava je, ker je toliko nelegalnih hiš, zato ni
niti odvoza smeti. Tu in tam imamo kakšno čistilno akcijo, a kmalu je spet vse isto.« Kupi smeti lahko hitro ustvarijo napačen
vtis o higieni v Stolipinovu. V notranjosti stanovanj obiskovalec nemalokrat doživi drugačne podobe. Sobe so pospravljene,
obleke zložene, posoda pomita, prahu ni. Veliko je okraskov, rož in družinskih fotografij.

Slika: Nerešljiva težava je, kaj narediti z otroki, ki s starši odidejo v tujino. Nekateri se vrnejo čez pol leta, nekateri čez
leto, dve, tri … Foto: Aljaž Vrabec
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Glas na volitvah je poceni
Ker kulturni spor med Romi, Turki in Bolgari marsikomu ustreza, bodo nesoglasja ostala. Na vseh straneh. »Vsak predel
Stolipinova ima svojega šefa, ti pa so povezani z bolgarskimi politiki, zato delajo v korist ozkega kroga izbrancev,« je opozoril
Čepilski. »Ko imajo ljudje težavo, gredo najprej do šefov. Na prvi pogled so ti precej prijazni in pomagajo z nasvetom ali
manjšo uslugo, toda v zameno ljudem jasno razložijo, kako morajo glasovati na volitvah.«
Podobno je dinamiko odnosov v Stolipinovu predstavila Bajčeva. »Ker Romi in Turki nimajo veliko, jim politiki skušajo za
njihov glas celo plačati, včasih zgolj po 20 bolgarskih levov [10 evrov],« je povedala. »Tisti prebivalci Stolipinova, ki že imajo
zaposlitev, največkrat delajo v smetarski službi. Pred volitvami dobijo jasna navodila, katero ime obkrožiti, če hočejo
obdržati službo.«
O podobnih odnosih govorijo tudi tisti, ki odhajajo iz Stolipinova na delo v Nemčijo, Anglijo in Francijo. Vedno se najde kak
šef, ki zna »svetovati«, kako se obnašati, pri kom delati, kje najeti sobo in koga poslušati, da v novem okolju ne bo imel
težav.
Nerešljiva težava je, kaj narediti z otroki, ki s starši odidejo v tujino. Nekateri se vrnejo čez pol leta, nekateri čez leto, dve, tri
… Nekateri v tujini obiskujejo šolo, številni ne, samo čez nekaj mesecev ali let se spet pojavijo v Plovdivu.

Slika: Stolipinovo – največje romsko naselje v Evropi. Foto: Aljaž Vrabec
Ljudje v Stolipinovu radi obiščejo Asena Karagjozova. Domačini ga že od daleč pozdravljajo, mu segajo v roko in prihajajo v
prostore njegove mladinske organizacije. Karagjozov posluša njihove težave in nato skuša najti prave rešitve.
»Moj oče je imel leta 1992 prvo romsko organizacijo v Stolipinovu,« je povedal na sončnem dvorišču organizacije.
»Ustanovil jo je z več prijatelji, toda oče je bil kot nogometaš najbolj poznan, pred tem je bil dejaven tudi v komunistični
partiji.«
Organizacija je začela s prehrambno oskrbo, povezali so se tudi z Rdečim križem, a so kmalu spoznali, da se morajo
osredotočiti na mlade in njihovo izobraževanje. »Bili smo med prvimi, ki smo ozaveščali mlade o nevarnosti aidsa, pred tem
je bil pogovor o spolnosti tabu.«

Slika: Stolipinovo – največje romsko naselje v Evropi. Foto: Aljaž Vrabec
»V šoli jo bodo samo pretepali«

33

Vsi predsodki, družbeni problemi, spori in razlogi, da se skorajda nič ne spremeni, imajo skupni imenovalec – neustrezno
izobraževanje novih rodov.
»Četudi otroci končajo šolo, ne znajo kaj dosti. Ne samo da se romski in turški otroci ne naučijo angleško, niti bolgarsko ne
znajo,« je povedal Karagjozov. »Šolski sistem je takšen, da šole dobivajo državna sredstva po številu učencev, zato spustijo v
nov razred ali letnik tudi otroke, ki ne znajo dovolj.«
Nerešljiva težava je, kaj narediti z otroki, ki s starši odidejo v tujino. Nekateri se vrnejo čez pol leta, nekateri čez leto, dve, tri
… Nekateri v tujini obiskujejo šolo, številni ne, samo čez nekaj mesecev ali let se spet pojavijo v Plovdivu.

Slika: Mladi radi obiščejo Asena Karagjozova (v sredini) in njegovo mladinsko organizacijo. Foto: Aljaž Vrabec
V več šolah so poskusili z mešanimi razredi bolgarskih, romskih in turških otrok, vendar je malo uspešnih zgledov. Veliko je
pretepov, psihičnega nasilja in podtikanja. Včasih zanetijo spor romski in turški otroci, drugič so zlobni bolgarski otroci,
starševski protesti pa razkrijejo, kje se otroci najprej naučijo nestrpnosti.
»Ljudje ne zaupajo državnim institucijam,« je pojasnila Bajčeva. »Bojijo se, da jim bo nekdo nekaj vzel, jih zlorabil ali
nepošteno kaznoval.«
Če se na bolgarski strani bojijo »neizobraženih in nasilnih romskih in turških otrok«, enako velja za starše v Stolipinovu, saj
imajo prav tako izkušnje s trpinčenjem njihovih otrok. V zadnjih mesecih je tudi čedalje več napadov skrajnih desničarjev na
Rome in Turke.
»Dogaja se celo to, da romski in turški starši ne pustijo otrok v šolo, ker jih hočejo imeti ves čas pred očmi,« je razkrila
Bajčeva. »V Stolipinovu smo pripravili otroško delavnico, prišla je tudi deklica, ki ni hodila v šolo. Pri njej smo takoj
prepoznali številne talente, a ko smo vprašali očeta, zakaj je ne pošlje v šolo, je odgovoril, da jo bodo v šoli samo pretepali.«

Slika: Stolipinovo – največje romsko naselje v Evropi. Foto: Aljaž Vrabec
Globalizacija jih ni obšla
V dobro otrok je manj zgodnjih najstniških porok, kar je bilo še pred desetletjem nekaj običajnega. Ker globalizacija ni obšla
Stolipinova, imajo romski in turški otroci enake malike kot vsi drugi po svetu, želijo pa si spoznavati svet, uživati v mladosti,
poslušati glasbo, igrati nogomet, (se) fotografirati za instagram, nikakor pa ne previjati plenic že pri petnajstih letih.
Pri 18 letih ni poročen niti Silvestar Kovačev, eden od mladeničev, ki zahaja v romski mladinski klub. S starši je več let živel v
Londonu, pred pol leta se je vrnil domov. Službo ima v središču Plovdiva, njegovo dekle je Bolgarka. »Lepo so me sprejeli
tudi njeni starši,« je povedal mladenič in hip hop glasbenik, ki čedalje več nastopa v soseski. »Z dekletom sva lahko zgled, da
ljudi ne smemo ocenjevati po barvi kože.«
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Slika: Stolipinovo – največje romsko naselje v Evropi. Foto: Aljaž Vrabec
Strpnosti in sodelovanja nove rodove uči tudi dramski igralec Čepilski, ki v Stolipinovo ni prišel samo zaradi spoznavanja
novih sosedov. »Ker je šolski sistem slab, pripravljam zasebne inštrukcije. Imajo jih dvakrat na teden, trenutno je v skupini
pet mladostnikov,« je pojasnil. »Namen je, da dobijo ustrezno znanje, da se ne bodo samo vpisali na študij, ampak ga bodo
tudi dokončali.«
In kar je morda še pomembnejše – druženja z mladostniki niso namenjena samo izobraževanju, ampak tudi pogovoru o
kriminalu, okolju, porokah … »Mladi morajo ozavestiti, kaj je dobro in kaj slabo. Samo tako bodo del spremembe.«
•
Uspešen epilog predsedniških volitev. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 05. maj 2019
https://www.delo.si/novice/svet/uspesen-epilog-predsedniskih-volitev-177518.html
Stevo Pendarovski je postal novi predsednik Severne Makedonije.
Drugi krog predsedniških volitev v Severni Makedoniji je potekal mirno in brez incidentov. Po oceni vladajoče koalicije so
bile volitve kristalno čiste, opozicija pa je opozorila na številne nepravilnosti.
Po podatkih državne volilne komisije je bila volilna udeležba skoraj 46-odstotna. To pomeni, da so volitve uspele in da bo
Severna Makedonija dobila novega šefa države. Po neuradnih izidih kaže, da bo to postal kandidat vladajoče koalicije Stevo
Pendarovski, za katerega je glasovalo več kot 52 odstotkov volivcev.
Volivci so izbirali med kandidatom vladne koalicije socialdemokratov SDSM premiera Zorana Zaeva in albanske
Demokratične unije za integracijo (DUI) Pendarovskim in kandidatko opozicijske VMRO-DPMNE Gordano Siljanovsko
Davkovo. Če se predsedniških volitev ne bi udeležilo več kot 40 odstotkov vseh volilnih upravičencev, je Zaev kot možnosti
omenil nove volitve ali spremembo ustave. Predsednika bi volili v parlamentu ali pa v drugem krogu ne bi bil potreben več
kot 40-odstotni kvorum.
Sledi rekonstrukcija vlade?
Premier je opozoril tudi na možnost nove politične krize, v primeru zmage Siljanovske Davkove pa celo predčasnih
parlamentarnih volitev. Če bi se vlada odločila za spremembo ustave, bi znova potrebovala dvotretjinsko večino, ki je Zaev
nima. To bi pomenilo, da bi bila država dlje časa brez predsednika. Če bo zmagal Pendarovski, je Zaev napovedal temeljito
rekonstrukcijo vlade, kajti prav nezadovoljstvo ljudi z izvršno oblastjo je glavni vzrok za nizko volilno udeležbo.

Slika: Poraz Pendarovskega bi zahodne države videle kot korak nazaj za Severno Makedonijo. Foto: REUTERS/Ognen
Teofilovski
Pendarovski ni le izbira vladajoče koalicije, temveč tudi mednarodne skupnosti. Njegova zmaga bi pomenila nadaljevanje
scenarija, ki je pripeljal Severno Makedonijo pred vstop v Nato. Zahod se je zelo trudil za uspeh te zgodbe, ki sta jo začrtala
Bela hiša in Pentagon. Če bi zmagala Siljanovska Davkova, bi poraz njihovega favorita videl kot korak nazaj.
Odločilni albanski glasovi
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V drugem krogu bi lahko bilo odločilnih 80.000 glasov, ki so jih v prvem krogu volivci namenili kandidatu iz vrst albanske
manjšine Blerimu Reki. Na volilni borzi so bili glasovi albanske opozicije, ki jo je Washington prepričeval, da je Pendarovski
»prava« izbira in da šef države ne more postati kopija sedanjega predsednika Gjorgea Ivanova. Zagata bi lahko nastala
zaradi vročih glav lokalnih voditeljev, če bi kljub temu, da Severna Makedonija ne more resno napredovati brez pomoči
Zahoda, pozivali ljudi, naj se uprejo vmešavanju tujcev.
•
Nussdorferjeva po novem Pahorjeva svetovalka na področju človekovih pravic. STA. Delo, Ljubljana, 06. maj
2019
https://www.delo.si/novice/slovenija/nussdorferjeva-po-novem-pahorjeva-svetovalka-na-podrocju-clovekovih-pravic177976.html
Funkcijo bo opravljala kot nepoklicna funkcionarka, za svetovanje ne bo prejemala plačila.

Slika: Vlasta Nussdorfer in Borut Pahor bosta sodelovala zlasti na področjih človekovih pravic, humanitarnih dejavnosti in
socialne politike, so sporočili iz urada predsednika republike. Foto: Blaž Samec/Delo
Predsednik republike Borut Pahor je danes imenoval nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer za svetovalko
predsednika republike. Sodelovala bosta zlasti na področjih človekovih pravic, humanitarnih dejavnosti in socialne politike,
so sporočili iz urada predsednika republike.
Nekdanja varuhinja človekovih pravic, nekdanja vrhovna državna tožilka in nekdanja predsednica društva Beli obroč
Slovenije bo funkcijo opravljala kot nepoklicna funkcionarka in za svoje svetovanje ne bo prejemala plačila.
Nussdorferjeva je bila na položaj imenovana na podlagi drugega člena zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki določa,
da lahko funkcionarji v državnih organih opravljajo funkcijo tudi kot nepoklicni funkcionarji, so zapisali v uradu predsednika
republike.
Pahor ima zdaj štiri svetovalce, ki svojo funkcijo opravljajo kot nepoklicni funkcionarji. Poleg novoimenovane
Nussdorferjeve so to še nekdanji guverner Banke Slovenije ter finančni in bančni strokovnjak France Arhar, ki predsedniku
svetuje na področjih gospodarstva in financ, nekdanji predsednik ustavnega sodišča in strokovnjak za mednarodno pravo
Ernest Petrič, ki med drugim predsedniku svetuje na področju mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, ter nekdanji
predsednik SAZU in večkratni minister Boštjan Žekš, ki s predsednikom Pahorjem sodeluje kot svetovalec predvsem za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
•
Mejaši. Boris Šuligoj. Delo, Ljubljana, 06. maj 2019
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/mejasi-177485.html
Dol pri Kolpi in v Istri pa žica reže v dušo. Eni so zgroženi, drugi se počutijo varne. Varne v ogradi.
Pred skoraj 60 leti me je mama peljala v Trst. Na avtobusu je iz denarnice povlekla srebrnik za 500 lir in ga potisnila v režo
usnjenega sedeža. Na Škofijah smo morali z avtobusa in peš čez mejno kontrolo. Na istem avtobusu je potovala tudi soseda
Pepca. Njena hči Zlatka je nosila otroško košarico in čeznjo položeno majčko. Toda financar se je zapičil ravno v košarico
in ... pod majico našel kos mesa. Prošnje in izgovori niso zalegli, meso je ostalo pri carinikih. Midva sva imela več sreče.
Srebrnik naju je čakal na avtobusu, skrit v isti reži istega sedeža. Stisnili smo ga v pest, ko smo se peljali skozi predmestje
Trsta.
Koliko kosov mesa, koliko kavbojk, ploščic, kave, koliko čevljev je šlo tako in drugače čez! Koliko nesmiselne tihotapske
muke.
Letošnji prvi maj je bil na meji med Avstrijo in Slovenijo tak, kot bi ga zapeli Bee Gees. Božična drevesca visoka, še
neposekana v gozdu, mi proletarsko majhni. Prvič za ta praznik brez gneče, brez horde naveličanih turistov. Zapeljali smo iz
Avstrije čez Zgornjo Kaplo v Slovenijo. Na nekdanjem prehodu le propadajoča latrina za mejaša. Potem skozi Spodnjo Kaplo
in po gozdni poti do zadnjih dveh slovenskih kmetij, na katerih živijo iz mesta pobegli srečni ljudje. Malo više je tik ob meji
avstrijska koča Remschnigg Alm. Še malo dlje ob sprehajalni poti slovenska vikendica, najlepša idilična hišica v cvetju.
Prijateljica se spominja strogih in oboroženih jugoslovanskih graničarjev. Že dolgo jih ni več. Mir. Razgledna krasota na jug,
lepota na sever. Le deset pohodnikov in pet avstrijskih kavbojev, ki so prignali krave na poletno pašo 700 metrov visoko.
Briga krave meja!
Prešine me: zakaj tukaj ni rezilne žice, tri metre visoke ograje, zakaj ni psov, ni oboroženih mladih fantov, ki bi izgubljali čas?
Zakaj je ni na meji z Italijo? Dol pri Kolpi in v Istri pa reže v dušo. Eni so zgroženi, drugi se počutijo varne. Varne v ogradi.
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•

Mnogi delajo in bivajo drugje, za šolstvo, zdravstvo in socialo pa so prijavljeni v Sloveniji. Milena Zupanič. Delo,
Ljubljana, 06. maj 2019
https://www.delo.si/novice/slovenija/mnogi-delajo-in-bivajo-drugje-za-solstvo-zdravstvo-in-socialo-pa-so-prijavljeni-vsloveniji-177434.html
Iz držav bivše Jugoslavije množično v Slovenijo, največ iz BiH in Kosova.

Slika: Gneča pred slovenskim konzulatom v Banja Luki. Foto: Veljo Tripić
V Slovenijo prihaja vse več ljudi iz držav bivše Jugoslavije. Naša veleposlaništva v teh državah so oblegana s prosilci za
prebivanje pri nas, upravne enote v Sloveniji pa zasute s postopki. Prihajajo zaradi dela, potem pa še družine, prijatelji,
znanci.
V prvih treh mesecih letos jih je največ prišlo iz Bosne in Hercegovine: naša država jim je izdala 9902 dovoljenji za začasno
in stalno prebivanje v Sloveniji, marca v povprečju po 185 vsak delovni dan. Na drugem mestu je Kosovo s 3319 državljani,
marca jih je prišlo vsak delovni dan po 72. Na tretjem mestu je Srbija (3264), čez tisoč je prišlo Makedoncev, 725 Hrvatov.
Gre za 58-odstotno povečanje v primerjavi s prvimi tremi meseci lani. Veljavno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ima
154.018 ljudi iz bivših jugoslovanskih držav, tega jih je v zadnjem letu prišlo približno 35 tisoč na novo.
EU zavrne, Slovenija sprejme
Slovenija potrebuje delavce, a ne vseh in ne za vsako ceno, ugotavljajo na slovenskih veleposlaništvih, kjer edini vidijo nove
prosilce v živo. Opozarjajo, da je nujno uvesti sito. Zakon je zdaj tak, da lahko vsak, ki izpolnjuje formalne pogoje, enoletno
dovoljenje za bivanje dobi. Slovenija sprejema tudi prosilce, ki jih Evropa zavrne, za skoraj tretjino pa je le odskočna deska
za v EU, kjer delajo, pripeti pa so na slovenski zdravstveni in socialni sistem.
Iz držav bivše Jugoslavije prihajajo zelo radi delat in živet v Slovenijo. Dovoljenje za začasno prebivanje dobi vsak, ki
izpolnjuje formalne pogoje. A formalni pogoji so eno, dejansko stanje drugo, ugotavljajo konzularni predstavniki, ki so edini,
ki imajo z vsemi prosilci živi stik, ko pred vstopom v Slovenijo oddajo na veleposlaništvih svoj prstni odtis.
Kako priti v Slovenijo
Tujec lahko biva v Sloveniji turistično (za tri mesece), na podlagi delovnega dovoljenja (za leto dni) in na podlagi združitve
družine, pa tudi, če je lastnik kapitala v Sloveniji. Teh je najmanj. Od 74.236 lani izdanih dovoljenj za bivanje tujcem v
Sloveniji, jih je velika večina izdanih na podlagi delovnih dovoljenj. Zanj mora tujec najprej najti delodajalca v Sloveniji,
priložiti potrdilo o končani šoli, o nekaznovanosti in o zdravstvenem zavarovanju. Delovno dovoljenje izda Zavod za
zaposlovanje, ki pred tem preveri, ali obstaja na slovenskem trgu dela povpraševanje po tem poklicu. Kaj opažajo na naših
veleposlaništvih po državah bivše Jugoslavije, od koder prihaja v Slovenijo največ ljudi?
Čakalne dobe za Nemčijo in Švico
»Mnogi ne vedo, kam in h kateremu delodajalcu gredo delat. Povedo, da gredo v Stuttgart ali v Munchen, torej v Nemčijo.
Rečem, potem pa ste prišli na napačno veleposlaništvo, morali bi na nemško,« pove Miha Vilar, s konzularnega oddelka
veleposlaništva v Beogradu. A postopek je že končan, slovenski zavod za zaposlovanje mu je že izdal delovno dovoljenje.
Zaposlen bo pri podjetju v Sloveniji, dejansko pa bo delal v Nemčiji ali kje drugje zunaj Slovenije. S posredovanjem delovne
sile znotraj EU ni načeloma nič narobe, le da je iz Evrope že slišati očitke, da uvaža Slovenija delovno silo v EU dampinško; v
Sloveniji so dajatve nižje, zato je delavec iz Slovenije v EU cenejši.
»Šoping viza« za Slovenijo do 3000 evrov
Pojav se imenuje »šoping viza«, saj mora tovrstno posredovanje delavec plačati, menda je cena do 3000 evrov, smo izvedeli
na Kosovu. Razlog za takšno posredovanje je tudi v tem, da imata Nemčija in Švica, kamor si delavci iz Kosova najbolj želijo
iti, v Prištini tri do pet mesecev čakalne dobe že za oddajo vloge na svojih veleposlaništvih, celoten postopek za vstop v
državo pa traja za kosovske državljane tudi do 18 mesecev. Na ta način se mnoge evropske države branijo pred prevelikim
številom priseljencev. Novo delovno silo izbirajo s premislekom in usmerjeno glede na dejanske potrebe.
Slovenija tega sita nima, vloge pa rešuje v dveh do treh mesecih. Za mnoge je odskočna deska, s katere pridejo v EU hitreje,
saj se lahko iz Slovenije premaknejo kamorkoli. Na veleposlaništvih ocenjujejo, da je tranzitnih prosilcev za bivanje v
Sloveniji do 30 odstotkov, torej kakšnih 15 tisoč.
Bivanje drugje, šolstvo, zdravstvo in sociala v Sloveniji
Tujci, ki pridejo v Slovenijo na način »šoping vize«, so torej zaposleni v slovenskem podjetju, delajo pa zunaj Slovenije. Po
enem letu lahko pridejo iz razloga združitve družine – čeprav očetov dejansko ni v Sloveniji - živet v Slovenijo tudi njihovi
zakonski partnerji in otroci. Iz Kosova jih prihaja največ v Kranj, Velenje in Celje, saj imajo tukaj že svoje sorodnike in znance
od prej.
V Kranju, denimo, so imeli na upravni enoti letos februarja kar 600 vlog kosovskih državljanov. Ker jih je veliko in se med
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seboj družijo, se jim je težko naučiti slovenski jezik in se vključiti v slovenske šole. S približno 500 evri, kolikor dobi mati
otroškega dodatka v Sloveniji za dva otroka, dobro živi na Kosovu, če so otroci še predšolski. To sta na Kosovu dve plači.
Nenavadni poklici
Druga anomalija, ki jo opažajo na veleposlaništvih, so inovativna delovna mesta, za katera so nekaterim tujcem izdana
delovna dovoljenja. Denimo kuhar na gradbišču, perica na gradbišču, pa komercialist, ki govori arabski jezik in je
muslimanske vere. Takšnih komercialistov seveda v Sloveniji ni, zato prosilcu izdajo dovoljenje za delo. Dovoljenje za delo v
Sloveniji je dobila tudi prokuristka, ki ni vedela, kaj je to prokurist in ne zna nobenega jezika, razen albanskega, izvemo na
enem od veleposlaništev.
Pojava sta povezana s tem, da so zaposlovalci za prosilce iz držav bivše Jugoslavije v vse večjem številu tisti, ki so prišli od
tam pred leti delat v Slovenijo, zdaj pa so ustanovili podjetje in zaposlujejo svoje prijatelje in znance ter jim tako omogočijo
bivanje v Sloveniji.
Neprimernost za delo
Z zaposlovanjem »svojih« je povezana tudi tretja težava - struktura prosilcev za bivanje v Sloveniji. Na veleposlaništvih
opažajo, da so nekateri prestari za poklic, ki ga bodo opravljali (na primer več kot 60-letni gradbeni delavci) in neprimerni
(denimo že dopoldan alkoholizirani prosilci, ki bodo šoferji avtobusov). Na veleposlaništvih ocenjujejo, da je neprimernih za
delo okoli desetina prosilcev. Pravi razlog zaposlitve je najbrž omogočiti, da pride tujec do storitev v slovenskem
zdravstvenem in socialnem sistemu. V državah bivše Jugoslavije je zdravstvo zelo na tleh.
Schengenska pravila in Slovenija
Schengenska pravila za bivanje v EU so strožja kot slovenski zakon. Po njih lahko veleposlaništvo prosilca zavrne, če ugotovi,
da iz kakršnegakoli razloga ni primeren. Druge države EU se ravnajo po schengenskih pravilih, Slovenija pa le, kadar gre za
tranzit, sicer pa ima Slovenija blažji zakon o tujcih.
Poseben primer je Kosovo. Tam potrebuje vsakdo za pot v EU, tudi za nekajdnevno turistično, vizo. Slovensko
veleposlaništvo v Prištini zavrne 30 do 40 odstotkov takih prosilcev, ker ugotovi, da ne izpolnjuje osnovnih pogojev: nimajo
denarja za pot, ne dogovorjenega prenočišča oziroma prevoza naprej. Če pa pride tak prosilec z dovoljenjem za delo (pri
prijateljskem delodajalcu v Sloveniji), mu morajo izdati delovno vizo za leto dni. Marsikdo se »izgubi« v EU, saj se po izteku
vize ne vrne več domov.
Podobno ugotavljajo tudi v Beogradu: razcapanemu tranzitnemu potniku brez denarja, brez vozovnice za prevoz in
dogovora za naprej po schengenskih pravilih zavrnejo nekajdnevni vstop v Slovenijo, ko pa pride z dovoljenjem za delo v
Sloveniji, morda kupljenem a la »viza šoping«, istemu potniku morajo izdati enoletno vizo za prebivanje.
Miha Vilar: Slovenija potrebuje sito za vstop tujcev
»Slovenija potrebuje delovno silo, a ne vsakršno, ampak kakovostno. Ocenjujem, da okoli deset odstotkov sedanjih
prosilcev ni primernih za delo. Slovenija potrebuje sito za bivanje tujcev, kot ga ima evropska zakonodaja, ki je bistveno bolj
učinkovita in državotvorna kot slovenska. V Nemčiji je že recesija, najbrž se bo razširila tudi v Slovenijo. Kaj bo Slovenija po
tem z vsemi temi delavci, ki jih zdaj brez vsakršnega premisleka uvaža v Slovenijo? Zelo me skrbi, da bo ponovno
nepripravljena. Skrbi me tudi za naše otroke, saj se bo Slovenija ob tolikšnem uvozu tuje delovne sile bistveno spremenila,«
je dejal Miha Vilar iz veleposlaništva v Beogradu.
Iz držav bivše Jugoslavije zelo radi pridejo delat in živet v Slovenijo.
V prvih treh mesecih leta jih je prišlo 19.492, kar je 58 odstotkov več kot lani v tem času.
Vrata v Slovenijo so odprta preveč na stežaj.
•
Primer Siri in udarec premiera Conteja Salviniju. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 06. maj 2019
https://www.delo.si/novice/svet/primer-siri-in-udarec-premiera-conteja-salviniju-177519.html
Predsednik vlade poziva k odstopu državnega sekretarja, člana Lige, ki ga preiskujejo zaradi korupcije.

Slika: Intervencija premiera Conteja lahko dodatno poglobi trenja v vladni koaliciji. Foto Reuters
Mediji ljubijo krize in polemike – toda ko gre za aktualno italijansko vlado, nenehna trenja in razdore med
podpredsednikoma koalicijskih strank, ti pač niso izmišljija novinarjev, kot trdi Matteo Salvini.
Konflikti v rimski vladi se vrstijo iz tedna v teden in drug za drugim, zadnji je razvpiti primer Siri. Zaradi podsekretarja na
ministrstvu za transport, ki pripada stranki Liga in ga preiskujejo zaradi korupcije, se je spor z Gibanjem 5 zvezd še poglobil,
opredelil se je tudi sicer nevtralni, previdni predsednik vlade Giuseppe Conte. Na tiskovni konferenci v palači Chigi po
prvomajskih praznikih je visokega uradnika pozval, naj odide. »Podsekretar Armando Siri mora odstopiti,« je izjavil premier,
ki bo odstop predlagal na naslednji seji vladnega kabineta, to je v sredini tega tedna.
Siri je povezan s korupcijskim škandalom, pretekli mesec so ga italijanski tožilci vzeli pod drobnogled zaradi domnevnega
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sprejemanja podkupnine v višini 30.000 evrov, tako naj bi promoviral interese določenih podjetij za obnovljivo energijo.
Podsekretarja, ki je tudi vodilni ekonomski svetovalec vplivnega voditelja Lige, je Salvini dosledno branil. Nasprotno pa Luigi
Di Maio, na čelu Gibanja 5 zvezd, ki je pred volitvami obljubljalo očiščenje skorumpirane italijanske politike, od začetka
afere vztraja pri odstopu. Nazadnje je tudi premier povedal isto in zavrnil kakršno koli zavlačevanje. Po njegovih besedah je
Sirijev umik politična odločitev, ki ni vezana na izid aktualne preiskave.
Opredeljeni Conte
Premier Conte vse od nastopa vlade lani spomladi s težavo lovi ravnotežje med obema vladnima strankama, ki sta partnerici
v vladi in politični tekmici hkrati. Skuša delovati pomirjajoče, vendar so stališča Lige in Gibanja 5 zvezd o številnih temah
docela različna, pa naj gre za priseljensko politiko, infrastrukturne projekte, okoljske ali davčne zadeve. Skupna jima je samo
želja po ohranitvi oblasti. Z zdajšnjim pozivom k odstopu pa se je tudi premier, ki notranjepolitično velja za lutko, staturo
ima samo pri mednarodnem predstavljanju Italije, opredelil. V tem smislu se lahko trenja v koaliciji dodatno poglobijo. Italija
je v občutljivem času, razmerja moči pred evropskimi volitvami konec maja so negotova, populistično Gibanje 5 zvezd in
skrajno desna Liga sta del različnih evropskih političnih povezav.
krati ko italijansko politiko pretresa primer Siri, pa je v javnost prišel tudi škandal rimske županje Virginie Raggi, pripadnice
G5Z. Revija L'Espresso je nedavno pisala o njenih pritiskih na družbo, ki se ukvarja z odvozom smeti, naj spremeni bilance.
Navedli so zvočni posnetek, v katerem ji vodilni družbe Ama Lorenzo Bagnacani odgovarja: »Virginia, ne moremo narediti
tistega, česar ni mogoče narediti.« Salvini je brž obtožil Di Maia hinavščine in terjal odstop Raggijeve. Vse oči pa so že uprte
k evropskim volitvam, temu, kaj bo izid pomenil za rimsko vlado.
•
Severna Makedonija je dobila dostojnega šefa države. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 06. maj 2019
https://www.delo.si/novice/svet/severna-makedonija-je-dobila-dostojnega-sefa-drzave-177953.html
Stevo Pendarovski je kot cilj izpostavil demokratično in integrirano medetnično družbo in državo, ki bo vključena v
Evropo.
Stevo Pendarovski lahko predsedniški funkciji povrne ugled in kredibilnost. Glede na to, da ga bodo primerjali s
predhodnikom, nima težkega dela. Čeprav ima predsednik predvsem protokolarno vlogo, je lahko korektiv izvršne oblasti. V
tej vlogi je Gjorge Ivanov odpovedal na celi črti.
Novi predsednik Severne Makedonije je izredni profesor mednarodnih odnosov in mednarodne varnosti na ameriški
fakulteti političnih ved UACS v Skopju. Politično kariero je začel leta 1998 kot pomočnik ter vodja analitičnega in
raziskovalnega oddelka ministrstva za notranje zadeve. Bil je svetovalec za nacionalno varnost pokojnega predsednika
države Borisa Trajkovskega in svetovalec za zunanjo politiko nekdanjega predsednika Branka Crvenkovskega.
V zadnjih dveh desetletjih ni bil nikoli v prvem ešalonu socialdemokratov (SDSM), vseskozi pa je bil v vrhu makedonske
politike. Sodeloval je pri vseh odločitvah, tako da podrobno pozna njihovo politično in diplomatsko ozadje. Za predsedniški
položaj se je kot kandidat SDSM potegoval že na volitvah leta 2014, ko je v drugem krogu izgubil z razliko 30.000 glasov. Šel
je skozi vse politične bitke v državi in se v njih koval. Čeprav Pendarovski tako kot vlada podpira prespanski sporazum z
Grčijo in spremembo imena države v Severno Makedonijo, to ni bil ključni razlog, da ga je vladajoča koalicija izbrala za
skupnega predsedniškega kandidata.
Kandidat, ki nikoli ni šel ljudem v nos
V igri je bil najožji vrh SDSM. Prvak socialdemokratov in premier Zoran Zaev je očitno ocenil, da je Pendarovski zanesljivejša
izbira, kot bi bili zunanji minister Nikola Dimitrov, obrambna ministrica Radmila Šekerinska Jankovska ali steber stranke in
notranji minister Oliver Spasovski. Čeprav ni bil prva liga, je bil dober kandidat tudi zato, ker ni nikoli toliko izstopal, da bi
šel ljudem v nos. Pokazalo se je, da je imel nacionalni koordinator za članstvo Severne Makedonije v Natu veliko možnosti za
pridobitev glasov albanskih volivcev.
Pendarovski je študiral pravo in politične znanosti, v strokovni javnosti pa velja za poznavalca notranje in mednarodne
politike. Po napovedih analitikov bo kot zavzet in predan politik kmalu zablestel v mednarodni skupnosti. Njegova odlika je,
da zna hitro oceniti razmerje sil in povezovati teorijo s prakso. Pripisujejo mu tudi zdrav smisel za humor. Ko so napačno
zapisali njegov priimek, se je odzval z besedami, da so eno ime že spremenili, tako da ni treba še njegovega.
Ker je zelo načitan in hitro niza misli, velja za zahtevnega sogovornika. To bi lahko bila tudi njegova šibka točka, ker mu bodo
ljudje, ki se ne bodo vsebinsko poglobili v probleme, težko sledili in ga ne bodo razumeli. Čeprav je v volilni kampanji
napovedal ločitev od režima bivšega prvaka VMRO-DPMNE in premiera Nikole Gruevskega, ki je po obsodbi na zapor zaradi
korupcije pobegnil na Madžarsko, kjer je dobil politični azil, ni populist, ki poceni nabira politične točke.
Pendarovski je zagotovil, da bo predsednik državljanov in ne vladajoče stranke. Kot cilj je izpostavil demokratično ter
integrirano medetnično družbo in državo, ki bo vključena v Evropo. Severna Makedonija potrebuje dostojnega šefa države.
S Pendarovskim ga je dobila.
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•

Manjšina v Porabju je v kritičnem stanju. Intervju: Marija Kozar Mukič. Pogovarjal se je: Jože Pojbič. Delo,
Ljubljana, 07. maj 2019
https://www.delo.si/kultura/razno/manjsina-v-porabju-je-v-kriticnem-stanju-177444.html
Družina Mukič že desetletja pomaga ohranjati slovenstvo na Madžarskem, zato jih je predsednik Borut Pahor odlikoval z
medaljo za zasluge
Marija, Francek in njun sin Dušan Mukič so brez dvoma med najzaslužnejšimi za to, da govorica, kultura in zavest porabskih
Slovencev še niso izginile v večinskem madžarskem narodu. To je na predlog Pomurskega muzeja iz Murske Sobote in Zveze
Slovencev na Madžarskem pred kratkim priznal in nagradil z medaljo za zasluge tudi predsednik države Borut Pahor. Toda
Mukičevi niso optimisti, kar zadeva obstoj slovenske manjšine v Porabju.
Marija je etnologinja in slavistka, Francek je diplomiral na slovenistiki in novinarstvu, Dušan je slovenist, zgodovinar ter
inženir računalništva, vsi pa so študirali v Ljubljani. Na naša vprašanja je v imenu vseh odgovarjala Marija. »V Ljubljano sem
šla leta 1973 kot prva slovenska štipendistka iz Madžarske. Po maturi sem bila v službi, kjer so delali etnologi, ki so me
spodbujali k študiju etnologije, kot štipendistka sem morala študirati tudi slovenščino. Francek je prišel v Ljubljano leto za
mano, po končanem šolanju za rudarja. Leta 1974 sva bila stara 22 let, ko sva se 7. septembra – pred 45 leti – poročila v
Budimpešti. Devetega septembra so naju moji starši odpeljali v Ljubljano. Ker sem bila prva štipendistka, seveda v Ljubljani
nisem nikogar poznala. Knjižno slovensko sem se učila od sošolk in sošolcev ter cimrov v študentskem naselju. Tudi Francek
je moral najprej študirati slovenščino, pozneje je obiskoval še fakulteto za sociologijo, politologijo in novinarstvo,« je
povedala o študentskih letih.
Kaj sta počela, ko sta se po študiju vrnila v Porabje?
Hotela sva se zaposliti kot profesorja slovenščine, toda take službe za naju tam ni bilo. Francek je postal madžarski novinar
pri županijskem časopisu Vas Népe, jaz pa sem dobila prvo službo v županijski knjižnici. Preselila sva se v Sombotel, kjer
živiva še danes. Kasneje sem bila zaposlena v muzeju Savaria, kjer sem kot etnologinja kustosinja raziskovala predvsem
ljudsko kulturo porabskih Slovencev. Kot upokojenka delam tu naprej prostovoljno. Leta 1979 sem bila prva novinarka
urednica slovenskih oddaj madžarskega radia. S Francekom sva pripravljala prispevke v Porabju tudi za televizijske oddaje
Naš ekran na madžarski televiziji. Francek je od leta 2000 glavni urednik in direktor samostojnega slovenskega Radia
Monošter.
Knjige in spisi
Francek Mukič je za porabsko manjšino med drugim napisal porabsko-knjižno slovensko-madžarski slovar, slovenskomadžarski frazeološki slovar, učbenik slovenščine za Madžare in nekaj leposlovja, skupaj z Marijo sta v treh knjigah zbrala
ljudske pesmi iz Porabja, Marija pa je objavila več kot dvesto strokovnih spisov in šest knjig o slovenski kulturni dediščini
v Porabju.
Kako sta vzgajala Dušana in kako vama je uspelo, da je postal prav tak ohranjevalec slovenskega jezika in kulture, kot sta
vidva? Slovenske družine v Porabju čedalje redkeje vztrajajo pri tem, da bodo naučile otroke slovensko.
Z njim sva se ves čas pogovarjala slovensko. Ni bilo lahko ostati slovenska družina v madžarskem okolju v županijskem
središču. Za knjižno slovenščino sva se odločila zato, ker živimo v mestu daleč od našega Porabja. Besedišče zelo arhaičnega
porabskega narečja je primerno predvsem za kmečko okolje. Na počitnice smo hodili v Budimpešto, v Porabje in k sestrični v
Ljubljano. Tako je Dušan lahko spoznal življenje v velemestu, na vasi in v matični Ljubljani. Sam se je odločil za študij v
Ljubljani. V študentskem naselju je imel sostanovalca iz Prekmurja. Od njega se je naučil prekmursko, ko pa se je vrnil
domov, še porabsko. Po končanem študiju se je zaposlil kot novinar urednik pri slovenskih oddajah madžarske televizije
(Slovenski utrinki). Res je, da se družine v Porabju vedno težje odločijo, da bodo naučile otroke slovensko. Porabsko narečje
tako odstopa od knjižne slovenščine, da se lahko v njem mladi sporazumevajo samo s starši in starimi starši, med sabo in z
vrstniki v Sloveniji pa ne. Večina Porabcev ne zna knjižno slovensko, zato otrok ne morejo naučiti standardnega maternega
jezika. Otroci, ki se naučijo knjižno slovensko, pa se ne morejo pogovarjati s starši in starimi starši, ker ti ne razumejo knjižne
slovenščine.
Zakaj vedno manj Porabcev govori porabsko ali slovensko?
»Porabsko narečje tako odstopa od knjižne slovenščine, da se lahko v njem mladi sporazumevajo samo s starši in starimi
starši, med sabo in z vrstniki v Sloveniji pa ne.«
Marija Mukič
Porabsko narečje večinoma govorita srednja in starejša generacija. Če je tema zahtevnejša, so se prisiljeni pogovarjati
madžarsko, ker starinsko porabsko slovensko narečje ni dovolj prilagojeno za sporazumevanje v 21. stoletju. Prehod iz
narečja v knjižno slovenščino bi moral biti postopen, kot v Prekmurju po priključitvi SHS leta 1919. V Porabju tega prehoda
ni bilo, ker nas je leta 1920 postavljena državna meja ločila od prekmurskih bratov. Nismo imeli možnosti, da bi postopno
prevzeli sodobne izraze iz knjižnega jezika v porabsko narečje. Iste probleme imajo tudi druge manjšine.
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Slika: Tako kot v Prekmurju tudi v Porabju ohranjajo predpusti običaj borovo gostüvanje, za kar ima veliko zaslug Marija
Mukič. Foto: Jože Pojbič
Francek je pred časom v intervjuju dejal, da ste vi, ki si v Porabju še prizadevate za ohranjanje slovenske kulture in
dediščine, nekakšni delavci na oddelku za intenzivno nego. Je slovenska manjšina v Porabju res v tako kritičnem stanju?
Mislim, da je. Pravi čas je za obrat. Že dolgo pričakujemo, da bodo v Porabju postavili kakšen proizvodni obrat podjetja iz
Slovenije ali da se bo pojavila možnost za zaposlitev v sosednjem Prekmurju. To bi bila spodbuda za ponovno učenje
slovenščine. Ker pa take motivacije s slovenske strani ni, je porabska mladina prisiljena delati v Avstriji. Če bi mladi dobili
službo, kjer uporabljajo slovenščino (narečje ali knjižni jezik), bi jih to spodbudilo k uporabi slovenščine, s čimer bi se krepila
tudi njihova slovenska samozavest.
Kdo bi moral še ukrepati in kaj bi bilo treba storiti, da bolnik na intenzivni negi ne bi izdihnil?
Veseli smo, da smo lahko študirali v Ljubljani. Zadovoljni smo s službo in možnostmi, ki smo jih imeli in jih še imamo, da
lahko delamo za Porabje, da dokumentiramo porabsko narečje in življenje ljudi. S tem bi radi opozarjali Porabce, da sta naš
jezik in kultura vredna spoštovanja in ohranjanja. Porabci, starejši in mlajši, se moramo tega zavedati, ker nam drugi samo
tako lahko pomagajo. Mladim priporočamo, naj študirajo v Sloveniji, naj se naučijo knjižne slovenščine. Slovenija in
Madžarska bi morali zagotoviti take poklice, v katerih bi lahko uporabljali pridobljeno znanje. V Porabju vidimo take
možnosti predvsem v turizmu.
•
Zmaga bolečih kompromisov. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 07. maj 2019
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/zmaga-bolecih-kompromisov-177983.html
O izbiri šefa države.
Severna Makedonija se je izognila novemu političnemu potresu in potrdila, da je prozahodna usmeritev močnejša od
destruktivne politike, ki bi najraje zavrtela kolo zgodovine nazaj. Izbira Steva Pendarovskega za petega predsednika države
bo dodatni veter v hrbet vladajoče koalicije premiera Zorana Zaeva.
Kljub temu da je vlada preživela preizkus, je volilni rezultat njegove tekmice Gordane Siljanovske Davkove pokazal, da bi
država lahko hitreje napredovala, če bo vladajoča koalicija prepoznala makedonsko in albansko opozicijo kot pomembna
dejavnika nadaljnjega razvoja. Da ne zadostujeta zgolj članstvo Severne Makedonije v Natu in morebitni začetek pristopnih
pogajanj z EU, je pokazala nizka volilna udeležba.
Čeprav je bila na koncu spodobna, nobenemu političnemu bloku ni uspelo pridobiti veliko privržencev. V drugem krogu so
bili odločilni glasovi, ki so jih v prvem krogu volivci namenili kandidatu iz vrst albanske manjšine Blerimu Reki. Washington je
prepričal albansko opozicijo, da je Pendarovski »prava« izbira in da šef države ne more postati kopija sedanjega
predsednika. To ni bilo težko delo, ker so bili volilni glasovi edini kapital albanske opozicije, ki ji je makedonska opozicija
lahko ponujala le predčasne volitve. Borza albanskih glasov se je hitro zaprla. Večina se je raje odločila, da bodo ostali
potencialni partnerji pri gradnji nove in evropske Severne Makedonije.
Severna Makedonija ostaja zgled reševanja vprašanj z dialogom, ne s silo ali prelivanjem krvi.
Po zmagi Pendarovskega čaka Zaeva uresničitev napovedi, da bo temeljito prevetril vlado. Nezadovoljstvo ljudi z izvršno
oblastjo je bil glavni vzrok za nizko volilno udeležbo tako na propadlem posvetovalnem referendumu o spremembi imena
države kot tudi na predsedniških volitvah. Premier se spopada z dolgim seznamom problemov, ki državo obremenjujejo že
desetletja. Gre za velik zastoj gospodarstva, visoko stopnjo nezaposlenosti, izseljevanje mladih izobražencev, endemično
korupcijo in nepotizem ter neučinkovito javno upravo.
Nihče v državi in zunaj nje ne pričakuje od Pendarovskega spektakularnih potez. Če bo držal obljubo in ne bo le kmet na
šahovnici vladajoče stranke, lahko v nasprotju s svojim predhodnikom Gjorgejem Ivanovom, ki je blokiral ključne zakonske
predloge, prispeva svoj delež k reformi izvršne in zakonodajne oblasti. Pendarovski ni bil le izbira vladajoče koalicije, ampak
tudi mednarodne skupnosti.
Njegova zmaga pomeni nadaljevanje scenarija, ki je Severno Makedonijo pripeljal na prag Nata. Z izvolitvijo Pendarovskega
je pridobila tudi regija, ki je po balkanskem vrhu v Berlinu spet dobila sporočilo, da zamenjava ozemelj in spreminjanje meja
nista realni možnosti. Severna Makedonija ostaja zgled reševanja vprašanj z dialogom, ne s silo ali prelivanjem krvi, ki sta
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značilna za Balkan. Zahod je vložil veliko truda v uspeh te zgodbe, Balkan pa čaka še veliko bolečih kompromisov, če se bo
hotel znebiti slabega slovesa, da je sod smodnika.
•
Kako zavarovati ljudi na mejah in rešiti migrantsko krizo? S. S., L. Z. Delo, Ljubljana, 09. maj 2019
https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-zavarovati-ljudi-na-mejah-in-resiti-migrantsko-krizo-179525.html
Kandidati so bili enotni glede cepljenja, manj pa glede migracij in varnosti državljanov.
Dobra dva tedna pred evropskimi volitvami so na nacionalni televiziji pripravili soočenje nosilcev list parlamentarnih strank.
V studiu so bili: Gregor Perič (SMC), Irena Joveva (LMŠ), Milan Zver (SDS in SLS), Zmago Jelinčič Pl. (SNS), Tanja Fajon (SD),
Angelika Mlinar (SAB), Violeta Tomić (Levica), Ljudmila Novak (Nsi) in Igor Šoltes (DeSUS).
Migrantska kriza in strah ljudi na meji
Prva tema je bila kakopak migrantska kriza, ki je eden največjih izzivov Evropske unije. Novica dneva je danes seveda
ugrabitev domačina ob meji s Hrvaško. Kako naj EU uredi to problematiko, da bodo državljani varni?
Zver je predlagal zaporo zunanje meje EU in da se tja nemudoma napoti okoli 10.000 dodatnih varuhov meje. Dejal je še, da
število migracij narašča in da vlada ni zadostno ukrepala, da bi zaščitila prebivalce na meji. Pozval je, da naj se čim več ljudi
udeleži sobotnih protestov v Beli krajini.
Fajonova je obsodila ugrabitev, a je opozorila, da žice in ograje niso uspele ustaviti takih primerov. Poudarila je, da so v
evropskem parlamentu sprejeli veliko zakonodaje, ki pa ni uspela preprečiti nezakonitih migracij. V nadaljevanju debate je
povedala še, da strah ljudi jemljejo resno, a da jo skrbijo politiki, ki z lažnimi izjavami ta strah še povečujejo.
Novakova je povedala, da zagotovo meja ne moremo povsem zapreti. Poudarila je, da se naši državljani na obmejnih
območjih ne počutijo varne in zato je treba uporabiti vse sile, da zaščitimo ljudi. Poudarila je, da mora EU okrepiti frontex.
Tudi Šoltes je obsodil dejanje migrantov, ki so ugrabili domačina, in poudaril, da so migracije velik izziv za varnost. Da pa je
Slovenija varna država in da policija dobro opravlja svoje delo, da pa je treba policiji zagotoviti potrebne pogoje, tako
materialne, kadrovske kot plačne. Opozoril je, da je treba omejiti javni diskurz, ki uvaja napetost in strah.
Joveva je nadaljevala, da mora EU delovati enotno in da mora okrepiti varovanje zunanjih meja. Dejala je, da je treba
problem reševati že pri samem izvoru, torej v državah, iz katerih migranti izhajajo. Opozorila je še, da ne gre vseh migrantov
metati v isti koš in da ne smemo dopustiti trgovanja s strahom. Po njenih besedah je trenutna vlada že ukrepala za boljšo
zaščito ljudi.
Jelinčič je nato izjavil, da migracije prinašajo zločine, bolezni, »posilstva in rezanje glav«, a da se o tem v EU ne govori.
Opozoril je, da se ljudje na meji bojijo, zato predlaga, da se tja napoti oboroženo vojsko. Predlagal je še, da se zunanjo mejo
premakne na Hrvaško in da potem Slovenija uvede podoben nadzor na meji kot Avstrija.
Tomićeva se ni strinjala, da je to kultura posilstev in rezanje glav. Ljudje bežijo iz različnih razlogov, je dejala in dodala, da pa
je trenutno strah prevladujoče čustvo. Tudi ona je obsodila incident in dodala, da policija dela dobro ter da je Slovenija
varna država.
Mlinarjeva je o notranjem nadzoru, ki ga je na meji vzpostavila Avstrija, povedala, da ne bazira na dejstvih in da gre za
populistično potezo avstrijske vlade v slogu Orbana in Salvinija. Je pa poudarila, da so migracije skupen izziv za celotno EU.
Perič je poudaril, da tega izziva Slovenija ne more rešiti sama in da je EU pustila Slovenijo samo. Dejal je, da je imela ograja,
ki jo je na mejah postavila prejšnja vlada, veliko ceno za SMC. Menil je še, da ograja ni rešitev in da je treba pomagati
državam, od koder migranti prihajajo.
Arbitraža: »Evroposlanci nismo naredili dovolj zato, ker nismo bili poenoteni«
V drugem delu pogovora so kandidati spregovorili o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško.
Ljudmila Novak je bila jasna: »Evropski poslanci niso naredili dovolj. Bila sem razočarana nad predsednikom evropske
komisije Jeanom Claudom Junckerjem, ki se ni dovolj zavzel za to, da mora hrvaška spoštovati razsodbo arbitražnega
sodišča.« Dodala je, da so bili tudi slovenski poslanci v evropskem parlamentu premalo aktivni.
Z njeno ugotovitvijo se je strinjala Tanja Fajon ter dodala, »da evroposlanci nismo naredili dovolj zato, ker nismo bili
poenoteni«. Trditev voditelja pogovora, da svoje vloge ni opravil tudi Frans Timmermans iz vrst evropskih socialistov (PES),
je Fajonova zavrnila: »Odločno je reagiral vsakič, ko smo govorili o vladavini prava. V Ljubljani je rekel, da morata državi
sodbo spoštovati. Juncker pa je na tej preizkušnji padel.«
»Imamo rešitev, najti moramo še sporazumno čim boljše sodelovanje,« je še dodala.
Da je treba spoštovati razsodbo, je dejala tudi Joveva. »Hrvaška ni spoštovala dogovora. Na to je treba vsakič znova
opozarjati.«
Milan Zver na drugi strani zagovarja dvostransko dogovarjanje med državama.
Perič je dejal, »da se Slovenci se radi skregamo doma in potem še vsem okoli povemo, da smo se skregali«. Žal mu je, da
smo umazano perilo prali pred evropsko javnostjo. Od osmerice bodočih evropskih poslancev pričakuje, da se bodo kmalu
po izvolitvi usedli skupaj in določili nekaj točk, ki se jih bodo držali vsi, ne glede na to, iz katere stranke so.
(Ne)nastop Šarca v Evropskem parlamentu
Kandidati za evropske poslance so soočili mnenja tudi o košarici, ki jo je Evropskemu parlamentu dal premier Marjan Šarec,
ko je zavrnil ponudbo, da bi nastopil na plenarnem zasedanju v Strasbourgu in predstavil svojo vizijo prihodnosti EU.
Novakova in Mlinarjeva menita, da je naredil napako, na drugi strani pa je Jelinčič pohvalil potezo. Nosila liste LMŠ Joveva je
zagovarjala strankarskega šefa, da vsekakor ni zamudil priložnosti in da jih bo imel še veliko, da bo lahko svojo vizijo
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predstavil novemu sklicu. Zver je menil, da bi priložnost lahko izkoristil za lastno promocijo, da pa velike škode ni naredil, da
ni nastopil.
Glede cepljenja so bili poenoteni
Vsi kandidati so se strinjali, da je cepljenje nujno in da je treba prisluhniti uradni medicini. Večina bi tudi podprla obvezno
cepljenje otrok na evropski ravni, le Zver je rekel, da na evropski ravni ne bi sprejemal zavezujočih odločitev. »Države
članice bi se morale o tem same odločiti o tem, in verjamem, da bi se vse odločile za uradno medicino,« je dejal.
Kandidati so se danes že soočili. Na poslovnem zajtrku AmCham Slovenija so izmenjali mnenja o prihodnosti EU in
največkrat omenili besedo »enotnost«.
•
Policija: Trije ugrabitelji so iz Maroka in Alžirije, četrtega iščejo. V. U., Ma. F. Delo, Ljubljana, 09. maj 2019
https://www.delo.si/novice/slovenija/ugrabljeni-moravec-smo-res-samostojni-in-svobodni-179390.html
Policija je predstavila okoliščine včerajšnje ugrabitve 79-letnika v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini. Premier zagotovil,
da nacionalnovarnostni sistem deluje.
Policija je potrdila neuradne novice iz medijev. 79-letnega Miroslava Moravca so včeraj v Beli krajini ugrabili štirje ilegalni
migranti, doslej identificirana je trojica iz Maroka in Alžirije, ki jih je italijanska policija na podlagi sodelovanja s slovensko že
včeraj zajela in vrnila Sloveniji. Gre za 25-letnega državljana Maroka in dva 18-letna državljana Alžirije. Četrti storilec ostaja
neidentificiran.
Kot je na tiskovni konferenci policije povedal Tomaž Peršolja, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto, so 79-letnika
sodeč po njegovem pričevanju ugrabili včeraj nekaj pred 12. uro, medtem ko je delal v vinogradu. Migranti so pristopili k
njemu in ga sprva prosili za vodo, nato pa mu grozili z nožem, mu zvezali roke in noge, prelepili usta in odvzeli ključe
avtomobila.
Zvezanega so dali v prtljažni prostor njegovega vozila in se skupaj z njim odpeljali proti Italiji. Po šest ur trajajoči vožnji so
neznanci parkirali vozilo na kolovozni poti pri vasi Prelože pri Lokvi, kjer so oškodovanca zapustili in peš nadaljevali pot proti
Italiji. Oškodovanec se je sam rešil iz prtljažnega prostora avtomobila in v bližnji hiši prosil občana, da pokliče policijo.
Oškodovanec v dogodku ni utrpel fizičnih poškodb.
Italijanski policisti trojico hitro prijeli in predali Sloveniji
Po prijavi ugrabitve operativno-komunikacijskemu centru v Kopru nekaj po 18. uri je stekla intenzivna kriminalistična
preiskava v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi: s tržaško Kvesturo in mejno policijo. Italijanski policisti so trojico
na podlagi opisa, tudi opisa predmetov, ki so jih ugrabitelji pred prestopom meje odvzeli Belokranjcu, že okoli 20. ure prijeli
na območju Bazovice.
Nekaj po polnoči so jih predali slovenskim policistom, ki so trojico aretirali zaradi suma ugrabitve in protipravnega odvzema
vozila. Danes bodo vse tri predali kriminalistom sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki je krajevno pristojna za
obravnavo storjenih kaznivih dejanj.
Slovenska policija je sicer vse tri migrante že obravnavala. 29. aprila so bili v postopku policijske postaje Črnomelj zaradi
ilegalnega prestopa slovensko-hrvaške meje, dan zatem so bili vrnjeni Hrvaški, a so mejo znova prečkali.
Policisti iščejo še četrto osebo, ki je po njihovih podatkih sodelovala pri ugrabitvi, a v začetni fazi. Kaže, da je vozilo zapustila
še pred končno lokacijo, je pojasnil Peršolja.
Poročilo o dogodku je na spletni strani objavila tudi tržaška Kvestura. V kratkem zapisu navajajo, da so se migranti skušali
aretaciji neuspešno izogniti z begom. Italijani so jih identificirali, proti njim podali prijavo zaradi nezakonitega vstopa v
državo in posesti noža, nakar so jih predali kolegom na drugi strani meje.
Za ugrabitev do deset let zapora
Za kaznivo dejanje ugrabitve je po 134. členu Kazenskega zakonika zagrožena kazen od 6 mesecev do 10 let zapora, za
kaznivo dejanje odvzema motornega vozila pa po 210. členu Kazenskega zakonika kazen zapora do 2 let.
Neuradno novico o domnevni ugrabitvi je včeraj objavil portal Siol, na uradno potrditev je bilo potrebno čakati do danes.
Tako na novomeški kot koprski policijski upravi uradnih izjav do tiskovne konference, poslali so le kratko potrditev novice o
ugrabitvi.
»Včeraj pozno popoldne je bil operativno-komunikacijski center v Kopru obveščen, da so neznanci iz vozila izpustili
zvezanega starejšega moškega, ki so mu domnevno pred tem ukradli vozilo in odvzeli ključe zidanice v Beli krajini. Moški se
je po tem zatekel k bližnjim stanovalcem, ti pa so obvestili policijo in svojce. Stekla je intenzivna kriminalistična preiskava v
sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, s pomočjo katerih so bili storilci tudi prijeti,« je dopoldan sporočila Vesna
Drole iz Policije.
SDS zahteva sestanek sveta za nacionalno varnost
SDS zaradi razmer na južni meji zahteva takojšen sestanek sveta za nacionalno varnost, je na twitterju zapisal predsednik
stranke Janez Janša. Vlada namreč po njegovem mnenju teh razmer ne obvladuje.
Premier Marjan Šarec je v odzivu na pozive po zaščiti meja zagotovil, da nacionalnovarnostni sistem deluje. V njegovem
kabinetu pa so dodali, da so bili ustrezni ukrepi sprejeti in se izvajajo, zato v tem trenutku ni potrebe po sklicu sveta za
nacionalno varnost.
Kot je poudaril premier, se ukrepi za varovanje meje sprejemajo. Spomnil je, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov
evrov za varovanje schengenske meje. Pred dnevi so aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili tudi vojsko.
Tečejo pa tudi naročila za dodatno panelno ograjo.
»Naš predlog znotraj Evropske unije, ki smo ga že večkrat poudarili, je da bi moral Frontex nujno začeti varovati zunanjo
mejo Evropske unije. To pa je meja med Hrvaško in Srbijo ter Hrvaško in Bosno in Hercegovino. To bi bil še dodaten ukrep, ki
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bi bil zelo dobrodošel pri soočanju s temi migracijami.« Ocenil je, da se to še ni zgodilo, ker »Evropska unija ni vedno dovolj
učinkovita pri svojih odločitvah«.
Šarec je zagotovil, da sistem deluje in da tudi pri sredinem primeru ne vidi nobenih manjkov ukrepov s strani policije.
Spomnil je namreč, da so bili ti migranti že enkrat prijeti. Nihče pa ne zanika, da migracije so, je dodal. »Treba je povedati,
da to ni primerljivo z letom 2015, kjer so bili ljudje v teh kolonah popolnoma nekaj drugega. Danes gre za organizirane
tihotapske združbe, za ilegalne migrante. Slovenska policija deluje in ukrepa v skladu s svojimi pooblastili,« je dejal premier.
Dodal je, da bo v prihodnje treba razmisliti o pravi politiki glede migracij, tako leva kot desna politika sta po njegovih
besedah ekstrem. »Prava pot je samo sredinska pot,« je dodal.
Novakova: Mejo je treba zavarovati z vsemi močmi, a zakonito
Nosilka liste NSi za evropske volitve Ljudmila Novak je danes dejala, da je »končno čas, da predsednik vlade preneha
ignorirati opozorila ljudi in nekaj ukrene«. Poudarila je, da je treba mejo zavarovati z vsemi močmi, a seveda na zakonit
način.
Prepričana je, da bi bilo treba trgovcem z ljudmi poslati jasno sporočilo, da je slovenska meja tako varovana, da čez
slovensko ozemlje ni mogoče tihotapiti ljudi. »Predvsem pa je treba zavarovati ljudi na obmejnem območju, ki se čutijo
ogrožene, pa jih je do sedaj vlada, lahko bi rekli, ignorirala,« je dodala Novakova. Po njenih besedah v NSi tudi podpirajo
rešitev, da bi schengensko mejo zavarovali z dodatnimi silami Frontexa. »To ne pomeni, da so migranti naši sovražniki, na
nezakonit način pa ni prav, da prehajajo meje,« je še ocenila. A so predstavniki policije na današnji novinarski konferenci
poudarili, da je glavni namen Frontexa usklajevanje operativnega sodelovanja pri nadziranju zunanjih meja EU. Aktivacija
Frontexa na schengenski meji bi prišla v poštev zgolj v izjemnih situacijah, ko Slovenija ne bi več mogla obvladovati situacije.
Trenutno pa Frontex po njihovih navedbah ocenjuje, da slovenska policija situacijo obvladuje.
Policija: Slovenija spada v krog najvarnejših držav na svetu
Na tiskovni konferenci sta ob Tomažu Peršolji sodelovala tudi namestnik generalne direktorice Policije Jože Senica in vodja
Oddelka za upravljanje meja Peter Skerbiš. Senica kljub incidentu zagotavlja, da Slovenija spada v krog najvarnejših držav na
svetu. Zagotovil je, da bo policija storila vse, da bo Slovenija še naprej varna država. Priznava, da takšnih dogodkov, ki
vplivajo na občutek varnosti ljudi, ni mogoče preprečiti
Skerbiš je pojasnil, da je slovenska policija lani obravnavala 153 primerov, v katerih je bilo prijetih 218 tihotapcev ljudi s
1.003 nezakonitimi migranti. Od tega je bilo 175 tujcev ter 43 slovenskih državljanov. Zoper 158 tihotapcev ljudi je bil
odrejen pripor. Do 9. maja letos je obravnavala 65 primerov, v katerih je bilo prijetih 95 tihotapcev ljudi z 428 nezakonitimi
migranti. Od tega je bilo 87 tujcev ter 8 slovenskih državljanov. Zoper 77 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.
Do 6. maja letos je policija obravnavala že 3.022 ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje
preteklega leta povečalo za 99 odstotkov od lani, ko je bilo v enakem obdobju obravnavanih 1.520 ilegalnih prehodov.
Najpogosteje državno mejo ilegalno prestopijo državljani Alžirije, Pakistana in Maroka. Državljani Alžirije zavzemajo delež
skoraj četrtine vseh ilegalnih migrantov.
Letos so obravnavali 1.362 izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito. Lani so jih obravnavali 1.201, število se
je letos povečalo za 13 odstotkov.
•
Širitev EU na Balkan je geopolitično vprašanje. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 09. maj 2019
https://www.delo.si/novice/svet/siritev-eu-na-balkan-je-geopoliticno-vprasanje-178894.html
Po oceni voditeljev procesa je perspektiva članstva v EU pomembna za varnost in stabilnost v regiji.
Voditelji procesa Brdo-Brioni bodo danes v Tirani s sklepno deklaracijo pozvali novo evropsko komisijo, naj v svoji agendi
ohrani širitev na Zahodni Balkan. Posebna gostja Federica Mogherini še pričakuje, da bosta na srečanju svoja stališča
zbližala Srbija in Kosovo.
Po napovedih bodo v skupni deklaraciji pozvali novo evropsko komisijo, naj se posveti širitvi na Zahodni Balkan kot
posebnemu, geopolitičnemu vprašanju, namesto da bi se osredotočala na posamezne države regije in njihovo izpolnjevanje
pogojev za članstvo. V njej bodo poudarili, da je perspektiva članstva v EU pomembna za varnost in stabilnost v regiji ter
celotni Evropi.
Hrvaška in Slovenija usklajeni
Predsednik Borut Pahor in njegova hrvaška kolegica Kolinda Grabar-Kitarović, ki sta priredila srečanje balkanskih voditeljev
skupaj z albanskim predsednikom Ilirjem Meto, sta ocenila, da je zaradi sedanjih razmer v Evropi in svetu nujna krepitev
političnega dialoga, ohranjanje medsebojnega zaupanja in sprotno reševanje dvostranskih in regionalnih vprašanj. Pahor še
meni, da bi preložitev širitve na Zahodni Balkan zbudila stare nacionalistične politične sile, ki bi poskušale menjati meje po
etničnih načelih. To bi ogrozilo stabilnost tega dela Evrope.
Kljub napetim meddržavnim odnosom med Hrvaško in Slovenijo je sodelovanje med Pahorjem in Grabar-Kitarovićevo v
pobudi usklajeno. Po njuni oceni je proces Brdo-Brioni najpomembnejša pobuda za Zahodni Balkan, iz katere izhaja tudi
berlinski proces.
• Sodelovanje Slovenije in Hrvaške v pobudi je usklajeno.
• Voditelji procesa bodo podprli začetek pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo in Albanijo.
• V večini držav Zahodnega Balkana problemi ostajajo nerešeni.
• Pričakuje se nadaljevanje dialoga Kosova s Srbijo.
Voditelji procesa bodo podprli tudi formalni začetek pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo in Albanijo. Datum bi
lahko dobili že na junijskem vrhu voditeljev držav in vlad EU. Posebni gost srečanja je tudi poljski predsednik Andrzej Duda,
ki bo julija v Poznanju gostil vrh berlinskega procesa.
Vučić in Dodik nezaželena
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V večini držav Zahodnega Balkana problemi ostajajo nerešeni, med Beogradom in Prištino pa se celo poglabljajo. V Srbiji,
Albaniji in Črni gori se oblast spopada s protesti opozicije in civilne družbe. Po lanskih splošnih volitvah so vse institucije
oblasti vzpostavili le v Republiki Srbski, v BiH pa nasprotja med političnimi predstavniki treh konstitutivnih narodov ovirajo
vzpostavitev vseh ravni oblasti.
Izjema je za zdaj le Severna Makedonija, ki pa je še vedno globoko politično razdeljena zaradi spremembe imena države.
Spopada se tudi s problemi, kot so zastoj gospodarstva, visoka stopnja nezaposlenosti, izseljevanje mladih izobražencev,
endemična korupcija in nepotizem ter neučinkovita javna uprava.
Bruseljski dialog o normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo je že več mesecev na mrtvi točki. Beograd in Priština
ostajata vsak na svojem bregu, na obeh straneh pa se nestrpnost le še krepi. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU
Federica Mogherini še vedno upa, da se bosta strani na srečanju v Tirani dogovorili za nadaljevanje dialoga.
Kosovsko opozicijsko gibanje Samoopredelitev je na družbenih omrežjih objavilo fotografiji srbskega predsednika
Aleksandra Vučića in predsedujočega predsedstva BiH Milorada Dodika s pripisom čez njune oči, da sta v Albaniji
nezaželeni osebi. Proti dvojici srbskih voditeljev so v Tirani napovedali demonstracije.

Dnevnik, Ljubljana
•
Italija bo sprejela 600 iskalcev azila. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885102/svet/italija-bo-sprejela-600-iskalcev-azila
Italija je pripravljena v sodelovanju s katoliško cerkvijo v naslednjih dveh letih sprejeti 600 iskalcev azila iz Etiopije, Nigra
in Jordanije. Katoliška organizacija Sant'Egidio, italijanska škofovska konferenca ter notranje in zunanje ministrstvo so
danes podpisali dogovor o sprejemu migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Po navedbah notranjega ministrstva, ki ga sicer vodi nasprotnik neurejenih migracij Matteo Salvini, bo 600 iskalcev azila z
letali prispelo v Italijo v prihodnjih dveh letih.
Tiskovni predstavnik Sant'Egidia je sicer pred tem za dpa dejal, da migrante pričakujejo v prihodnjih tednih.
Glede na dogovor jih bodo porazdelili po celi Italiji, udeležili se bodo lahko brezplačnih tečajev italijanščine, prejeli pa bodo
tudi druge oblike pomoči. Finančna sredstva bosta priskrbeli Sant'Egidio in katoliška cerkev.
Pod podobnimi pogoji je Italija že sprejela 1600 iskalcev azila iz Libanona in 500 iz Etiopije.
•
ZN: Madžarske oblasti zavrnjenim prosilcem za azil namenoma niso zagotovile hrane. STA. Dnevnik, Ljubljana,
3. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885048/Svet/zn-madzarske-oblasti-zavrnjenim-prosilcem-za-azil-namenoma-nisozagotovile-hrane
Madžarska po podatkih Združenih narodov (ZN) zavrnjenim prosilcem za azil namenoma ni zagotovila hrane, s čimer je
kršila mednarodno pravo. Urad ZN za človekove pravice ima namreč neposredne informacije, da so madžarske oblasti od
avgusta lani vsaj 21 migrantom, ki so čakali na deportacijo, odrekle hrano, nekaterim celo za pet dni.
Visoka komisarka Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Michelle Bachelet je že septembra obtožila Madžarsko, da
zadržuje zaloge hrane stran od tranzitnih območij ob meji s Srbijo, kjer se zadržujejo migranti.
Madžarske oblasti so sicer zagotovile, da bodo po vmesni sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice s takšnim
ravnanjem prekinile. Vendar pa poročila po besedah tiskovne predstavnice urada ZN za človekove pravice Ravine
Shamdasani kažejo, da se takšna praksa nadaljuje, kar v ZN obžalujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kot je pojasnila, oblasti odraslim migrantom, z izjemo nosečih in doječih žensk, namenoma niso zagotovile hrane. To lahko
vodi do podhranjenosti, kar je škodljivo za njihovo zdravje in nasploh nečloveško, je opozorila.
V madžarski vladi so sicer pred dnevi zagotovili, da hrano in zatočišče zagotavljajo vsem prosilcem za azil in tistim, katerih
prošnje še obravnavajo. Kot so dodali, pa Madžarska ni odgovorna niti za tiste, ki niso zaprosili za azil, niti za tiste, katerih
prošnje so zavrnili. Zavrnjeni prosilci niso bili pridržani in so se lahko prosto vrnili v Srbijo, je še zagotovila madžarska vlada.
Vendar pa v uradu ZN za človekove pravice opozarjajo, da ni čisto tako. »Ugotavljamo, da bi takšen prostovoljni odhod
migrante lahko izpostavil še večjemu tveganju, saj bi lahko kršili madžarske predpise o deportaciji, obenem pa bi migrante
prisilil k ilegalnemu vstopu v Srbijo,« so navedli.
Države imajo po navedbah urada obveznost in dolžnost poskrbeti za migrante, ki jim omejijo prostost, in sem sodi tudi
zagotavljanje hrane. Madžarsko vlado so zato pozvali, naj zagotovi izpolnjevanje obveznosti in tistim, ki jim je odvzeta
prostost, zagotovi temeljne človekove pravice.
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Predsedniške volitve v Severni Makedoniji: bosta prišli dve petini volilcev? Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 3.
maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885100/svet/predsedniske-volitve-v-severni-makedoniji-bosta-prisli-dve-petini-volilcev
V Severni Makedoniji bo v nedeljo drugi krog predsedniških volitev. Pomerila se bosta kandidata levosredinske vlade, ki
podpira dogovor z Grčijo, in desne nacionalistične opozicije, ki mu nasprotuje. V prvem krogu sta bila zelo blizu, oči pa
bodo uprte tudi v volilno udeležbo. Če ne bo vsaj 40-odstotna, volitve ne bodo veljale.
Makedonci bodo v nedeljo v drugem krogu volili predsednika države. Čeprav ta nima velikih pristojnosti, so volitve
pomembne, tudi kot merjenje moči med vladno socialdemokratsko levo sredino in opozicijsko nacionalistično desnico
oziroma med privrženci grško-makedonskega sporazuma in njegovimi nasprotniki.
Lanski sporazum med Skopjem in Atenami o novem imenu države Severna Makedonija, s katerim se je končala grška
blokada makedonske poti v Nato in EU, je sprožil val navdušenja med zahodnimi diplomati, ne pa tudi med prebivalci
Makedonije, ki jih spričo revščine bolj kot medsosedski odnosi in ime države zanima, ali bodo imeli kaj za v lonec.
Odločilni bodo glasovi albanske manjšine
Vsekakor bo boj med 56-letnim predsedniškim kandidatom socialdemokratov Stevom Pendarovskim in 62-letno kandidatko
nacionalistične desnice Gordano Siljanovsko Davkovo v nedeljo hud. Pendarovski, ki je profesor mednarodnih odnosov na
skopski ameriški univerzi, je v prvem krogu dobil 42,81 odstotka glasov, Siljanovska Davkova, ki je univerzitetna profesorica
ustavnega prava, pa 42,25 odstotka.
Kdor koli bo zmagal, pa ne bo nujno nasledil dosedanjega predsednika Gjorga Ivanova, nacionalista in velikega nasprotnika
novega imena države, ki se po dveh mandatih ni več mogel potegovati za položaj. Zmagovalec volitev bo namreč postal
predsednik Makedonije pod pogojem, da bo volilna udeležba vsaj 40-odstotna. Potem ko je v prvem krogu 21. aprila
glasovalo samo 41,67 odstotka od 1,8 milijona volilnih upravičencev, je zdaj vse odvisno od albanske manjšine, ki
predstavlja četrtino od 2,1 milijona prebivalcev države. Kandidat albanske manjšine Blerim Reka je v prvem krogu dobil 10,6
odstotka, in če njegovi volivci tokrat ne bodo prišli na volišča, bo predsednik Makedonije še naprej ostal Ivanov. To pa bi
lahko privedlo do notranjepolitične krize in predčasnih parlamentarnih volitev. Kar 400.000 Makedoncev s seznama volilnih
upravičencev sicer ne živi v domovini in bodo zato težko glasovali.
V igri je tudi usoda vstopanja v Evropsko unijo in Nato
Volilna udeležba pa bo verjetno nizka predvsem zato, ker državljani te nekdanje najrevnejše jugoslovanske republike ne
zaupajo več politikom in imajo dovolj njihove demagogije, korupcije, nepotizma pa tudi gospodarske zaostalosti in
stagnacije. Brezposelnost dosega 20 odstotkov, povprečna plača je 400 evrov, mladi pa se množično izseljujejo.
Pendarovski, ki ga podpirajo tudi manjšine (manj Albanci, zato pa Srbi, Turki, Vlahi, Romi…), obljublja, da bo njegova zmaga
državi omogočila vstop v evroatlantske povezave. Menda bo Severna Makedonija decembra letos postala 30. polnopravna
članica Nata, junija pa bodo voditelji članic EU razpravljali o tem, kdaj začeti pristopna pogajanja. Oboja vrata pa bi se lahko
zaprla, če predsedniške volitve ne bodo uspele, če se jih torej ne bo udeležilo vsaj 40 odstotkov volilnih upravičencev.
Problem je, ker bi v tem primeru na oblasti ostal dosedanji predsednik Ivanov, ki je leta 2016 ustavil preiskave tožilstva proti
več politikom, osumljenim volilnih prevar, vpletanja v delo pravosodja, korupcije in izsiljevanja. Prišlo je do množičnih
demonstracij. Na parlamentarnih volitvah leta 2017 so socialdemokrati premagali VMRO-DPMNE in prevzeli oblast. Njihova
zmaga še na predsedniških volitvah s Pendarovskim bi ta proces političnih sprememb zaključila.
Rusija išče podporo
Nekdanji premier iz VMRO-DPMNE Nikola Gruevski, ki je lani po obsodbi na dve leti zapora zbežal na Madžarsko, naj bi se
sestajal z Rusi. Moskva nasprotuje članstvu Severne Makedonije v Natu, pri čemer išče podporo pri delu makedonskih
Albancev, ki naj bi bili pripravljeni sodelovati z VMRO-DPMNE.
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Nikoletta Vajda, sekretarka Zveze Slovencev na Madžarskem: Porabščina je jezik, ki izumira. Intervju: Nikoletta
Vajda. Pogovarjala se je: Mateja A. Hrastar. Dnevnik, Ljubljana, iz tiskane edicije Nedeljski dnevnik, 5. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042884825/slovenija/nikoletta-vajda-sekretarka-zveze-slovencev-na-madzarskem-porabscinaje-jezik-ki-izumira
Za Porabske Slovence velja, da so čedalje starejša populacija, ker se mladi pogosto izseljujejo. Toda Nikoletta Vajda je
ena izmed tistih, ki so se po študiju v Ljubljani vrnili v rodne kraje.

Slika: Nikoletta Vajda je aktivna v Zvezi Slovencev na Madžarskem. Foto: Osebni arhiv Nikolette Vajda
Je sekretarka Zveze Slovencev na Madžarskem, mati dveh otrok in ena tistih, ki skrbijo, da bodo tudi mlajše generacije
Slovencev ostale v porabskih vaseh in krajih.
Študirali ste v Ljubljani. Zakaj ste se vrnili domov v Porabje?
»V moji rojstni vasi je 400 prebivalcev in vsi se med seboj poznajo, kar sicer ni vedno pozitivno, pa vendar sem imela res
lepo otroštvo. Tudi v srednjo šolo sem hodila v Monošter. Tako je bil študij v Ljubljani prvič, da sem odšla od doma.
Spominjam se, da sem vso pot, ko so me starši peljali v Ljubljano, jokala. Čeprav je bil študentski čas v Ljubljani res eno
mojih lepših obdobij, me je vedno vleklo nazaj v Porabje. Po končanem študiju sem se v Ljubljani tudi zaposlila, toda zelo
sem vezana na dom in družino, zato sem se vrnila v Porabje. Tudi tu sem imela že obljubljeno zaposlitev, sicer bi bila moja
vrnitev precej težja.«
Kakšen je ekonomski položaj v Porabju?
»Zdaj je malo boljše kot recimo pred dvajsetimi leti, saj imamo veliko evropskih projektov, ki odpirajo nove možnosti. V
resnici nam je članstvo v Evropski uniji prineslo veliko prednosti in ekonomsko boljše življenje. Skoraj si ne moremo več
predstavljati, da bi živeli tako kot prej z zaprtimi mejami. Je pa še vedno tako, da so plače precej nižje kot v Sloveniji, cene v
trgovinah pa niti niso tako zelo nizke, nekatere so celo višje kot v Sloveniji, tako da tudi mi po nakupih občasno hodimo v
Mursko Soboto. Visoki življenjski stroški so tudi glavni razlog, da veliko ljudi hodi na delo v Avstrijo, kjer dobijo dvakrat ali
trikrat višjo plačo kot na Madžarskem. So pa v Porabju zelo drage storitve, recimo frizerji, ker veliko Avstrijcev hodi k frizerju
ali zobozdravniku k nam v Monošter, ker je še vedno ceneje kot v Avstriji.«
Kaj se je dogajalo s slovensko manjšino v železnih časih Madžarske?
»Zveza Slovencev na Madžarskem je bila ustanovljena leta 1990. Pred tem je bila Demokratična zveza južnih Slovanov,
katere del smo bili tudi Slovenci. Porabci so imeli stike s Slovenijo, vendar ni bilo tako preprosto kot zdaj. Pripovedovali so
mi, da so že takrat naše kulturne skupine vabili v Slovenijo in so zaradi tega lahko dobili dovoljenje za prestop meje.
Pripovedujejo tudi, da so živeli v strahu. Zdaj nikakor ni več tako.«
Ali sta prekmurščina in porabščina isti jezik?
»Skoraj. Toda ko so bile meje še zaprte, se porabščina ni mogla razvijati, ker ljudje niso imeli toliko možnosti, da bi se
pogovarjali s Slovenci onkraj meje. Zato je porabščina precej arhaičen jezik. Mnogo novih besed, predvsem strokovnih
izrazov, pa smo pobrali iz madžarščine. Problem je tudi, da porabščino govori predvsem srednja in starejša generacija. V šoli
smo se učili knjižni jezik, tako da sem tudi jaz porabščino slišala le doma od babice, ki recimo sploh ni znala madžarsko. Moji
starši pa so se med seboj pogovarjali madžarsko.«
Vi doma govorite porabsko?
»Ne, ne govorim porabsko, razumem sicer še nekaj, govoriti pa ne znam več. Zdaj je vse več mešanih družin, tako da vse bolj
prevladuje madžarščina ali pa knjižna slovenščina. Moj soprog je Madžar in doma govorimo madžarsko. Z otrokoma sicer
pogosto govorim slovensko, a knjižno slovenščino. Tudi v porabskem vrtcu imamo dve vzgojiteljici iz Slovenije, ki otrokom
pomagata z učenjem slovenščine. Ugotovili smo namreč, da če imajo otroci porabske vzgojiteljice, ki z njimi govorijo
slovensko, bodo odgovarjali v madžarščini, ker vedo, da razumejo tudi ta jezik. Pri slovenskih učiteljicah pa so primorani
govoriti v slovenščini. Tako se je zelo izboljšalo sporazumevanje, tudi moj sin, ki že hodi v vrtec, lepo govori slovensko.
Velikokrat me sprašuje, kako se kaj reče po slovensko. Veliko tudi beremo slovenske knjige. Vem pa, da bi se morali več
pogovarjali slovensko.«
Ali je res, da imate na Madžarskem tri leta porodniškega dopusta? Je to nov ukrep madžarske vlade za dvigovanje
rodnosti?
»Tako dolga porodniška velja že leta, še iz prejšnjih časov. Dve leti dobivate polno porodniško, v tretjem letu pa nekaj manj,
zato se večina mam odloči, da gredo po dveh letih nazaj v službo. Jaz sem bila skupno za dva otroka doma štiri leta in pol.
Zdaj pa so uvedli še dodatne ukrepe, recimo, mlade družine dobijo subvencijo in zelo ugodne stanovanjske kredite.
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Subvencije in ugodni krediti so odvisni od števila otrok. Za tri otroke recimo dobijo deset milijonov forintov (31.000 evrov)
subvencije. A nisem prepričana, da se ljudje za otroke res odločajo le zaradi teh ukrepov.«
Zakaj, menite, ne hodi več Slovencev na počitnice na Madžarsko? O tej sosednji državi res vemo zelo malo.
»Madžarska morda ni tako privlačna zaradi preteklosti, ko so bile vzhodnoevropske države precej zaostale v primerjavi z
zahodnimi državami. Mogoče nekateri še zmeraj mislijo, da je Madžarska zaostala in da ni mogoče najti take kvalitete kot v
drugih sosednjih državah. Pa tudi jezik je problem, ker na Madžarskem nasploh precej slabo govorijo tuje jezike. Spomnim
se tudi, kako mi je sostanovalka v Ljubljani zmeraj rekla, da je madžarščina zanjo kot kitajščina. Vsi Slovenci, ki prihajajo k
nam v Porabje, pa so navdušeni nad tem, kako lepo je tu. Narava je tu res neokrnjena, ljudje pa prijazni in odprti. Zato so vsi
res vabljeni v Monošter in sosednje porabske vasi.«
•
Predsedniške volitve dobil zagovornik sporazuma z Grčijo. Agencije. Dnevnik, Ljubljana, 5. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885217/svet/v-severni-makedoniji-volitve-veljavne-zmaga-se-nasmiha-pendarovskemu
Zmagovalec predsedniških volitev v Makedoniji je kandidat vladajočih socialdemokratov Stevo Pendarovski. Volitve so
veljavne, saj je udeležba tudi v drugem krogu presegla zahtevanih 40 odstotkov.
Zmagovalec današnjega drugega kroga predsedniških volitev v Severni Makedoniji je 56-letni Stevo Pendarovski ,
univerzitetni profesor in kandidat vladajoče Socialdemokratske stranke, ki podpira sporazum z Grčijo o spremembi imena in
odpiranju makedonske poti v EU in Nato. Po podatkih makedonske volilne komisije je po 91 odstotkih preštetih glasov dobil
52,24 odstotka glasov in tako premagal kandidatko opozicije, prav tako univerzitetno profesorico, 63-letno Gordano
Siljanovsko Davkovo, ki sporazumu z Grčijo nasprotuje. Dobila je 44,19 odstotka glasov. 3,57 odstotka glasovnic je bilo
neveljavnih.
Zmaga Pendarovskega je tako precej zanesljiva glede na to, da je v prvem krogu volitev pred štirinajstimi dnevi Gordano
Siljanovsko Davkovo premagal za vsega 0,56 odstotne točke ali le 4000 glasov, zdaj pa je to število naraslo na približno
60.000 glasov. Tako je mogoče sklepati, da so Pendarovskega v večini podprli tudi tisti albanski volilci, ki so v prvem krogu
glasovali za albanskega kandidata Blerima Reko, ki je dobil 11 odstotkov glasov.
Opozorila pred nestabilnostjo zalegla
Skoraj enako pomembno kot vprašanje zmagovalca je bilo tokrat tudi vprašanje volilne udeležbe. Po makedonskih zakonih
so volitve namreč veljavne le, če se jih udeleži vsaj 40 odstotkov upravičencev. Zaradi tega so pred današnjim drugim
krogom že krožili različni scenariji, kaj se lahko zgodi, če ta kvorum ne bo dosežen: od spreminjanja ustave glede načina
izbire predsednika do predčasnih parlamentarnih volitev. Zdi se, da je možnost takšne politične nestabilnosti pomagala
prepričati več Makedoncev, da so se na mestoma deževno nedeljo odpravili na volišča. Morda pa so jih k temu napeljala
tudi opozorila vladajočih socialdemokratov premierja Zorana Zaeva, da bi zmaga kandidatke opozicije lahko pomenila korak
nazaj za makedonsko pot v EU in Nato. Volilna udeležba je bila več kot 45-odstotna.
Pendarovski bo na položaju predsednika zamenjal Gjorga Ivanova, ki po dveh petletnih mandatih ni smel več kandidirati.
Ivanov je bil oster nasprotnik sporazuma z Grčijo in ga ni hotel nikoli podpisati, s čimer je povzročal veliko problemov
vladajoči koaliciji, ki si zdaj lahko obeta bolj usklajeno politiko s predsedniško palačo.
Drugi krog volitev je potekal mirno in brez omembe vrednih incidentov. Agencije
•
Puigdemont sme kandidirati na evropskih volitvah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 05.05.2019
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brezomejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=puigdemon
Špansko vrhovno sodišče je danes odločilo, da ima nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo,
pravico kandidirati na evropskih volitvah 26. maja. Vrhovno sodišče v Madridu je odločitev sprejelo soglasno, poroča
francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev je vrhovno sodišče sprejelo potem, ko se je Puigdemont pritožil na odločitev
španske volilne komisije, ki je v ponedeljek odločila, da ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah, kandidaturo pa je
prepovedala tudi nekdanjima katalonskima ministroma Toniju Cominu in Clari Ponsati, ki sta prav tako zbežala iz Španije.
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•
Makedonci za proevropskega predsednika. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 6. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885281/svet/1042885281
Na makedonskih predsedniških volitvah je z 51,7 odstotka glasov zmagal prozahodni kandidat Stevo Pendarovski, 56letni profesor mednarodnih odnosov na skopski ameriški univerzi, ki je bil kandidat vladnih socialdemokratov in albanske
stranke Demokratična unija za integracijo.

Stevo Pendarovski se je v svojem govoru obrnil na vse manjšine, na albansko, turško, srbsko, romsko, vlaško in
bošnjaško, nekaj stavkov pa je povedal tudi v albanščini. (Foto: AP/Boris Grdanoski)
Makedonci so tako glasovali za moderno in evropsko Severno Makedonijo ter za mirno sožitje z albansko manjšino, ki naj bi
predstavljala četrtino prebivalcev Severne Makedonije. Z zmago Pendarovskega pa sta se okrepila tudi socialdemokratski
premier Zoran Zaev in njegova vlada, ki sta lani z Grčijo dosegla dogovor o novem imenu države, in sicer Severna
Makedonija, s čimer naj bi se tej nekdanji najrevnejši jugoslovanski republiki odprla vrata v Nato in EU.
Poraz nacionalistke
Toda veliko Makedoncev nasprotuje temu sporazumu z Grki in Zaeva obtožujejo, da je žrtvoval njihovo nacionalno
identiteto in njihovo manjšino v Grčiji. Vsi ti Makedonci so glasovali za kandidatko opozicijske VMRO-DPMNE Gordano
Siljanovsko - Davkovo, 63-letno univerzitetno profesorico ustavnega prava, ki je v drugem krogu dobila 44,7 odstotka glasov
in v nedeljo zvečer priznala poraz. Za njeno izvolitev naj bi si sicer prizadevala Rusija, ki nasprotuje vstopu Severne
Makedonije v Nato.
Volitev se je udeležilo 46 odstotkov od 1,8 milijona volilnih upravičencev. Če bi bila volilna udeležba pod 40 odstotki, volitve
ne bi bile veljavne in predsednik države bi ostal nacionalist iz VMRO-DPMNE Gjorge Ivanov, ki je leta 2014 močno premagal
Panderovskega, zdaj pa po dveh mandatih ni mogel znova kandidirati za predsednika. Predsednik države v Severni
Makedoniji nima velikih pristojnosti, a ob nasprotovanju novemu imenu države Ivanov ni hotel podpisati več zakonov, tudi
tistega o večji uporabi albanščine.
Zmaga evropskega duha
»Bom predsednik vseh državljanov, ne glede na to, koga so volili,« je po zmagi dejal Pendarovski. Pomembno je tudi, da se
je v svojem govoru obrnil na vse manjšine, na albansko, turško, srbsko, romsko, vlaško in bošnjaško, nekaj stavkov pa je
povedal tudi v albanščini. Zavzel se je za »Severno Makedonijo, kjer bodo vse etnične skupine enakopravne«.
Očitno so mu zmago kot jeziček na tehtnici prinesli Albanci. Niso glasovali za nacionalistko Siljanovsko - Davkovo, k čemur so
po nekaterih informacijah nagovarjali Albance v Moskvi, medtem ko so jih v Washingtonu prepričevali, naj dajo glas za
Pendarovskega, ker naj bi bila kandidatka VMRO-DPMNE samo kopija Ivanova. V prvem krogu sta bila v resnici oba
predsedniška kandidata ob tem, ko je albanske glasove dobil albanski kandidat, zelo izenačena: oba sta imela malo več kot
42 odstotkov glasov. Vsekakor zmaga Pendarovskega zagotavlja mir z Albanci, ki je bil pod vprašajem predvsem leta 2001.
V vladni socialdemokratski stranki menijo, da je bila na teh volitvah poražena politična opcija, ki se je zavzemala za izolacijo
države. V resnici se je tudi Siljanovska - Davkova zavzemala za članstvo v EU, a najbrž se je z zmago Pendarovskega Severna
Makedonija res še bolj kot doslej odprla Evropi. Tako bi morala vlada tudi bolj resno kot doslej izvajati reforme v boju proti
birokraciji in korupciji ter za uspešnejše gospodarstvo.
»Pokazali smo, da smo pripravljeni za Evropo,« je volitve komentiral Zaev. Vendar pa več kot polovica Makedoncev ni šla na
volitve. Politikom zamerijo predvsem korupcijo in slabe gospodarske rezultate. Povprečna plača je okoli 400 evrov, stopnja
brezposelnosti 20-odstotna in izselila se je vsaj petina prebivalcev, pri čemer gre skoraj samo za mlade.
Komisar za širitev čestital na twitterju
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je v nedeljo zvečer na twitterju čestital Pendarovskemu za zmago in dodal:
»Veselim se nadaljnjega sodelovanja s programom reform v skladu z odločitvami zadnjega evropskega sveta, ki odpira pot
za začetek pristopnih pogajanj junija 2019.«
•
Zaev še nekoliko lažje diha. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 6. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885331/mnenja/komentarji/zaev-se-nekoliko-lazje-diha
Z zmago Steva Pendarovskega, kandidata makedonske socialdemokratske stranke na predsedniških volitvah, se je končal
drugi del procesa »osvobajanja« Severne Makedonije« od desno nacionalistične desetletne vladavine VMRO-DPMNE.
Pendarovski, 56-letni univerzitetni profesor, strokovnjak za mednarodno varnostno politiko in mednarodne odnose, je
imel v drugem krogu resno nasprotnico, prav tako profesorico (ustavnega prava) Gordano Siljanovsko - Davkovo. Toda
glede na to, da je imel podporo tudi največje albanske stranke in koalicijske partnerice SDSM v vladi, je bila njegova
zmaga pričakovana. Zato je vladajočo koalicijo, ki ji je dosedanji predsednik Gjorge Ivanov, še edini steber oblasti v rokah
VMRO-DPMNE, vse bolj najedal živce, skrbela predvsem udeležba na volitvah. Če bi bila nižja od 40 odstotkov, bi namreč
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morali Ivanova prenašati do zmage na enih od naslednjih volitev, saj volilni zakon veleva ponavljati volitve, dokler
udeležba ne preseže magične številke 40 odstotkov.
Politično prizorišče Severne Makedonija bo odslej bolj prečiščeno, okvirji za delo vlade povsem jasni, preprek za njeno
delovanje pa bo manj, kar ne pomeni, da je (bo) država bolj enotna. Do takrat bo preteklo še nekaj Vardarja, pa čeprav je
novoizvoljeni predsednik Stevo Pendarovski kar nekajkrat ponovil, da bo »predsednik vseh« in da bo »vse moči usmeril v
povezovanje in ne v delitev«. Izid namreč kaže, da Makedonci še vedno ostajajo polarizirani. Slabih 52 odstotkov, kolikor je
dobil Pendarovski, ni število, na podlagi katerega bi lahko socialdemokrati in koalicijski partnerji samozavestno
napovedovali drugačno Makedonijo od tiste iz časov na Madžarsko pobeglega Nikole Gruevskega. Dobrih 46 odstotkov
protikandidatke Gordane Siljanovske - Davkove pač ni rezultat, ki bi ga smeli podcenjevati. Najmanj toliko Makedoncev
namreč nasprotuje prespanskemu sporazumu z Grčijo o novem imenu kot vstopnici v EU in Nato, ki ga – ne pozabimo – ni
potrdila večina na referendumu. Pri življenju ga je ohranila prenizka udeležba.
Nedeljske številke in volilni izid so prinesli premierju Zaevu dve dobri novici. Da socialdemokratsko-albanska politična
naveza, ki je obrnjena v manj nacionalistično obremenjeno prihodnost, še vedno deluje, čeprav ji niso napovedovali
dolgoživosti, in da Makedoncev kljub množici drugih težav še ni zagrabila politična letargija. Z zmago Pendarovskega
oziroma porazom VMRI-DPMNE je vladajoča koalicija izgubila še zadnji alibi za stopicljanje politike, kar zadeva nujno
potrebne in napovedane politične in gospodarske reforme. Formalnih ovir in sprejemljivih izgovorov praktično ni več. Dve
leti na oblasti sta razen bolečega sporazuma z Grčijo prinesli premalo sprememb na bolje. Zaev bo moral, ne le zaradi
pričakovanj EU, ampak tudi zaradi vse bolj nestrpnih državljanov odločneje in hitreje ukrepati. Če bo treba, tudi z delno
rekonstrukcijo vlade, ki jo je napovedal pred volitvami. Takrat morda bolj taktično, da bi privabil volilce, zdaj pa iz povsem
pragmatičnih razlogov.
Severna Makedonija se mora premakniti naprej in ustaviti negativne trende, kot so med drugim strmo naraščanje
državnega dolga, neustrezno domače in tuje investiranje v gospodarstvo in infrastrukturo in beg možganov. Reforma
sodstva, obračun z nepotizmom in vrnitev svobode medijem so šele na pol poti. V nasprotnem primeru lahko sedanja
vladajoča koalicija s strahom pričakuje naslednje volitve. Velja spomniti, da VMRO-DPMNE na prejšnjih ni bila poraženka,
ampak zmagovalka, s katero ni nihče želel sestaviti večinske vlade. Prezgodaj bi jo bilo spraviti na politični stranski tir, še
zlasti če levosredinska vlada v tem mandatu ne izkoristi svoje priložnosti.
•
Na Libuškem polju si letos ne želijo ustaške ikonografije. Goran Ivanović. Dnevnik, Ljubljana, 6. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885339/svet/na-libuskem-polju-si-letos-ne-zelijo-ustaske-ikonografije
Hrvaški častni pliberški vod (PBV) je pozval vse, ki se bodo na Libuškem polju pri Pliberku 18. maja udeležili spominske
slovesnosti za hrvaške povojne žrtve, naj ne izpostavljajo ustaških simbolov in gesel, ki so v nasprotju z avstrijsko
zakonodajo.

Slika: Medtem ko so na spominski slovesnosti na Libuškem polju še leta 2017 plapolale tudi zastave hrvaških obrambnih
sil (HOS) z zloglasnim ustaškim geslom »Za dom spremni«, organizatorji letos poudarjajo, da bodo ob uradni hrvaški
državni zastavi dovoljene samo še cerkvene in verske zastave, ne pa tudi zastave političnih organizacij ali hrvaških
vojaških enot. Foto: Jaka Gasar
Avstrijske oblasti so med lansko spominsko slovesnostjo pri Pliberku prijele in na pogojne zaporne kazni od 15 do 18
mesecev obsodile pet hrvaških državljanov, ki so poveličevali nacizem. Na Dunaju so letos dodatno poostrili zakonodajo in
prepovedali še več simbolov in zastav skrajnih organizacij, med katerimi so poleg Muslimanske bratovščine, Sivih volkov in
Kurdske delavske stranke (PKK) tudi hrvaški ustaši, ki jih povezujejo z nacizmom.
Poleg zapornih kazni so predvidene tudi denarne kazni do 4000 evrov oziroma do 10.000 evrov v primeru ponovitve
prekrška. Avstrijska policija lahko na kraju dogodka oceni, ali je zaradi kršitve zakona prišlo do ogrožanja varnosti, in odloči o
odpovedi ali prepovedi slovesnosti.
Organizatorji pričakujejo stroge ukrepe
Organizatorji hrvaške spominske slovesnosti pričakujejo rigorozne ukrepe avstrijske policije. Predsednik nadzornega odbora
PBV in starosta hrvaške politike Vladimir Šeks je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Zagrebu vse, ki se nameravajo
udeležiti slovesnosti, pozval, naj ne uporabljajo replik ustaških simbolov niti drugih, ki lahko asociirajo na ikonografijo iz
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časov Neodvisne države hrvaške (NDH). Pripadniki ustaškega režima so bili med drugo svetovno vojno odgovorni za številne
zločine nad civilnim prebivalstvom, predvsem Srbi, Judi in Romi.
Šeks je med drugim izrazil upanje, da udeleženci ne bodo s svojimi dejanji pripeljali do prekinitve slovesnosti ali celo njene
prepovedi, kar bi, po njegovem mnenju, najbolj škodilo Hrvaški, Hrvatom in tistim, ki spoštujejo žrtve povojnih pobojev. Iz
častnega pliberškega voda so še sporočili, da bodo ob uradni hrvaški državni zastavi dovoljene samo še cerkvene in verske
zastave, ne pa tudi zastave političnih organizacij ali hrvaških vojaških enot. Posebej so kot nezaželeno omenili razvijanje
zastav hrvaških obrambnih sil (HOS) z zloglasnim ustaškim geslom »Za dom spremni«. Tega hrvaške oblasti tolerirajo, čeprav
gre za zastavo paravojaške enote iz nedavne vojne na Hrvaškem.
Plenković bo na slovesnost poslal predstavnike vlade
Cerkev na avstrijskem Koroškem je marca zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše na Libuškem
polju. Pojasnili so, da prireditev škodi ugledu katoliške cerkve, ki bi ji, če bi mašo dovolili, lahko očitali »pomanjkanje
distance do fašističnega svetovnega nazora«. Pojasnilo je naletelo na ostre odzive katoliške cerkve na Hrvaškem. Stališče
hrvaške cerkve je podprl tudi hrvaški državni vrh. Hrvaški premier Andrej Plenković je že napovedal, da bo na slovesnost 18.
maja poslal predstavnike vlade. Hrvaški sabor je z vrnitvijo HDZ na čelo države znova pokrovitelj spominske slovesnosti,
potem ko je prejšnja levosredinska vlada odpovedala pokroviteljstvo, ker so ocenili, da je manifestacija žalovanje za
propadom NDH in ne spomin na žrtve. Letos je napovedan samo verski obred, ki ga bodo vodili nižji hrvaški katoliški
duhovniki.
Napovedani pa so tudi protesti nasprotnikov spominske slovesnosti, na kateri se vsako leto zbere od 10.000 do 15.000 ljudi.
Kljub temu, da je bilo v preteklih letih videti številne posameznike ali cele družine z otroki v ustaških uniformah in z ustaškim
znamenjem, na Hrvaškem vsakič vztrajajo, da je šlo za peščico provokatorjev na zborovanju hrvaških domoljubov, ki
predvsem želijo ohraniti trajen spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev.
V spomin na 15. maj 1945
Pliberška slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več
deset tisoč poraženih hrvaških vojakov, ustašev in domobrancev, a tudi civilistov. Po navedbah hrvaških virov se je
zavezniškim silam predalo približno 95.000 ljudi, večinoma vojakov, med katerimi so bili tudi hrvaški ustaši in domobranci,
pa tudi srbski in črnogorski četniki in belogardisti. Pri Pliberku je bil ustreljen manjši del hrvaških vojakov, druge so v
kolonah smrti prisilili v pešačenje po krajih takratne Jugoslavije. Pri tem naj bi več kot polovica ujetnikov umrla ali so bili
ubiti, tudi na območju Slovenije. Omenjene dogodke na Hrvaškem imenujejo križev pot. Libuško polje je za Hrvaško simbol
masakra in trpinčenja ter simbol kršitve človekovih pravic.
Avstrijski poslanec zahteva prepoved
Lista Jetzt, ki jo vodi dolgoletni poslanec avstrijskega parlamenta Peter Pilz, je od avstrijskega notranjega ministra Herberta
Kickla in koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja včeraj zahtevala prepoved spominske slovesnosti na Libuškem polju.
Pilz je slovesnost označil kot »nacistično prireditev in največji zbor fašistov v Evropi«. Hkrati je prepričan, da je kot takšna v
nasprotju z avstrijsko zakonodajo, in se pri tem sklicuje na strokovno mnenje ustavnega pravnika Heinza Mayerja, s katerim
naj bi razpolagalo okrožno glavarstvo v Velikovcu. vau
•
Štefanec meni, da bi Horvathu moral prenehati mandat. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 9. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885560/slovenija/stefanec-opravil-nalogo-na-vrsti-poslanci
KPK je ugotovila, da poslanec Ferenc Horvath še opravlja funkcijo, ki je po zakonu ne bi smel. Zdaj je na potezi državni
zbor. Predsednik KPK Boris Štefanec meni, da bi ta moral sprejeti ugotovitveni sklep, da je Horvathu prenehal poslanski
mandat.
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije še vedno zastopnik
oziroma predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi.
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. Naložila mu je, da v roku 15
dni nezdružljivost odpravi in se odreče funkciji zastopanja v PMSNS. »Opcijsko lahko nezdružljivost odpravite tudi tako, da
se odrečete opravljanju funkcije poslanca državnega zbora,« je poslancu madžarske narodne skupnosti sporočila KPK.
Sporno vodenje Minte
Štefanečeva komisija je vzela pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, d.o.o., katerega
lastnica je PMSNS. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru
»nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena«. Iz ugotovitev KPK pa
vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
Z ugotovitvijo, da Horvath krši omenjeni zakon, je Štefanečeva komisija svojo nalogo opravila. Če funkcionar po roku, ki mu
ga določi KPK, ne odpravi nezdružljivosti, o tem obvesti pristojni organ, ki lahko začne postopek funkcionarjeve razrešitve,
vendar pa v primeru neposredno voljenega funkcionarja KPK takšne pristojnosti nima. O svojih ugotovitvah lahko zgolj
obvesti javnost in jih objavi na spletni strani komisije.
V primeru Horvath so zdaj na potezi poslanci. Ti so doslej vztrajali, da se KPK glede množičnega funkcionarstva poslanca
madžarske narodne skupnosti opredeli. »Od KPK se pričakuje, da kot samostojen in neodvisen državni organ opravi
zakonsko dolžnost in na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovi dejstva, ki bodo podlaga za
odločanje mandatno-volilne komisije v zadevah ugotavljanja nezdružljivosti poslanske funkcije,« so sklenili na aprilski seji
parlamentarne mandatno-volilne komisije (MVK). Na njej je bilo mogoče na račun KPK slišati vrsto kritik, češ da se ta v
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zadevi Horvath spreneveda in odgovornost prelaga na poslance. Štefanečeva komisija je namreč v minulih mesecih
vztrajala, da je v primeru poslanca potrebno domnevno nezdružljivost funkcij presojati na podlagi določb zakona o
poslancih, za to pa je pristojen državni zbor.
Vatovec pozdravil pogum KPK
Po večmesečnem pregovarjanju med parlamentarno komisijo in KPK je ta konec prejšnjega meseca delno spremenila
sistemsko pojasnilo, ki ga je po besedah njenega predsednika Borisa Štefaneca sprejel še prejšnji senat. O primeru Horvath
je presodila po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer tista vprašanja, ki jih ne ureja zakon o poslancih. »O
drugem nismo govorili, saj za to nimamo pristojnosti,« je dejal Štefanec. Je pa spomnil na določilo zakona o poslancih, po
katerem poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti in drugih funkcij, ki niso združljive s funkcijo poslanca. »Po tem
zakonu mora poslanec najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata prenehati opravljati drugo funkcijo, ki
ni združljiva z mandatom poslanca. Če tega ne stori, mu mandat preneha. Tu ni nobene diskrecije. Državni zbor zgolj
sprejme ugotovitveni sklep, da je poslancu po 12. členu zakona o poslancih prenehal mandat,« je dejal Štefanec. Ob tem je
poudaril, da je to njegovo mnenje, ni pa pristojnost KPK, da ugotavlja obstoj okoliščin za prenehanje poslančevega mandata.
KPK je Horvathu dala rok, da v petnajstih dneh odpravi nezdružljivost. »To pa ne sanira težav, ki jih ima po zakonu o
poslancih,« pravi Štefanec. Čeprav bi Horvath nezdružljivost funkcij odpravil, bi mu zaradi preteka trimesečnega roka, ki ga
določa zakon o poslancih, morala poslanska funkcija prenehati.
V poslanskih skupinah so bili včeraj še previdni in ugotovitev KPK v glavnem niso želeli komentirati. Poslanec Levice Matej T.
Vatovec je pozdravil pogum, ki ga je tokrat pokazala KPK. »Komisija je temeljito opredelila, da gre v primeru poslanca
Horvatha za nezdružljivost funkcij, in to tako v primeru sveta PMSNS kot pri njegovem vodenju podjetja Minta. Vse, kar
lahko državni zbor zdaj naredi, je, da po zakonu o poslancih ugotovi, da je Horvathu poslanski mandat prenehal,« meni
Vatovec. Če DZ tega ne bo storil, bo to po mnenju poslanca Levice eden največjih madežev na njegovem ugledu. »Državni
zbor mora spoštovati zakonodajo. Če državni zbor ne bo spoštoval zakonov, jih lahko prenehajo spoštovati prav vsi.«
Horvath redkobeseden
Tudi poslanec SMC Jani Möderndorfer, ki je bil na zadnji seji MVK precej kritičen do KPK, je njeno tokratno presojo
pozdravil. »Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila nezdružljivost in pričakuje, da se ta odpravi. Ker pa je
nezdružljivost trajala več kot tri mesece, mora državni zbor, če mu je kaj do zakonitosti, spoštovati zakon o poslancih in
ugotoviti prenehanje mandata poslancu Horvathu,« Štefanecu pritrjuje Möderndorfer.
Poslanec madžarske narodne skupnosti je bil včeraj redkobeseden. »KPK mi je dala 15 dni, da se odločim, kateri funkciji se
bom odrekel. Ko se bom odločil, bom o tem obvestil javnost, do tedaj pa se o tem ne želim podrobneje izrekati,« nam je
dejal Horvath.
•
Zadeva Horvath: integriteta parlamenta na preizkušnji. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 9. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885678/slovenija/zadeva-horvath-integriteta-parlamenta-na-preizkusnji
Potem ko je KPK ugotovila, da poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath opravlja nezdružljive funkcije, je
žogica pri državnem zboru. Tam so se večinoma zavili v molk ali pa iščejo najrazličnejše izgovore.
Komisija za preprečevanje korupcije je, kot smo že poročali, vzela pod drobnogled množično funkcionarstvo poslanca
madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha. Ugotovila je, da je njegovo hkratno opravljanje poslanske funkcije in
zastopanje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) nezdružljivo. Glede vodenja podjetja Minta, d.
o. o., pa je ugotovila, da je bil Horvath direktor omenjene gospodarske družbe do začetka aprila letos, zato nezdružljivost
opravljanja poslanske in direktorske funkcije ni več podana oziroma je bila odpravljena. Je pa ta nezdružljivost vse do aprila
letos obstajala. Kar pomeni, da je obstajala še pol leta po roku, v katerem mora poslanec po zakonu o poslancih prenehati
opravljati pridobitno dejavnost, ki ni združljiva z opravljanjem javne funkcije, sicer mu poslanski mandat preneha.
Zagorc: Žogica je pri državnem zboru
Pravni strokovnjak Saša Zagorc je do ugotovitve KPK o nezdružljivosti funkcije poslanca z vodenjem sveta PMSNS kritičen.
»Stališče KPK razumem kot eno možnih razlag področnega zakona, za katerega izvajanje je pristojna. Sam situacijo
ocenjujem z druge plati, in sicer da je uresničevanje volilne pravice pripadnikov, še zlasti znotraj njihovih samoupravnih
narodnih skupnosti, ustavnega pomena. Zato je treba zakon razlagati na način, ki pripadnikom, četudi so poslanci, ne
omejuje pravice kandidiranja in opravljanja nalog, po mojem mnenju tudi predsedovanja, za katere imajo podlago v
krovnem zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih in v statutu te skupnosti. V osnovi je treba opraviti razlago dveh
zakonov skupaj, po moje v korist volilne pravice.« Zagorc zato vztraja, da nezdružljivost funkcije poslanca in predsednika
sveta samoupravne narodne skupnosti ne bi smela obstajati.
Z drugim delom ugotovitev KPK, ki se nanaša na poslančevo vodenje podjetja Minta, pa se profesor na ljubljanski pravni
fakulteti strinja. »V tem primeru je šlo za nezdružljivost funkcije s pridobitno dejavnostjo; vodenje gospodarske družbe je
pridobitna dejavnost,« pravi Zagorc. Po njegovem prepričanju je žogica zdaj pri državnem zboru. Ta bi moral ugotoviti, da
Horvath v treh mesecih po nastopu mandata ni prenehal opravljati pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva s poslansko
funkcijo, in se seznaniti, da mu je prenehal poslanski mandat. Naslednji korak bi bil razpis nadomestnih volitev za poslanca
madžarske narodne skupnosti, na katerih bi lahko Horvath ponovno kandidiral.
Tudi predsednik KPK Boris Štefanec meni, da bi moral državni zbor ugotoviti, da je Horvathu prenehal poslanski mandat.
Upa, da ga bo parlamentarna mandatno-volilna komisija (MVK) povabila na sejo, na kateri se bodo pogovarjali o
nezdružljivosti funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti. Na njej bo jasno predstavil stališče KPK glede nezdružljivosti
funkcij.
Iskanje najrazličnejših izgovorov
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Predsednik MVK Ivan Hršak ugotovitev Štefanečeve komisije danes še ni želel komentirati. Počakal bo, da se izteče 15dnevni rok, ki ga je Horvathu določila KPK, da se odpove bodisi funkciji zastopanja PMSNS bodisi poslanskemu mandatu.
Odgovorom na naša vprašanja o nezdružljivosti funkcij poslanca Horvatha in o tem, kako bi morebitno neukrepanje
poslancev vplivalo na ugled parlamenta, se je izognil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Izpostavil je, da
postopek o nezdružljivosti Horvathovih funkcij na KPK še poteka in da je za to področje sicer pristojna MVK.
Vendar pa pravni strokovnjaki poudarjajo, da odločanje parlamenta v zadevi Horvath ni v ničemer povezano z nadaljnjim
postopkom KPK. Komisija je po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovila nezdružljivost opravljanja različnih
funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti. Zakon o poslancih pa določa, da poslancu, če je nezdružljivost trajala več kot
tri mesece, preneha mandat. To pa ugotovi parlament. Nekateri naši sogovorniki dodajajo, da je na preizkušnji integriteta
parlamenta.
•
Pošta Slovenije nove sodelavce išče tudi v romski skupnosti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 9. maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885595/Slovenija/posta-slovenije-nove-sodelavce-isce-tudi-v-romski-skupnosti
Pošta Slovenije skladno s potrebami pa tudi z dogovorom z reprezentativnima sindikatoma okrepljeno išče nove
sodelavce, tako pismonoše kot tudi zaposlene za okenci. Letos načrtujejo okoli 300 dodatnih zaposlitev v poštnem
prometu. Ob tem, ko skušajo nove kadre dobiti tudi iz tujine, bodo možnost zaposlitve ponudili še romski skupnosti
S sodelovanjem Urada RS za narodnosti so v prostorih novomeškega Razvojno izobraževalnega centra zaposlitvene
možnosti danes predstavili predstavnikom dolenjske in belokranjske romske skupnosti.
Kot so poudarili na Pošti Slovenije, je bil temeljni namen predstavitve večjemu številu romskega prebivalstva in romskim
naseljem še naprej zagotavljati ustrezno raven poštne dostave, uporabiti njihovo poznavanje romske kulture, jezika in tudi
problematike ter ob tem okrepiti lastno kadrovsko zasedbo.
Ob tem so predstavnikom romske skupnosti predstavili zgleden primer zaposlitve Roma Marka Stojanovića. Ta je na
delovnem mestu pismonoše najprej delal kot pogodbenik, zdaj pa je dve leti redno zaposlen.
Težave pri pridobivanju nove delovne sile
Po podatkih Pošte Slovenije se tudi ta - in podobno kot druga podjetja v državi - zaradi pomanjkanja kadrov v zadnjem
obdobju sooča s težavo pridobivanja nove delovne sile. Razpisali so tudi večje število prostih mest za delo v poštnem
prometu, od tega največ v dostavi.
Kot so pojasnili, so v zadnjih dveh mesecih zaposlili dodatnih 49 sodelavcev, zaposlovali pa bodo vse leto oz. do zapolnitve
prostih delovnih mest. Doslej se je prijavilo 290 kandidatov iz Slovenije, veliko zanimanja za delo je tudi med kandidati iz
tujine.
Kadrovski predstavniki družbe so se namreč pred časom udeležili zaposlitvenih sejmov v Srbiji ter BiH, kjer so morebitnim
kandidatom predstavili delovna mesta pismonoše, dostavljavca, pripravljavca pošiljk in voznika.
Odziv je bil velik, pravijo na Pošti, saj se je po ocenah organizatorja v Beogradu sejma udeležilo 1800 potencialnih
kandidatov, v Banjaluki pa več kot 2500 iskalcev zaposlitve. Ob tem v družbi poudarjajo, da ključni kadrovski bazen še naprej
ostaja Slovenija.
•
“No problem, Italija, Italija,” so ponavljali ugrabitelji Mirka Moravca. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 9.
maj 2019
https://www.dnevnik.si/1042885561/kronika/migranti-naj-bi-v-beli-krajini-ugrabili-domacina
Mirka Moravca so v sredo sredi dneva v vinogradu ugrabili štirje migranti. Zvezanega so strpali v prtljažnik njegovega
avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti Sežani. Tam so ga izpustili in srečno se je vrnil domov. A kot pravi, je še
vedno zelo prestrašen.
V sredo, 8. maja, se je 79-letni Mirko Moravec iz Bele krajine okoli 8. ure odpravil v vinograd nad Malim Nerajcem. Okoli 10.
ure mu je hči Nataša prinesla malico, mu še nekaj minut delala družbo in odšla. Okoli 13. ure jo jo poklical, da potrebuje
škropilnico. Ko mu jo je pripeljala v vinograd, ji je dejal, da sta pri njem dva človeka, ki sta se predstavila kot arheologa, in da
bosta malo pogledala po vinogradu, če je kaj za izkopati.
»Bila sta moški in ženska, z mano sta govorila slovensko. Ko sta hodila ob zunanji strani ograje, sta se ves čas z nekom
pogovarjala po telefonu. Nisem pa slišal, kaj sta govorila,« nam je danes, še vedno pretresen, pripovedoval Moravec. Ko sta
odšla, je do vinograda prišel neki moški z dvema plastenkama in prosil za vodo. »Nato so naenkrat prišli še trije. 'No
problem, no problem, Italija, Italija,' so govorili, ko so pristopili. Zagrabili so me, mi vzeli mobilni telefon, eden mi je vzel iz
žepa tudi ključe od avta. Roke so mi zvezali z debelo vrvjo, ki so jo našli v kleti in jo imam za vezanje slame. Takole so mi jih
zvezali, od spredaj tesno k telesu, z lepilnim trakom pa potem še noge,« nam pokaže Moravec. »Strpali so me v prtljažnik in
čez mene vrgli še odejo, ki sem jo imel v avtu. Medtem so se še preoblekli, oblačila so imeli s seboj v velikih torbah,« je
dejal.
Do Sežane
»Ves čas so gledali navigacijo na mobilnih telefonih, toliko sem še videl iz prtljažnika, razumel jih nisem pa čisto nič. Ko smo
prišli do Prelesja, sem si mislil, da bo tam vsaj policija in bo že po dokumentih videla, da nekaj ni v redu. Toda ne na
slovenski ne na hrvaški strani ni bilo nikogar.« Potem so, kot pripoveduje Moravec, ki je s kotičkom očesa vendarle videl, kje
se vozijo, v nekem trenutku zapeljali vzvratno proti Kolpi. »Z avtom so nasedli in ga komajda izvlekli ven. Nato še sam ne
vem, kje vse smo se vozili, a naenkrat je nekdo od njih omenil Ilirsko Bistrico. Ko smo prišli na avtocesto, sem videl tablo, na
kateri je pisalo Koper in Divača.«
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Na bencinski črpalki so nato uslužbenca še nekaj spraševali, očitno za smer, pravi. Nato so se vozili še kak kilometer, ko je
avto ustavil. »Nekaj so se pogovarjali, nato pa izstopili iz avtomobila. Tisti, ki je bil na zadnjem sedežu, mi je z nožem
prerezal vrv. In so šli peš naprej, proti Italiji.« Nekako mu je uspelo osvoboditi tudi noge, ki pa ga sprva niso ubogale. »Šest
ur sem zvezan in skrčen ležal v prtljažniku. Potem si lahko predstavljate, da sprva sploh hoditi nisem mogel. Toda najbolj me
je skrbelo, da so mi pod avto nastavili kakšno bomba ali kaj podobnega.«
Pustili so ga na samotnem kraju na območju Sežane. Za vsak primer »oborožen« z debelo palico, ki jo je pobral v gozdu, se
je odpravil naprej in kmalu prispel do ograde z ovcami in kozami. »Te ovce so mi rešile življenje,« danes razmišlja. Potrkal je
pri bližnji hiški, gospodarju povedal, kaj se mu je zgodilo, in ga prosil, naj pokliče policijo.
Nemir v Beli krajini
Medtem so doma Moravca že mrzlično iskali. Že ko je hči Nataša zgodaj popoldne opazila njegov avto, ko je peljal mimo
njihove gostilne, se ji je zdelo nenavadno. Ko pa je malo pozneje sin odšel v vinograd kosit in javil, da dedka ni, so začeli
klicati naokoli. »Naredili smo celo paniko. Okoli 18. ure pa me je poklicala neka ženska iz Sežane in dejala, da je oče pri njih.
Bila sem povsem šokirana. Potem mi ga je dala na telefon in mi je povedal vso zgodbo,« je dejala Nataša Moravec, ki se je s
hčerjo in partnerjem takoj odpravila po očeta v Sežano in ga pripeljala domov.
Pravi, da z begunci doslej ni imela prav nobenega stika in torej tudi ne kakšne slabe izkušnje. »Toda zdaj se seveda bojim,«
pravi. Tudi Mirko Moravec je prestrašen. »Kar sem doživel, je katastrofalno. Tega ne privoščim nikomur. V vinograd si ne
upam več.«
Ljudje v Beli krajini že dolgo niso več mirni. »Resnično se jih ne bojim, saj vem, da želijo le čim prej proti svojemu cilju. Je pa
vendarle neprijetno, ko v svoji hiši zagledaš neznance. Pri sosedih so jih našli, ko so spali v kurilnici. Po hišah pobirajo hrano,
oblačila, celo baterije iz sveč na pokopališču,« nam je povedala domačinka iz Nerajca, ki ni želela biti imenovana. »Živim
sama v hiši. V preteklosti se nikoli nisem zaklepala, zadnje čase pa večkrat preverim, ali imam vse zaklenjeno. Ne upam več
sama na sprehod, v gozd. Vedno hodim le po poteh, kjer lahko ves čas vidim ljudi.«
SDS za takojšen sklic Sveta za nacionalno varnost, civilne iniciative za dosledno varovanje meje s Hrvaško
SDS zaradi razmer na južni meji zahtevajo takojšen sestanek Sveta za nacionalno varnost, je na twitterju zapisal predsednik
stranke Janez Janša. Vlada namreč po njegovem mnenju teh razmer očitno ne obvladuje. Pri predsedniku vlade so se že
odzvali, in sicer so sporočili, da ne vidijo potrebe za sklic seje. “Prva skrb vsake vlade je varnost lastnih državljanov,” je še
navedel Janša. Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije pa so v Črnomlju vlado pozvali k
doslednemu varovanju schengenske meje.

Večer, Maribor
•
(Večerno branje) Prihodnost v primežu populizma. Matjaž Gruden. Večer, Maribor, 06.05.2019
https://www.vecer.com/vecerno-branje-prihodnost-v-primezu-populizma-10004823
Nedavni protestni shod proti migrantom, ki ga je v Jelšanah organiziral ilirskobistriški župan, se ne bi mogel zgoditi v
primernejšem trenutku. Nekaj tednov pred evropskimi volitvami smo dobili vpogled v petrijevko stanja duha v naši družbi,
ki nam lahko pomaga razumeti, kdo smo, kje smo in kam nas zanaša, v Jelšanah, v Sloveniji in v Evropi. Najmočnejši vtis je
gotovo pustila starejša gospa, ki jo je televizijska kamera ujela med pretepanjem asfalta s slovensko zastavo. "Mene nau
nuben jebu," je izjavila, pri tem pa pristavila še nekaj krepkih na račun tistih, ki naj bi ji po njenem mnenju poskušali ukrasti
državo. Ni skrivala, kaj namerava narediti z njimi oziroma z nami.
Del javnosti je v prizoru videl bolečino in strah, drugi predvsem zaslepljeno sovraštvo in izgubo dostojanstva in razuma. Po
pravici povedano, prvo ne izključuje drugega in obratno. Ne vem, kaj je gospo pripeljalo v takšno stanje, a morda je njena
razrvanost posledica osebnih tegob in težav, zaradi katerih bi si morda zaslužila naše sočutje. Morda.
Konec maja imamo možnost demokratične izbire glede naše in evropske prihodnosti. Od izidov je lahko odvisno, ali bomo
lahko izbirali tudi v prihodnje
Tako bolečina kot sovraštvo sta osnovni sestavini populistične politične paradigme, ki izrablja včasih legitimne frustracije, jih
spreminja v strah, predsodke in bes, te pa usmerja v grešne kozle, takšne in drugačne. Danes so to lahko migranti, če teh ni
dovolj, pridejo prav tudi feministke ali ženske nasploh, homoseksualci, Judje, muslimani in katerakoli druga družbena
skupina ali manjšina, proti kateri je mogoče nahujskati množice. Z ljudmi, ki so zaslepljeni od sovraštva, je bistveno lažje
manipulirati.
Izbruh gospe v Jelšanah je zato nazorna ilustracija populizma, ne le simbolno, ampak dobesedno. Pobesnelo mahanje z
zastavo, kletvice in grožnje z nasiljem predstavljajo modus operandi populističnega "reševanja" kateregakoli problema ali
izziva. Ni le reakcija, je akcija. Ne glede na izziv ali grožnjo, pa naj gre za globalno segrevanje, varnostna tveganja,
migracijske izzive, populizem vedno ponuja isti odgovor, priložnost, da zlijete žolč. Dejanskih in učinkovitih odgovorov na ta
vprašanja "nas nau nuben jebu" politika nima in je tudi ne zanimajo. Reševanje večine vprašanj v današnjem svetu zahteva
racionalnost, sodelovanje in solidarnost, česar od nacionalpopulistov ni pričakovati. Namesto rešitev ponujajo bes.
Populistični voditelji ravnajo zelo podobno kot gospa v Jelšanah, le da po tleh ne tolčejo s slovensko zastavo, ampak z usodo
lastnih državljanov.
Adrenalinska injekcija sovraštva kot odziv na stisko, strah ali grožnjo, realno ali izmišljeno, seveda deluje, a ne prav dolgo.
Učinkovita je približno toliko, kot stiskanje in mečkanje predmetov iz mehke gume pomaga pri preprečevanju stresa. Le da v
populizmu ne stiskate gumijastih banan, ampak lastne občutljive organe. Ko se tega zaveste, je lahko prepozno, bolečina
neznosna, posledice pa nepopravljive. Primež populizma je grožnja tudi za prihodnje generacije.

54

Pretepanje jelšanskega asfalta z zastavo je videti iracionalno, a nerazum je v populizmu naklepen. Odmik od razuma, odmik
od dejstev, odmik od logike so eden od temeljev populističnega oblastnega modela. Z ljudmi, ki ne razmišljajo, je bistveno
lažje manipulirati. Podobno je z lažmi. Bebave teorije zarote, ki se širijo in delijo po družabnih omrežjih, imajo še kako resen
namen. Gre za internetno renesanso tistega, kar je socialni darvinist Hermann von Keyserling poimenoval "führerprinzip".
Vodja ima vedno prav, kot je zapisala Hannah Arendt. Ponavljanje laži za vodjo je inkantacija zvestobe. Ritual izrekanja slepe
privrženosti, ki zavrača razmišljanje z lastno glavo in ki ponižno sprejema zgolj eno in edino resnico. Večja kot je laž, ki jo
slepo ponavljamo, bolj kot je očitno neresnična, manipulirana in sprevržena, močnejša je vez, ki podložnike veže na vodjo.
Gre za trening, ki pripravlja na slepo izvrševanje ukazov.
Potem je tu strah. Ta se pogosto omenja kot razlog, ki legitimira vsakršna stališča, ekscese, predsodke in celo nasilje. "Saj mi
tega ne podpiramo, ampak treba je razumeti, ljudi je strah." Strah seveda ni nekaj, kar gre jemati zlahka. Lahko je upravičen
in zahteva ustrezen odziv. A strah je mogoče tudi umetno ustvarjati, pod- pihovati in izkoriščati. Ni in ne more postati
univerzalni zapik za barabe in alibi za pogrezanje v nečlovečnost.
Cilj Protokolov sionskih modrecev, popolnoma falsificiranega pamfleta, ki so ga v začetku prejšnjega stoletja sproducirali v
carski Rusiji, razpečevali pa antisemiti z vseh vetrov, od Henryja Forda do nemških nacistov, je bilo povzročanje strahu pred
Judi, ki naj bi na skrivaj načrtovali svetovno dominacijo. Ta strah je bil umetno povzročen, a pri mnogih še kako realno
doživljen. Sprožil je plaz, ki je navadne ljudi na koncu prepričal, da so sprejeli umor šestih milijonov ljudi ali v njem celo
sodelovali. Ta strah je podpihovan še danes, z novimi teorijami zarote, ponovno politično legitimizacijo sovraštva, novim
valom antisemitizma, ki prihaja z vseh strani.
Populizem vztrajno poizkuša prodajati svojo ideologijo kot klasični konservatizem. Preporod prave, ljudske desnice
Nacionalpopulizem temelji na črno-beli polarizaciji sveta med čistim narodom in pokvarjenimi elitami in zajedavci. A
simplistična ideološka binarnost ni tuja niti delu levega političnega spektra, ki v svojem posplošenem demagoškem
hujskanju proti vsem mogočim "elitam" pritiska na iste gumbe in vzvode sovraštva, ki poganjajo populistično gonjo proti
drugim in drugačnim, vse mogoče teorije zarote pa tudi ponovni razmah antisemitizma. Eno je odpravljanje družbenih
krivic, drugo je kulturna revolucija. Meja med enim in drugim je vse prepogosto zabrisana.
Populizem vztrajno poizkuša prodajati svojo ideologijo kot klasični konservatizem. Preporod prave, ljudske desnice. Po tej
logiki so tisti, ki zagovarjajo vrednote liberalne demokracije, antifašizma, človekovih pravic, spoštovanje človeškega
dostojanstva, solidarnosti, torej vrednot, na katerih je bil utemeljen proces evropskega povezovanja, skrajni levičarji,
rdečkarji in stalinisti. To je popolna neumnost, saj gre za civilizacijske vrednote, na katerih so evropski projekt zgradili
predvsem konservativci in krščanski demokrati. Če koga, bi to moralo skrbeti tiste, ki se imajo za politične naslednike
Adenauerja, Schumanna, De Gasperija in drugih ustanoviteljev Evropske unije. Logika, po kateri desnico definirajo
nacionalizem, šovinizem, zavračanje antifašizma in avtoritarnost, je predvsem zanje izjemno neprijetna. Ne glede na kakšno
točko ali sedež več, ki jim jih lahko prinese oportunistično koketiranje z nacionalpopulizmom, istovetenje političnega
konservatizma z avtoritarno degradacijo politike in negacijo demokratičnih in humanističnih evropskih vrednot predstavlja
grožnjo, ki jih lahko slej ko prej izbriše s političnega zemljevida. Leta 1946 je Winston Churchill v govoru v Zürichu "Dvigni se
Evropa" izjavil, da Liga narodov ni propadla zaradi svojih načel, ampak zato, ker so države ustanoviteljice pozabile na ta
načela. Včasih bi se iz zgodovine lahko tudi česa naučili.
Tokratne evropske volitve so izjemno pomembne, obenem pa tudi nepredvidljive. Ne gre za vprašanje, ali bo zmagala
desnica, sredina ali levica, ampak koliko podpore in oportunistične potuhe bodo dobili tisti, ki namesto evropskega
sodelovanja ponujajo nacionalizem in zapiranje vase, namesto liberalne demokracije avtoritarnost, namesto skupnih
odgovorov na globalne izzive pa pretepanje asfalta. Konec maja imamo možnost demokratične izbire glede naše in evropske
prihodnosti. Od izidov je lahko odvisno, ali bomo lahko izbirali tudi v prihodnje.
•
Po shodu v Jelšanah: Kdaj bodo v SD presojali ravnanje ilirskobistriškega župana? krb, bp. Večer, Maribor,
07.05.2019
https://www.vecer.com/po-shodu-v-jelsanah-kdaj-bodo-v-sd-presojali-ravnanje-ilirskobistriskega-zupana-10004904
Po protestu v Jelšanah ...
Ob dnevu boja proti okupatorju je ob podpori ilirskobistriškega župana Emila Rojca potekal v Jelšanah shod za varno mejo –
za takšno dodatno varovanje meje s Hrvaško, s katerim bi se preprečilo vsakršen nedovoljen prehod meje, kot svoje zahteve
opisujejo v civilni iniciativi. Shoda se je udeležil tudi Branko Grims iz SDS, ki je podprl tudi protimigrantski shod v Šenčurju
leta 2016, skupaj s pripadniki protimigrantske etnonacionalistične skupine Generacija Identitete ter kandidatoma za
evropski parlament nove skrajno desne stranke Dom Bernardom Brščičem in Normo Korošec.
Na dan protesta so v stranki SD, iz katere prihaja ilirskobistriški župan in ki jo vodi predsednik državnega zbora Dejan Židan,
na družbenih medijih poudarili, da "SD ne podpira protestnega shoda na Jelšanah". Dodali so, da bodo "ocene o ravnanju
posameznih članov SD sprejemali za to pristojni organi stranke" in da pričakujejo, da "bo država izzive migracijske politike
reševala z odprtim in iskrenim dialogom z lokalnim prebivalstvom".
SD smo vprašali, o katerih organih stranke so govorili in ali so ti že ocenjevali ravnanje ilirskobistriškega župana. Iz SD so
pojasnili, da organi stranke o dogodkih v Ilirski Bistrici še niso razpravljali in da lahko politično oceno izreka predsedstvo
stranke – naslednja seja predsedstva je načrtovana v drugi polovici maja. Člani predsedstva SD so poleg predsednika stranke
še obe podpredsednici Tanja Fajon in Andreja Katič ter podpredsednika Matjaž Nemec in Jernej Pikalo. V SD so še dodali,
da "v kolikor bi bil sprožen ustrezen postopek, lahko oceno o ravnanju in primernosti posameznega člana sprejema tudi
nadzorni odbor stranke v postopku za izključitev, ki ga lahko začne vsaka članica ali član in organ stranke. Tak postopek v
tem primeru ni bil sprožen".
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Socialne demokrate smo vprašali tudi, ali so po shodu že govorili s svojim članom, županom Emilom Rojcem. V stranki
pojasnjujejo, da je vodstvo SD "z županom Rojcem v komunikaciji". "Stranka mu je že v času pred shodom sporočila, da
shoda ne podpira in da bo zlorabljen za promocijo nestrpnosti in sovražnega govora, gospod Rojc pa je ocenil, da je potreben
za to, da se za reševanje problematike ob meji pridobi ustrezna pozornost državnih oblasti. V dneh po shodu je stranka
skupaj z županom Rojcem v pogovoru ocenila, kako zagotoviti pričakovano aktivnost države, da se problematika uredi na
način, da bodo spoštovane človekove pravice prebežnikov in zagotovljeni red, varnost in mir prebivalstva". Kako bodo k
temu pristopili, v vladni stranki dodatno ne pojasnjujejo.
•
Orbanova Fidesz na izhodu iz EPP. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 07.05.2019
https://www.vecer.com/orbanova-fidesz-na-izhodu-iz-epp-10005090
Madžarski premier Viktor Orban je sporočil, da vodilni kandidat Evropske ljudske stranke Manfred Weber ne uživa več
njegove podpore.
Dobra dva tedna pred evropskimi volitvami se zdi, da se je zgodil dokončni razkol med stranko Fidesz madžarskega premiera
Viktorja Orbana in Evropsko ljudsko stranko (EPP). Potem ko so člani EPP marca zaradi dvomov o spoštovanju vrednot EU
za nedoločen čas zamrznili članstvo Fidesz v največji evropski politični skupini, je Orban v svojih izjavah kazal vse večje
navdušenje nad populistom Matteom Salvinijem in nekaterimi drugimi skrajnimi desničarji.
Da se še tesneje poveže s skrajno desnico, se je očitno odločil po obisku Salvinija in predsednika Avstrijske svobodnjaške
stranke Heinza-Christiana Stracheja prva majske dni v Budimpešti. Orban je po teh srečanjih izjavil, da Manfred Weber,
vodilni kandidat EPP za predsednika Evropske komisije, nima več njegovo podpore in da bo primoran poiskati novega
vodilnega kandidata, ki ga bo podprla Madžarska. Na to, da je Orban sprejel to odločitev po srečanju z omenjenima
politikoma, nakazuje dejstvo, da se je madžarski premier pri svoji odločitvi skliceval na izjavo, ki jo je Weber dal pred dobrim
mesecem v intervjuju za nemško televizijo ZDF. V njem je na vprašanje, kako bi ravnal, če bi za izvolitev za predsednika
Evropske komisije potreboval glasove Fidesz, Weber odvrnil, da potem tega izziva ne bi sprejel, saj si želi biti izvoljen s
podporo politične sredine, ne pa skrajne levice ali desnice.
Orban, ki je še teden dni po intervjuju Webra hvalil kot odličnega kandidata za prvega moža Evropske komisije, je v torek
dejal, da je Weber s temi besedami užalil Madžarsko in madžarski narod, zato ga ne more več podpirati. Ob tem je pojasnil
še, da so trenutni vodilni kandidati utrujeni in šibki, zato je nujen prihod novih sil, ki bodo dejansko nekaj naredile. "Evropa
potrebuje Salvinija," je dejal madžarski premier, ki tudi v tokratni kampanji v ospredje postavlja nezakonite migracije, ki naj
bi predstavljale nevarnost za prihodnost Evrope. Zato se mu zdi nujno, da bi se desnosredinske stranke, kot je EPP, tudi v
Evropskem parlamentu povezale s skrajno desnimi, med katere sodi Salvinijeva Liga in Strachejevi Svobodnjaki, članici
skupine desnih in evroskeptičnih strank Evropa narodov in svobode (ENF). A poznavalci znotrajstankarskega dogajanja v EPP
to označujejo kot nemogoče. Celo več. Navkljub temu, da je Orban še v nedeljo za nedeljsko izdajo Kleine Zeitung dejal, da
si ne želi odhoda Fidesz iz EPP, čeprav obstaja velika nevarnost, da se bo to zgodilo, so nekateri njegovo odpoved podpore
Webru razumeli kot odhod iz EPP. Tako je evroposlanka Petri Servamaa, članica finske stranke Kokoomus, ki si je
prizadevala za izključitev Fidesz iz EPP, Orbanove besede pospremila s pesmijo skupine Ramones: "Veseli me, ko te vidim,
da odhajaš."
•
Tujci prijeti, politika o (ne)varni meji. Damijana Žišt, Uroš Esih. Večer, Maribor, 09.05.2019
https://www.vecer.com/tujci-prijeti-politika-o-ne-varni-meji-10006440

Ilegalni migranti so v sredo ugrabili 79-letnega moškega, ga zvezali, stlačili v prtljažnik njegovega avtomobila in se nato
odpeljali proti slovensko-italijanski meji.
Dobro in hitro sodelovanje slovenske in italijanske policije je v sredo zvečer v Bazovici v Italiji privedlo do aretacije treh
ilegalnih pribežnikov, 25-letnega državljana Maroka in dveh 18-letnih državljanov Alžirije, ki so v sredo okoli 12.30 ugrabili
79-letnega Mirka M. pri njegovi zidanici v okolici Bele krajine in se z njegovim avtomobilom pripeljali na območje Italije.
Žrtev je bila med tem zvezana in zaprta v prtljažniku avtomobila. Osumljenci so bili danes v policijskem pridržanju, italijanski
organi so jih namreč po prijetju predali slovenski policiji, danes pa bodo zaradi sumov kaznivih dejanje ugrabitve (grozi jim
do deset let zapora) in odvzema motornega vozila (predpisana kazen je do dveh let zapora) privedeni pred preiskovalnega
sodnika novomeškega okrožnega sodišča. Ker so tujci, bo tožilstvo zanje predlagalo odreditev pripora.
Bal se je, da ga bodo odvrgli v reko
Oškodovanec, ki je bil v sredo tarča ugrabitve, je policiji pojasnil, da sta k njemu prišla neznanca s steklenicami in govorila
voda, voda. Kmalu sta se pojavila še dva moška, vsi so se pogovarjali v njemu neznanem jeziku. Nato ga je eden od njih
obrnil, mu dal roke dal na hrbet in jih zvezal. Dvignili so ga in ga dali v prtljažnik. Med vožnjo se je bal, da ga bodo odvrgli v
reko, je opisoval. Ko so neznanci avto po več urah vožnje ustavili in odšli, se je bal, da so pod avtom pustili eksploziv. Nato
se je nekako uspel odvezati, priti iz prtljažnika in poiskati pomoč.
Konec aprila že vrnjeni Hrvatom
Tomaž Peršolja, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto, je povedal, da so do oškodovanca pri njegovi zidanici pristopili
štirje neznanci (enega policija še išče), ga sprva prosili za vodo, nato pa mu grozili z nožem. Potem so mu vzeli avtomobilske
ključe, zvezali roke in noge ter mu prelepili usta. Nato so ga porinili v prtljažnik avtomobila in se skupaj z njim odpeljali. Po
večurni vožnji so neznanci parkirali vozilo na kolovozni poti pri vasi Prelože pri Lokvi, kjer so oškodovanca zapustili in se peš
odpravili proti Italiji.
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Foto: Večer
Oškodovanec, ki na srečo ni bil poškodovan, se je sam rešil iz prtljažnega prostora avtomobila in v bližnji hiši prosil občana,
da pokliče policijo, ki je takoj stopila v akcijo. Kot je še pojasnil Peršolja, so policisti med postopkom s prijetimi osumljenci
ugotovili, da so vse tri že 29. aprila letos prijeli pri Policijski postaji Črnomelj po ilegalnem prehodu državne meje iz Hrvaške
v Slovenijo in jih dan kasneje vrnili hrvaškim varnostnim organom.
Peter Skerbiš, vodja oddelka za upravljanje meja, pa je danes pojasnil, da je policija do 6. maja letos je policija obravnavala
že 3022 ilegalnih prehodov državne meje, lani v istem obdobju 1520. Policija je letos prijela 218 tihotapcev ljudi, večinoma
tujcev, zoper 158 tihotapcev je bil odrejen pripor. Opozoril je tudi na mednarodno zaščito, ki jo zlorabljajo mnogi ilegalni
pribežniki, ki pri nas zaprosijo za azil. "Slovenska policija dela in bo storila vse, da bo Slovenija še naprej varna država.
Navkljub današnjemu dogodku se je treba zavedati, da sodimo v krog najvarnejših držav na svetu. Treba pa je odkrito
povedati, da ni mogoče stoodstotno zagotoviti, da se tak dogodek v prihodnosti ne bo več zgodil," je povedal še Jože Senica,
namestnik generalne direktorice policije.
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Prostesti civilnih iniciativ
Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije so po dogodku danes v Črnomlju vlado pozvali k
doslednemu varovanju schengenske meje. Predstavnica Civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan je dejala, da nasprotujejo
tako ilegalnim prehodom migrantov kot tudi kakršnimkoli migrantskim centrom ob meji. Predstavnik Civilne iniciative Ilirska
Bistrica Borut Rojc je predsedniku vlade Marjanu Šarcu namenil poziv, da naj ukrene vse, da se na mejo pošlje vojska in da
naj vojaki dobijo policijska pooblastila. Predstavnica Civilne iniciative Škofije Sabina Homjak je pristavila, da število
nedovoljenih prehodov narašča tudi na Obali in da o težavah z migranti poročajo tudi z italijanske strani.
Šarec: Nacionalnovarnostni sistem deluje
Sredina ugrabitev 79-letnika v Beli krajini je najbolj razburila SDS in SLS, nekoliko manj pa Novo Slovenijo. Poslanec SDS
Branko Grims je danes zatrjeval, kako zelo so se motili tisti, ki so mislili, da je tema z ilegalnimi migranti končana ter da so te
stvari rešene in urejene. Ponovil je zahtevo stranke po sklicu seje Sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki bi moral aktualno
situacijo v zvezi z ilegalnimi migranti obravnavati resno.
Sistem dovoljuje zlorabo azilne politike
Dr. Branko Lobnikar s Fakulteta za varnostne vede pravi, da so migracije kot varnostni problem nerešena stvar. "Z njimi se
mora ukvarjati več institucij, ne le policija, ki sama ni zmožna stvari dovolj učinkovito rešiti. Zaradi tega ne bi bilo nič narobe,
če bi se o migracijah pogovarjali tudi tisti, ki so odgovorni za zagotavljanje nacionalne varnosti." Dodaja, da se mu zahteva
SDS po sklicu SNAV ne zdi čisto za lase privlečena. "Migracije v povezavi z organiziranim kriminalom so tudi varnostni
problem, ki ga je treba primerno naslavljati in zahteva še kakšne sistemske spremembe, ne samo okrepljeno delovanje
policije. Policija opravlja svoje naloge pri varovanju zunanje schengenske meje. Vprašati se je treba, ali je preprečevanje
migracij mogoče upravljati samo z dobrim policijskim delom ali je treba narediti še kaj drugega. Ob povečanih ilegalnih
migracijah, ki so vezane na organizirani kriminal, je treba okrepiti delo policije na južni meji. Treba je vključiti še vojsko in
pomožno policijo. A to verjetno ne bo dovolj, saj sistem dovoljuje zlorabo azilne politike. Meje ni mogoče hermetično
zapreti ne z rezilno žico in ne z dvakratnim povečanjem številom policistov na meji."
"Če vlada ni sposobna zaščititi slovenskih državljanov, jo javno pozivam, naj takoj dostopi in to prepusti tistim, ki smo to
sposobni narediti," je bil odločen Grims. Premier Marjan Šarec se je odzval, da nacionalnovarnostni sistem deluje, zato
trenutno ni potrebe po sklicu SNAV. Šarec je še spomnil, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje
schengenske meje, pred dnevi pa je vlada aktivirala posebno enoto policije in za pomoč zaprosila tudi vojsko. Poleg tega pa
po njegovih besedah tečejo tudi naročila za dodatno panelno ograjo. Šarca so podprli v koalicijski SD, kjer menijo, da
kompetentne osebe skrbijo za varnost državljanov, a da morajo postopati mirno in ne prestrašiti ljudi.
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(VIDEO) Šarec o ugrabitvi v Beli Krajini: Sistem nacionalne varnosti deluje, ni potrebe za sejo Sveta za
nacionalno varnost. A.L., M.R., STA. Večer, Maribor, 09.05.2019
https://www.vecer.com/spremljamo-v-zivo-policija-predstavlja-informacije-o-ugrabitvi-moskega-v-beli-krajini-10006113
Jože Senica, namestnik generalne direktorice policije, je ob tej priložnosti povedal, da slovenska policija dela vse in bo
tudi v prihodnosti storila vse, da Slovenija ostane varna država. Ob tem opozarja, da kljub včerajšnjemu dogodku
Slovenija sodi med najvarnejše države na svetu.
Kot smo poročali, so včeraj pozno popoldne operativno-komunikacijski center v Kopru obvestili, da so neznanci iz vozila
izpustili zvezanega starejšega moškega, ki naj bi mu pred tem ukradli vozilo in odvzeli ključe zidanice v Beli krajini. Moški se
je po tem zatekel k bližnjim stanovalcem, ti pa so obvestili policijo in svojce.
Kaj so o dogodku povedali na policiji?
Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto Tomaž Peršolja je pojasnil, da je včeraj okoli 18. ure občan iz vasi Prelože pri
Lokvi obvestil operativno-komunikacijski center v Kopru, da se je pri njem zglasil neznanec, ki trdi, da je bil ugrabljen in da
so ga neznanci iz Bele krajine pripeljali na območje te vasi in ga tam zapustili. Osumljenci so po besedah žrtve pot
nadaljevali peš po makadamski poti v smeri Italije.
Premier Šarec: To ni primerljivo z letom 2015
Premier Marjan Šarec zagotavlja, da nacionalnovarnostni sistem deluje, hkrati pa v njegovem kabinetu dodajajo, da ni
potrebe po sklicu seje Sveta za nacionalno varnost, ki jo je takoj zjutraj zahteval Janez Janša.
Premier se je na dogajanje odzval v izjavi za medije ob neformalnem srečanju voditeljev držav članic EU v romunskem
Sibiuu. Poudaril je, da se ukrepi za varovanje meje sprejemajo. Spomnil je, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov
evrov za varovanje schengenske meje. Pred dnevi so aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili tudi vojsko.
Tečejo pa tudi naročila za dodatno panelno ograjo.
"Naš predlog znotraj Evropske unije, ki smo ga že večkrat poudarili, je da bi moral Frontex nujno začeti varovati zunanjo
mejo Evropske unije. To pa je meja med Hrvaško in Srbijo ter Hrvaško in Bosno in Hercegovino. To bi bil še dodaten ukrep, ki
bi bil zelo dobrodošel pri soočanju s temi migracijami." Ocenil je, da se to še ni zgodilo, ker "Evropska unija ni vedno dovolj
učinkovita pri svojih odločitvah".
Šarec je zagotovil, da sistem deluje in da tudi pri sredinem primeru ne vidi nobenih manjkov ukrepov s strani policije.
Spomnil je namreč, da so bili ti migranti že enkrat prijeti.
Nihče pa ne zanika, da migracije so, je dodal. "Treba je povedati, da to ni primerljivo z letom 2015, kjer so bili ljudje v teh
kolonah popolnoma nekaj drugega. Danes gre za organizirane tihotapske združbe, za ilegalne migrante. Slovenska policija
deluje in ukrepa v skladu s svojimi pooblastili," je dejal premier.
Dodal je, da bo v prihodnje treba razmisliti o pravi politiki glede migracij, tako leva kot desna politika sta po njegovih
besedah ekstrem. "Prava pot je samo sredinska pot," je dodal.
Šarec je hkrati poudaril, da je tik pred evropskimi volitvami na dogajanje treba gledati v tej luči: "Vemo, da se nahajamo tik
pred evropskimi volitvami, da nekatere stranke rade uporabljajo to tematiko in tudi za soboto so že sklicani neki shodi.
Zadeve se odvijajo kar precej hitro, če me razumete."
Policija je nemudoma pričela z izvajanjem postopka, na kraj so poslali kriminaliste, vse razpoložljive policijske patrulje,
posebno enoto policije, aktivirali so tudi helikopter. Ker se kraj Prelože nahaja v neposredni bližini italijanske meje, so o
dogodku nemudoma obvestili italijanske varnostne organe. Ti so nekaj po 20. uri v Bazovici, ki se nahaja le nekaj kilometrov
od kraja, kjer so zapustili moškega, prijeli tri osebe, ki so ustrezale opisu osumljencev. Nekaj po polnoči so italijanski
varnostni organi na podlagi sporazuma vse tri osumljence vrnili v Slovenijo, kjer jih je nemudoma pridržala slovenska policija
in jim odvzela prostost zaradi ugrabitve in protipravnega odvzema vozila.
Peter Skerbiš, vodja oddelka za upravljanje meja, je na novinarski konferenci povedal, da je Slovenija do 6. maja letos
beležila 3022 ilegalnih prehodov države, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj 100 odstotkov več. Lani so v tem
obdobju beležili nekaj več kot 1500 ilegalnih prehodov meje. Najpogosteje obravnavana državljanstva so alžirsko,
pakistansko in maroško. Najbolj obremenjene policijske uprave pri nas pa ljubljanska, koprska in novomeška.
Peršolja pojasnjuje, da so v razgovoru z občanom ugotovili, da so včeraj okoli 12. ure trije neznanci na protipraven način
moškega zvezali, ga naložili v prtljažnik njegovega vozila, mu vzeli ključe in ga več ur vozili po Sloveniji. Po besedah žrtve bi
naj večurna vožnja bila predvsem zato, ker napadalci niso poznali poti. Po približno šestih urah so prispeli na makadamsko
pot v bližini vasi Prelože, kjer so moškega odvezali in izpustili. Pred tem so mu vzeli torbico, v kateri so bili dokumenti in
nekaj drugih predmetov, med njimi žepna svetilka in noži. Predmete so ob pridržanju našli pri osumljencih.
Odziv v SDS
SDS zaradi razmer na južni meji zahtevajo takojšen sestanek Sveta za nacionalno varnost, je na Twitterju zapisal predsednik
stranke Janez Janša. Vlada namreč po njegovem mnenju teh razmer očitno ne obvladuje. "Prva skrb vsake vlade je varnost
lastnih državljanov," je še navedel Janša.
Tomaž Peršolja pojasnjuje, da so osumljenci 25-letni Maročan in 18-letna Alžirca. Pri ugrabitvi naj bi sodelovali štirje ljudje,
zato policija četrtega osumljenca še išče. Osebe so v pridržanju, kriminalistična policija pa izvaja postopke za varovanje in
zbiranje dokazov.
Policisti so ugotovili, da so bili vsi trije osumljenci v policijskih postopkih obravnavani že 29. aprila letos, kjer jih je
obravnavala Policijska uprava Črnomelj. Dan kasneje so jih vrnili hrvaškim varnostnim organom.
Jože Senica, namestnik generalne direktorice policije, je ob tej priložnosti povedal, da slovenska policija dela vse in bo tudi v
prihodnosti storila vse, da Slovenija ostane varna država. Ob tem opozarja, da kljub včerajšnjemu dogodku Slovenija sodi
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med najvarnejše države na svetu. Kljub temu pa tovrstnih dogodkov ni mogoče predvideti in zagotoviti, da se kdaj v
prihodnosti ne bodo več zgodili. "Zagotavljam, da bo policija storila vse, za čim več varnosti v državi."
Žrtev spregovorila
Moški, ki je bil včeraj tarča ugrabitve, je v policijskem zapisniku, kot navaja portal 24 ur pojasnil, kaj se je dogajalo. Kot je
povedal, sta do vinograda prišla moški in ženska iz Ljubljane, ki ju od prej ni poznal. Prosila sta ga, če lahko pogledata malo
naokrog po vinogradu, saj iščeta starine. "Okoli pol ene popoldan je do mene v vinograd iz smeri kleti z dvema steklenicama
prišel neznanec (tisti, ki je kasneje vozil moj avto) in mahal s steklenicama ter govoril voda, voda. Pokazal sem mu, da pitne
vode nimam, nakar je moški odšel v smeri kleti," je opisoval.
Kot opisuje, sta se kmalu pojavila še dva druga moška, eden od njiju je proti njemu mahal z nožem. Govorili naj bi "v jeziku,
ki ga ne razumem (podobnem turškem, ki sem ga slišal iz medijev), nekaj govoril, med besedami pa sem slišal tudi besedo
panika. Obrnil me je in mi roke dal na hrbet. Drugi moški pa je odšel v klet, iz katere je prinesel zeleno debelejšo vrv, ki jo
imam tam, nakar sta mi z njo zvezala roke na hrbtu," piše 24 ur.
Med drugim moški opisuje, da so se moški kasneje preoblekli v črna oblačila, ki so jih imeli s seboj. "Nato so me dvignili in
me dali v prtljažnik. Obrnili so me tako, da sem sprva gledal nazaj, torej proti zadnjemu delu vozila. Pokrili so me z odejo, ki
sem jo imel na zadnjih sedežih avtomobila. Moški so se usedli v avto, po tem, ko so že speljali, pa se jim je v vozilu pridružil še
četrti moški, ki sem ga že prej videl daleč pri ograji, a je bil predaleč, da bi ga lahko videl bolje," je v policijskem zapisniku kot
poroča 24 ur opisovala žrtev.
Dodal je, da je mislil, da ga bodo napadalci vrgli v reko. "Eden od storilcev je ves čas pazil name in me sproti pokrival, ko sem
se malo odkril," poroča 24 ur.
Kot je še opisaval moški, se je bal, da so storilci pod avtom pustili kaj eksplozivnega. "Nekako sem se uspel rešiti vrvi in traku
ter uspel rešiti iz prtljažnika. Šel sem dalje po poti v smeri, kot so šli moški, in na poti našel eno svojih rokavic in kapo. Vzel
sem se palico, če bi moške še kje srečal," še piše 24 ur.
Župan Kavšek: Ljudem ob meji je treba vrniti občutek varnosti
Črnomaljski župan Andrej Kavšek je državo in ministrstvo za notranje zadeve pozval, naj okrepita tehnično varovanje meje s
Hrvaško, hkrati pa je opozoril, da se je treba ob teh trenutkih izogibati populizmu. Sam dogodek obžaluje in meni, da se ne
bi smel zgoditi.
Je pa po njegovem mnenju zdaj ključno ljudem ob schengenski meji povrniti občitek varnosti. Sodelovanje s policijo
ocenjuje kot dobro, pri tem pa pravi, da so policisti pri varovanju meje in odkrivanju nedovoljenih prehodov pogosto tudi
preutrujeni in da bi morali tehnično varovanje meje okrepiti v tem smislu, da migranti ne bi mogli priti tako daleč od meje.
Do omenjenega dogodka je namreč prišlo približno osem kilometrov od državne meje, je pojasnil.
Župan se je odzval tudi na napoved protesta, ki ga je za v soboto popoldne v Črnomlju napovedala Civilna pobuda Bela
krajina, katere pobudnica je tudi njegova protikandidatka na zadnjih županskih volitvah iz vrst SDS Maja Kocjan. Župan je
dejal, da je pravica ljudi, da povejo svoje mnenje. To morajo sicer po njegovem storiti miroljubno in se pri tem izogibati
populizmu. "Treba je biti miren in realen, saj to niso populistične, temveč resne teme, resnost in mirnost pa sta ključ vsake
resne komunikacije," je poudaril.
Glas ljudstva se mora po njegovih besedah slišati tudi širše, hkrati pa Kavšek upa, da bo protest pozitivno prispeval k
reševanju problema nedovoljenega prehajanja meje.
Grims prepričan, da ilegalni migranti postajajo vse bolj agresivni
Poslanec SDS mag Branko Grims je na današnji novinarski konferenci spregovoril o pozivu SDS k ukrepanju v zvezi z
varnostno situacijo in ugrabitvijo na južni meji. "Zgodba, ki se je odvila včeraj in ki smo ji priča od novega leta dalje, kaže,
kako zelo so se motili tisti, ki so mislili, da je tema z ilegalnimi migranti končana in da so te stvari rešene in urejene. Seveda
niso. Za Slovenijo so se šele začele," je dejal mag. Grims in dodal, da je z včerajšnjo ugrabitvijo skoraj 80-letne osebe v Beli
Krajini »vrag dokončno odnesel šalo.« Po besedah poslanca mag. Grimsa je ugrabitev jasno kriminalno dejanje. "Ne vem, če
se zavedamo, kakšno srečo je imel ta gospod, da se mu nič ni zgodilo," je dodal poslanec Grims in dodal, da je tudi z
včerajšnjo ugrabitvijo jasno, da postajajo ilegalni migranti vse bolj agresivni.
"Stvari se zaostrujejo. V celotni Zahodni Evropi ilegalni migranti niso več tako dobrodošli kot so bili prej, po drugi strani
padec ISISa in propad islamskega kalifata pomeni, da prihajajo v Evropo tisti, ki so se tam borili," je dejal Grims.
"Vlada je odgovorna za aktualno stanje in ne more se ljudem predlagati, naj se obnašajo samozaščitno," je bil jasen
poslanec, ki je ob tem še dejal, da je prav vlada dolžna poskrbeti za varnost vsakega državljana in državljanke. "Vlada ima
navsezadnje pooblastila, moč in aparat, da vse to uresniči, ljudje pa imajo vso pravico, da takšno ravnanje od vlade tudi
zahtevajo. Če ne, bo samo vprašanje časa, kdaj se bodo začeli vrstiti pozivi in konkretni koraki, da se ljudje samozaščitno tudi
organizirajo," je povedal Branko Grims.
Opozorilo pred ustvarjanjem panike in širjenjem strahu
Glede ugrabitve se je oglasila tudi Alternativna akademija, ki opozarja "pred vnovično eskalacijo ksenofobno motiviranega
ustvarjanja panike in širjenja strahu".
"V trenutnem dogajanju, ki sovpada tudi s prihajajočimi evropskimi volitvami, vidimo pretirano in v ničemer utemeljeno
politično reakcijo na dogodek z elementi kaznivega dejanja, v katerem so storilci tudi že priprti. Popolnoma neutemeljeno in
zgrešeno bi bilo v posamičnem primeru uzreti dober razlog za posplošeno sklepanje, žal pa ravno na tej gesti temelji taktika
tistih, ki bi radi kovali svoje politične dobičke s širjenjem stereotipov, hujskaštva in docela poenostavljenih ocen o beguncih
in migracijah.
Svarimo tudi pred neodgovornimi pozivi, da se ljudstvo samo organizira skozi vaške straže in zavaruje mejo pri nekaterih
strankarskih krogih, kar lahko hitro pripelje do popolnega nespoštovanja demokratičnega reda in neslutenih razmer
moralne panike in splošnega kaosa. Če kdaj, potem je tudi po tem dogodku potrebno širiti strpnost med ljudi in zavedanje,
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da niso nastopili nikakršni razlogi za izredne razmere – sploh zato, ker so bili storilci tega enkratnega izoliranega kaznivega
dejanja že ujeti in ker policija obvladuje situacijo glede povečanega vstopa beguncev. Pričakujemo, da se bo slovenska vlada
odzvala trezno, pomirjujoče in spoštujoč vso mednarodno zakonodajo, pri tem pa ne bo sledila pritiskom politične opozicije
in zahtevanim ukrepom o pošiljanju vojske na mejo ali posebnih pooblastilih," je zapisal predsednik Alternativne akademije
Darko Štrajn.
•
(INTERVJU) Večina migrantov se bo neštetokrat poskusila prebiti do cilja. Intervju: Anton Travner. Pogovarjal se
je: Uroš Esih. Večer, Maribor, 09.05.2019
Mag. Anton Travner, direktor Inštituta za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF)
https://www.vecer.com/vecina-migrantov-se-bo-nestetokrat-poskusila-prebiti-do-cilja-10006446

Slika: Anton Travner: ”Sklic Sveta za nacionalno varnost je smiseln zaradi povečevanja števila migrantov na poti iz Grčije
proti Sloveniji in naprej proti ciljnim državam.” Foto: BOBO
Mag. Anton Travner, direktor Inštituta za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF)
Kakšni so migrantsko-tihotapski trendi v regiji?
"Slovensko-hrvaška meja je le delček na migracijski poti, ki gre iz Grčije, po južni strani Albanije in Črne gore, prek BiH in
Hrvaške v Slovenijo in nato naprej proti ciljnim državam. V Grčiji je po zadnjih podatkih okoli tisoč migrantov, vsi pa so
namenjeni v severne države EU. Slovenija ni ciljna država, migrantski tok gre naprej.
Na tem področju zelo dobro delujejo organizirane kriminalne družbe, ki od tihotapljenja ljudi kujejo zelo visoke dobičke.
Tihotapljenje ljudi je najbolj donosen posel med vsemi kriminalnimi aktivnostmi, z najmanjšim tveganjem. Zelo aktivne so
združbe, ki jih tvorijo tujci, v glavnem zavrnjeni prosilci za azil. V Srbiji se je zgodil celo oborožen spopad med tihotapci iz
Pakistana in Afganistana za to, kdo bo prevladoval na določenem delu države in na določenih tihotapskih poteh. Sama
struktura migrantov pa kaže, da ne prihajajo z območja oboroženih spopadov, ampak jih je večina iz Afganistana, Pakistana
in Severne Afrike.
Relativno lepo vreme in ugodno pravno okolje omogoča migrantsko pot. Migrantje praviloma izkoriščajo azilne pravice, saj v
vsaki državi, kjer so prijeti, zaprosijo za azil, države pa jih praviloma ne vračajo in jim omogočijo pravice begunca v vsaki
državi. Začasno zaščito migranti praviloma izkoristijo, da gredo neovirano preko določene države, vajo pa nato ponovijo v
naslednji državi, vse do ciljne države."
Osumljenci so bili 30. aprila 2019 vrnjeni hrvaškim varnostnim organom. Kako svoje meje varuje južna soseda Hrvaška,
kandidatka za članstvo v schengenskem sistemu?
"Vrnjeni so bili korak nazaj v postopku vračanja, ki je najbolj enostaven in najcenejši. Ne vemo pa, če jih je Hrvaška vrnila v
BiH, od koder so najverjetneje prišli. Večina zavrnjenih se bo neštetokrat poskusila prebiti do ciljne države.“
Gre za varnostni dogodek, zaradi katerega bi moral predsednik vlade Marjan Šarec sklicati Svet za nacionalno varnost
(SNAV)?
"Incident kot tak pravzaprav ne kaže na nič. Ne gre za nič novega. Gre pa za dogodek, ki pritegne pozornost širše javnosti.
Zaradi samega dogodka nima nobenega smisla sklicevati SNAV. Zaradi povečevanja števila migrantov na poti iz Grčije proti
Sloveniji in naprej proti ciljnim državam je sklic smiseln. Migracije so resen regionalni, nacionalni in varnostni problem."
Slovenska policija obvladuje položaj na meji in migrantsko situacijo nasploh?
"Slovenska policija zelo dobro obvladuje posel varovanja meje in prijemanja migrantov. Tudi v primerjavi z drugimi
policijami v regiji. Težava pa je, da administrativni del ministrstva za notranje zadeve, ki je zadolžen za azilni postopek in
kasnejše postopke z migranti, ne opravi dela dovolj natančno."

61

•

(EKSKLUZIVNO - INTERVJU) Puigdemont: "Priča smo farsi, lažnemu procesu, obrača se nam želodec". Intervju:
Carles Puigdemont. Pogovarjal se je: Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 09.05.2019
Odstavljeni katalonski predsednik vlade Carles Puigdemont posebej za Večer in Primorski dnevnik.
https://www.vecer.com/ekskluzivno-intervju-puigdemont-prica-smo-farsi-laznemu-procesu-obraca-se-nam-zelodec10005813
Odstavljeni katalonski predsednik vlade Carles Puigdemont posebej za Večer in Primorski dnevnik.
Waterloo je kraj z zgodovinskim imenom; marsikdo do pred kratkim ni vedel, v kateri evropski državi je mestece, ki se je
proslavilo z zadnjim porazom Napoleona, z zmago Wellingtona in s spremembo evropskega zemljevida na Dunajskem
kongresu, ki je ostal v veljavi vse do prve svetovne vojne. Že nekaj več kot leto dni pa se Waterloo pojavlja v evropskih
časopisih, ker se je tja zatekel odstavljeni predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont. Naključno, kot sam pojasni z
nasmeškom, ker je iskal primerno poslopje nedaleč od Bruslja, lahko dostopno s tamkajšnjega letališča, in jo je našel prav
tam.
Ko sem se v soboto, 4. maja, pogovarjal s Puigdemontom v Waterlooju, ni bilo jasno, ali bo lahko kandidiral za evropskega
poslanca. Španska volilna komisija mu je to preprečila, tožilstvo je temu ugovarjalo, sodnik, ki bi moral odločiti, si je umil
roke in zadevo poslal na vrhovno sodišče, slednje si je najprej samodejno podaljšalo rok za odločanje, nato pa zadevo vrnilo
madridskemu sodišču, vendar z navodilom, naj kandidaturo dovoli, kar je madridski sodnik poslušno naredil. Zalogaj je bil za
špansko sodstvo prehud, saj je tvegalo, da bi poseglo Evropsko sodišče za človekove pravice in morda celo razveljavilo
volitve, Španija pa se vseskozi izogiba internacionalizaciji katalonskega vprašanja. In tako se bo danes v Schengnu in jutri v
Ljubljani začela Puigdemontova kampanja.
Volilna komisija je zavrnila vašo kandidaturo za Evropski parlament. Gre po vaši oceni za pravni ali politični ukrep?
"Volilna komisija ni sodni organ, je vladni organ, ki je zadolžen za nadzor nad volitvami. Očitno gre za politično odločitev, ki
je v nasprotju z vsemi normativi in predstavlja nasilje nad pravno državo."
Volilno kampanjo začnete v Schengnu. Zakaj prav tam, saj Schengen vendar ni pomembno evropsko mesto?
"To je ime, ki ima svojo vsebino. Gre za vsebino svobode gibanja, za vsebino pravic. Odkar nam je doma to onemogočeno,
nam prav ta vsebina ponuja prostor, v katerem lahko ščitimo svoje pravice. Skratka, Schengen mi omogoča, da iz Belgije
branim svoje pravice."
No, takoj za tem greste v Slovenijo. Zakaj v Slovenijo?
"To je država, ki je izvedla svojo samoodločitev, kar nam potrjuje, da je samoodločba v Evropi možna in da Evropska unija
samoodločbo priznava. To je praktičen primer, da je Evropa v preteklosti naredila nekaj, kar danes odreka Kataloniji. Mislim
tudi, da je med Slovenijo in Katalonijo medsebojno razumevanje zelo visoko, vsaj tako ga jaz razumem. Tretji razlog je
oseben. V juliju 1991 sem bil v Sloveniji, to je bilo nekaj tednov po razglasitvi neodvisnosti, in lahko sem ugotovil, da je
nastala država z demokratično usmeritvijo. To je bil pomemben trenutek za Evropo. Slovenija je prispevala k izboljšanju
demokracije v Evropi, ker je primer uspešnega prehoda iz tveganja v evropski demokratični prostor."
Dajemo lekcije Venezueli, pa ...
V svoji knjigi La crisi catalana pa opozorite tudi na nekatere probleme: marsikaj za vas ni bilo sprejemljivo, predvsem
nekatera nasilna dejanja.
"To so bili drugi časi. Nenasilno sprejemanje odločitev je v Evropi s časom dozorelo. Žal smo se nekako privadili, da procese
samoodločanja spremlja tudi nasilje. Danes je to nesprejemljivo. Samoodločba je pravica miru, je sredstvo miru.
Spoštovanje pravice do samoodločbe preprečuje konflikte. Seveda, če te neka država napade, imaš pravico, da se braniš, o
tem ni dvoma. Toda da se to dogaja v Evropi v 21. stoletju, ko mi učimo ves svet, v tem času, ko dajemo lekcije Venezueli,
pa v Evropi nismo sposobni rešiti političnega konflikta, ne da bi se izognili nasilju, to je res nezaslišano."
Odločili ste se, da boste svojo volilno kampanjo vodili po vsej Evropi, ne v Španiji. Res je videti čudno, da kandidirate v
Španiji, saj tja ne morete, in zato potujete po Evropi. Za koga oziroma za kaj boste tam delali kampanjo?
"Najprej je treba povedati, da član Evropskega parlamenta ne predstavlja neke države, ampak predstavlja evropske
državljane. Na to je treba vsakič opozoriti. Kar zadeva mene, drži, da osebno ne bom mogel voditi kampanje v Španiji, bom
pa vsak dan prisoten v kampanji v španski državi, čeprav ne fizično. Kar se dogaja v Kataloniji, zadeva vso Evropo. Poleg boja
za neodvisnost, ki je za nas seveda zelo pomemben, obstaja tudi boj za demokracijo, za državljanske pravice v Evropi. Če
Evropa dopusti, da država članica tako samovoljno krši temeljne pravice, je treba ukrepati. Zahtevati moramo solidarnost
evropskih demokratov; kadar sta svoboda in demokracija ogroženi v enem delu Evrope, je to grožnja za vse."
Napovedali ste, da se boste, če boste izvoljeni, vrnili v Katalonijo, vendar bi vam Evropski parlament lahko tudi ne priznal
imunitete.
"Če bom izvoljen, bom imuniteto pridobil na dan, ko bodo razglašeni volilni izidi. O tem ni nobenega dvoma. To bi mi
omogočilo, da se svobodno gibam po EU. Seveda se tu postavlja vprašanje, ali bo Španija spoštovala pravna načela Evrope
in mi dovolila, da opravljam naloge evropskega poslanca na španskem ozemlju. Domnevam, da tega ne bo dovolila. Vrsta
primerov dokazuje, da Španija ne spoštuje temeljnih pravnih načel. Španija je država, ki je bila največkrat sankcionirana
zaradi nespoštovanja evropskih določil, je država, ki jo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) najpogosteje
obravnava. Naj navedem primer predsednika baskovskega parlamenta Juana Maríe Atuxena, ki ga je španska vlada
odstavila, ker ni hotel razpustiti poslanske skupine stranke Batasuna, a je ESČP ta ukrep razveljavilo. Pa primer Arnalda
Otegija, ki je presedel šest let v zaporu, a je nato ESČP ugotovilo, da so bile kršene njegove temeljne pravice do obrambe. In
tudi primer, ko je Španija obsodila skupino mladih indipendentistov iz Girone, ker so zažgali sliko kralja, a je nato ESČP
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obsodilo Španijo. Skratka, Španija ne spoštuje evropskega pravnega reda in ena od nalog Evropskega parlamenta je tudi, da
jo prisili, da spoštuje zakone."
Vendar bi se lahko zgodilo, da vam Evropski parlament ne prizna imunitete.
"To je možno. Parlament lahko odvzame imuniteto, vendar to ne bi vplivalo na moj status poslanca, ampak bi samo
omogočilo sodni postopek proti meni. Odločil sem se, da se bom, če bom izvoljen, v Evropskem parlamentu boril v obrambo
svojih političnih pravic, kajti s tem se bom boril za politične pravice Katalonije."
Predsednik vrhovnega sodišča Manuel Marchena vas je na madridskem procesu nekajkrat omenil in vas označil z besedo
rebelde, upornik. Se počutite upornik?
"Ne, in presenetljivo je, da me neka sodna oblast že obsoja, ne da bi mi sodila. Nisem noben upornik, sem na razpolago
evropskemu sodstvu, kadarkoli je obstajal zaporni nalog, sem se mu podredil, v Belgiji in Nemčiji. Zakonito prebivam v
Belgiji, tu imam bivališče, imam osebno izkaznico. Kakšen upornik neki, vsi vedo, kje stanujem, vabijo me na uradne javne
dogodke. Bi pa bil res zelo čuden upornik."
"To je sramota za vse demokrate, v Španiji in v EU"
Zaustaviva se na kratko pri madridskem procesu. Verjetno mu tudi vi sledite. Govoril sem z veliko ljudmi, ki razumejo
španščino in na spletu občasno spremljajo proces, pa so osupli nad potekom razprave. Kakšen je vaš vtis?
"Potrjuje se naša bojazen. Ni jamstev, ni bilo nobenega zločina in zato tudi ni dokazov. Priča smo farsi, lažnemu procesu,
obrača se nam želodec, nobenega razloga ni, da so naši tovariši in prijatelji ves ta čas v zaporu. Ker se to lahko dogaja v
državi članici Evropske unije, kaže na slabost demokracije. To je sramota za vse demokrate, v Španiji in Evropi. V Evropski
uniji je tak politični proces, tak ponaredek, tako neutemeljen, kot je ta, nesprejemljiv, nesprejemljivo je, da so nedolžni,
miroljubni, demokratično izvoljeni ljudje v preventivnem zaporu že skoraj poldrugo leto. To je sramota, ki se mi upira. Moja
naloga je, da dajem glas ljudem, katerim je bilo to onemogočeno. Hodim na konference, sodelujem na razpravah,
pripovedujem, kaj se dogaja."
Pred kratkim ste sprožili Evropsko državljansko pobudo proti Španiji.
"Kar nekaj ciljev imamo s to pobudo. Prvi je, da seznanimo evropske institucije s tem, kar se dogaja. Kot drugo je tudi
priložnost za Španijo, da izboljša svojo demokracijo. Tretji cilj je omogočiti evropskim državljanom, da se seznanijo z
oslabitvijo demokracije v Španiji in nam priskočijo na pomoč. To ni pobuda proti Španiji, je pobuda v korist demokracije v
Španiji."
Zdi se mi, da v Madridu z vami ne delijo tega mnenja.
"Natanko tako, v Madridu avtomatično zavračajo vse naše predloge. Ampak problem je v Madridu. Ko je nemško sodstvo
odločilo, da sem svoboden državljan, in je belgijsko sodstvo zavrnilo mednarodni priporni nalog, kar nam je omogočilo, da
ohranimo pravice, ki nam pripadajo kot svobodnim državljanom, je očitno, da problem ni v Evropi, ampak v Madridu."
Vendar pa vi ustvarjate vzporedne strukture v Belgiji.
"Ne, ne gre za vzporedne strukture. Consell per la Republica, Svet za republiko je okolje, kjer se lahko povsem svobodno
izrazimo za zaščito tistega, za kar smo se odločili v oktobru 2017. V Kataloniji tega ne bi mogli početi. V resnici oblikujemo
prostor, v katerem je mogoče delovati v okviru pravne države EU, da lahko nadaljujemo zaščito svojih pravic. Dosegamo
raven, ki je katalonska vlada oziroma katerakoli katalonska institucija ne more doseči."
Enotnost Kataloncev je nedotaknjena
Letos sem se udeležil dveh dogodkov v podporo pravici do samoodločbe. Najprej 16. februarja v Barceloni ob ogromni
udeležbi, bilo je več kot 300.000 ljudi. Ko se je ta protestni shod končal, sem stal za odrom, ob cesti, po kateri so odhajali
člani katalonske vlade in parlamenta. Ljudje so jim vzklikali Unitad, unitad oziroma Enotnost, enotnost. Kako je z
enotnostjo katalonskega osamosvojitvenega gibanja? Zdi se mi, da gre za resno politično vprašanje.
"Mislim, da je enotnost katalonskega ljudstva, ki si želi neodvisnost, nedotaknjena. Ljudje stojijo za tem, ni organizacij
civilne družbe, ki bi se delile, ki bi prirejale manifestacije samo za eno, drugo ali tretjo politično stranko. Ne, tega ni, ljudje so
enotni in to je velika lekcija politični družbi, ta velik poudarek na enotnosti. Seveda pa je res, da se v politiki to ne dogaja. To
ni nobena prednost, ampak velik problem, kajti boriti se je treba proti velesili, kot je v primerjavi z nami španska država.
Poglejte, kar zadeva Katalonijo, obstaja v Španiji velika enotnost, nobenih razlik ni. Od kralja do stranke Vox, vsi so
zagovorniki izvajanja 155. člena ustave, ki ga je prejšnja vlada Mariana Rajoya uporabila za odstavitev zakonite katalonske
vlade in razpust katalonskega parlamenta. Edina izjema je stranka Podemos, edina. Vse ostale so enotne. Mislim, da bi v
Kataloniji potrebovali veliko politično enotnost, da bi se temu zoperstavili. Katalonska družba je enotna, politične stranke pa
ne. S tem nismo zadovoljni. Borim se proti tem delitvam, ker mislim, da gre za šibkost, ki si je kot država ne moremo
privoščiti."
Mesec dni kasneje, 16. marca, je bil shod Kataloncev v Madridu. Govorili so tudi predstavniki organizacij iz drugih
predelov Španije in slišati je bilo trditev, da mora demokratizacija Španije potekati vzporedno z demokratizacijo
Katalonije. Ali ne vidite v tem nevarnosti, da bi Katalonijo potisnili nazaj v Španijo? Na to sem pomislil, ko sem se spomnil
na odgovor tedanjega katalonskega zunanjega ministra Ernesta Maragalla 11. septembra lani na moje vprašanje, ali bi
Katalonci ponovili referendum, če bi Madrid na to pristal. Odgovoril je, da bi bilo zelo zanimivo, če bi Katalonci lahko
izbirali med zvezno Španijo in neodvisno Katalonijo.
"Mislim, da je večinsko mnenje v Kataloniji, da bi ta spor lahko rešili z referendumom. Gospodu Rajoyu sem predlagal
referendum, na katerem bi lahko izbirali med neodvisnostjo in drugačno obliko. To sem predlagal sedanjemu
socialističnemu premierju Pedru Sánchezu trikrat na srečanjih, preden sem zapustil državo. To sem predlagal vsem
političnim voditeljem, imel sem srečanja v Madridu. Odgovor je bil vedno enak, ne, na vse predloge in vse možnosti, ki sem
jih nakazal. Soočati se moramo torej s stvarnostjo in ne s fantazijo."
Smo tam, kjer smo bili leta 1714, ko je Filip V. ukinil vse katalonske institucije in centraliziral državo
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Ali je realno govoriti o demokratizaciji Španije?
"Potrebno je, da se Španija bolj demokratizira. V teh 40 letih smo videli vse omejitve procesa tranzicije, ki še zdaleč ni
zadovoljiva. Videli smo, da je vodja države tisti, ki ga je določil fašistični diktator Francisco Franco. Videli smo, da ni bilo
nobene volje za zamenjavo oblastnih struktur, da ni volje za reševanje vprašanja zločinov, tisočev ljudi, ki so izginili v jarkih
in na španskih ulicah, posmrtni ostanki diktatorja so v javnem spomeniku, ki pripada državni domeni, veliko ulic je
poimenovanih po fašističnih zločincih, aktivno deluje fundacija Francisco Franco, ki prejema javna sredstva, obstajajo
plemiški nazivi, ki jih je diktator podelil režimskim ljudem in njihovim družinskim članom. Jasno je, da potrebuje Španija
korenito demokratizacijo, ampak katalonski osamosvojitveni proces je neodvisen od Španije, lahko le prispeva k njeni
demokratizaciji."
No, moje vprašanje je bilo prav to: ali obstaja, če postane Španija demokratična država, še vedno interes Katalonije za
osamosvojitev?
"Neodvisnosti se ne moremo odpovedati, to je naša pravica. Vendar, ali bi bili tam, kjer smo, če bi Španija spoštovala statut
avtonomije, namesto da bi ga krčila, ali bi bili tam, kjer smo, če bi Španija sprejela davčni sporazum, ki smo ga predlagali leta
2012, pa ga je zavrnila, ali bi bili tam, kjer smo, če bi Španija sprejela nezavezujoč referendum, ki smo ga predlagali v
poslanski zbornici? Ne, ne in še enkrat ne. Ker vse to vemo, je vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bila Španija bolj
demokratična, glede na dosedanje izkušnje odvečno. V letih 1979 in 1980, ko se je začel postopek demokratizacije, je bila ta
možnost prisotna, ker formalno ni bilo omejitev. Z razveljavitvijo statuta Katalonije leta 2010 je bila postavljena odločna
meja. V tej Španiji s to ustavo ni možen noben napredek. Smo tam, kjer smo bili leta 1714, ko je Filip V. ukinil vse katalonske
institucije in centraliziral državo."
Ampak zakaj ni istega naredil z Baski? Španski kralji so desetletja ločeno prisegali tudi v baskovskem parlamentu.
"Ker so bili Baski zunaj španskega kraljestva, bili so v kraljestvu Navarre. No, problem je, da v vseh teh 40 letih ni bilo
nobenega napredka. Če bi nas vprašali pred 40 leti, bi odgovorili, da, seveda se dobro počutimo v demokratični Španiji.
Potem ko so zadnje vlade zapečatile rigidnost ustave, je postalo jasno, da v tej Španiji spremembe niso možne. Ustave ni
mogoče spreminjati, potrebna je večina, ki je nikoli ne bo. Ponavljam, tehnično obstaja člen, ki dopušča ustavne
spremembe, ampak postavlja pogoje, za katere ne bo nikoli zadostne politične večine."
Španija je bolj nestabilna kot pred volitvami
Konec aprila so bile v Španiji volitve. Zmagali so socialisti, ampak sestava vlade ne bo lahka. V komentarju novinarja
Vicenta Partala sem zaznal namig, da bi lahko katalonska republikanska levica ERC podprla Sánchezovo vlado. Je v tem
kaj resnice?
"Čeprav je Sánchezova zmaga jasna, menim, da je Španija zdaj bolj nestabilna, kot je bila pred volitvami. V španskem
političnem sistemu sta pomembni prva in druga stranka. Prva stranka običajno sestavlja vlado, druga vodi opozicijo. V
prejšnjem mandatu sta vladna Ljudska stranka in opozicijska Socialistična stranka šteli skupno 222 poslancev. Danes jih
imata ti dve stranki skupaj 188. Trdno jedro, nekakšna arhitektura španskega parlamentarnega političnega sistema, je torej
danes znatno šibkejše. V parlamentu obstaja velika fragmentacija in mislim, da je napočil čas, da bi Španija dobila koalicijsko
vlado, kakršne v vseh 43 letih po padcu diktature ni bilo. Potrebna je močna reformistična vlada, ki bi lahko rešila tudi
katalonsko vprašanje. Vprašanje je, ali je Pedro Sánchez dovolj pogumen za ta zgodovinski korak. Na osnovi dosedanjih
izkušenj sem pesimist. Ne vem, kakšna bo vlada, vsekakor bo od tega odvisno tudi obnašanje ene ali druge od obeh
katalonskih strank. Seveda ne bo nobene vlade pred evropskimi volitvami. Kaj bo po tem, ne vem, mislim pa, da je skušnjava
Pedra Sáncheza, da bi vladal sam, veliko tveganje. On nosi veliko odgovornost, med drugim tudi dolžnost, da pove, kakšno
rešitev predlaga za katalonsko vprašanje. Tega ni povedal, ne vemo, ali zato, ker noče povedati ali ker nima nobene rešitve.
Vse je videti zelo blizu zadržanosti Mariana Rajoya."
No, ne vem, ali ima recept za rešitev katalonskega vprašanja.
"Prav o tem dvomim. Če ga pa ima, ga ni nikoli razkril."
Katalonske in baskovske stranke so zdaj v madridskem parlamentu močnejše.
"Imajo številčnejšo predstavništvo, ampak njihova vloga je odvisna od odločitev Pedra Sáncheza. Če bo sklenil sporazum s
stranko Ciudadanos, je to številčno zadostna večina in manjšinske stranke ne bodo imele nobene vloge. Res pa je nekaj;
brez Socialistične stranke ni mogoča nobena večina. In gotovo je, da Sánchez z Ljudsko stranko ne bo sestavljal večine."
Nikoli ni pravi čas, sami izgovori
Raül Romeva, zunanji minister vaše vlade v knjigi Esperança i llibertat, Upanje in svoboda, ki jo je napisal v zaporu, med
drugim išče odgovor na vprašanje, zakaj je stališče EU do Katalonije tako negativno, in opozarja, da so iz Bruslja vedno
prejeli tri pripombe: prvič, da je odstotkovna večina Kataloncev za osamosvojitev nezadostna, drugič, da so Katalonci
dobro stoječi in pragmatični ter se ne bodo podajali v avanture, in tretjič, da ima EU vrsto pomembnejših problemov, ki
gredo od begunske krize preko populizmov do brexita, in se ne namerava ukvarjati z majhnimi nacionalizmi. Romeva
seveda na dolgo komentira te odgovore, vendar me zanima, kako vi o tem razmišljate.
"Evropska unija je vedno ohranjala tovrstni cinizem. Vedno je našla izgovore. Ko je bila finančna kriza, ni bil pravi čas, ko se
je stanje izboljšalo, ni bil pravi čas, ker je šlo na bolje, nikoli, nikoli, nikoli ni bil za EU pravi trenutek. To je seveda izgovor. Ali
bogate regije nimajo možnosti, da terjajo svoje pravice? Pravica do osamosvojitve, svoboda izražanja, pravica do protesta
naj torej ne bi veljale za bogate dežele? Smo bogata dežela, ker več kot druge prispevamo v španski proračun, seveda,
ampak smo bogata dežela z revnimi državljani. Naš BDP na prebivalca ni sorazmeren z uspehi, ki jih dosegamo.
Drugo vprašanje zadeva večino. Poglejte, ali je zadostna večina 50 odstotkov in en glas, da ostanemo v Španiji? Če ta večina
ni zadostna za osamosvojitev, zakaj bi morala biti zadostna, da ostanemo v Španiji? Zakaj španski oblastniki ocenjujejo, da je
teža te volje večja od teže volje tistih, ki si želijo neodvisnost? In če bi bilo nujno, da dosežemo kvalificirano večino za
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osamosvojitev, bi to bilo možno samo s sporazumom, z referendumom, na katerem se dogovorimo o datumu, o vprašanju
in o večini. Če pa ni tega sporazuma, ker španska država noče sesti za mizo in se pogovarjati, imamo vso pravico, da
sprejmemo odločitev na osnovi večine, ki smo jo določili. Pa še to: če bi dosegli 55 odstotkov, bi španska država to odločitev
priznala? In bi jo priznala tudi Evropska unija? Mislim, da ne. Gre za izgovore."
Smo tam, kjer smo bili leta 1714, ko je Filip V. ukinil vse katalonske institucije in centraliziral državo
Za konec še eno vprašanje o vaši knjigi. V njej razvijate teorijo o tem, da želi biti Katalonija drugačna država. Kaj s tem
mislite?
"Tega procesa se nismo lotili, ker bi želeli ustanoviti manjšo Španijo, ker bi želeli samo zamenjati ime in zastavo. Za to, da ne
bi imeli neodvisnega pravosodnega sistema, da ne bi mogli izvoliti predsednika države, bi bilo res nesmiselno tvegati zapor
in izgnanstvo. Ljudje si predstavljajo, da želimo ustanoviti majhno nacionalno državo. Ne, mi želimo oblikovati moderno
državo, ki bi temeljila na potencialu družbe, na volji po sodelovanju in soodločanju. Družba mora biti aktivni del oblikovanja
in sprejemanja odločitev. Kakovost življenja prebivalcev, kolektivni napredek, zaščita okolja, zaščita človekovih pravic,
prizadevanje za mir v svetu; to morajo biti naši temelji, ne pa državni nacionalizem, ki pogosto vodi k vojnam. Država, v
kateri državljanstvo ni ekskluzivna pravica tistih, ki so ga pridobili kot potomci državljanov ali ker so bili v državi rojeni,
ampak je odprto stanje, ki pri nas že obstaja in ki ga ne nameravamo spreminjati. Gre za prisotnost ljudi vsega sveta, ki želijo
svoje življenjske načrte uresničevati v Kataloniji. Katalonija želi biti transparentna, torej v nobenem primeru država, ki
državljanom grozi ali jih sumniči. Ta vizija je veliko bližje novi industrijski revoluciji kot socialističnim resolucijam 19. in 20.
stoletja. Država, v kateri ljudje ustvarjajo politiko, ne da bi se politiki posvečali, kar smo dokazali že ob referendumu 1.
oktobra 2017 in ob stavki dva dni kasneje. To je oblika, ki jo vidimo za svojo državo. Ne težimo k temu, da bi imeli svoj potni
list. Zelo lagodno se počutimo s potnim listom Evropske unije. Naš cilj je, da bi imeli sredstvo, da bi čim bolje in čim
učinkoviteje uresničevali pričakovanja svojih državljanov. To je danes vizija moderne države. Ne bi bil v izgnanstvu, če bi
hotel narediti državo, kakršna je Španija."
Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan in evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) Carlesa Puigdemonta gostita v
Ljubljani. V okviru obiska bodo v petek ob 14. uri v Mestnem muzeju pripravili pogovor z nekdanjim premierom
Katalonije. Navedli so še, da se bo nekdanji novinar in župan Girone, ki šteje Slovenijo za enega ključnih zgledov
osamosvojitvenih prizadevanj, med bivanjem v Sloveniji s katalonsko javnostjo v živo povezal prek televizijskega
prenosa.
Carles Puigdemont i Casamajó, letnik 1962, rojen v vasici Amer v provinci Girona, živi v izgnanstvu v Belgiji, za mesto
evropskega poslanca se bo potegoval na skupni listi več katalonskih strank, med katerimi je tudi njegova stranka Skupaj
za Katalonijo. Španska volilna komisija mu je sicer sprva prepovedala kandidaturo na evropskih volitvah, a je špansko
sodišče v Madridu to odločitev razveljavilo.
Nisem noben upornik, sem na razpolago evropskemu sodstvu
Zahtevati moramo solidarnost evropskih demokratov; kadar sta svoboda in demokracija ogroženi v enem delu Evrope, je
to grožnja za vse
Španija potrebuje korenito demokratizacijo, ampak katalonski osamosvojitveni proces je neodvisen od Španije, lahko le
prispeva k njeni demokratizaciji
Pravica do osamosvojitve, svoboda izražanja, pravica do protesta naj bi torej ne veljale za bogate dežele?

Vestnik, Murska Sobota
•
So občine pripravljene za razvoj? Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 2
Dogovor o razvoju pomurske razvojne regije
Teritorialni dialog za Pomurje napovedan za zadnje dni maja – Občine bodo morale razkriti zmožnosti za izvedbo ali
morebiten umik projekta
Konec maja bodo morali nosilci regijskih razvojnih projektov (v glavnem so to občine), ki so zajeti v dogovoru o razvoju
pomurske razvojne regije, predstaviti pripravljenost za njihovo izvedbo. Tako imenovani teritorialni dialog za Pomurje je
namreč napovedan za zadnje dni maja, občine pa bodo morale takrat razkriti zmožnost za izvedbo ali morebiten umik
projekta. V tem primeru bo stekel nov krog pogovorov o črpanju regijskih razvojnih sredstev za morebitne druge izvedljive
projekte.
Dogovor sta 4. julija lani podpisala Branko Drvarič, takratni predsednik razvojnega sveta pomurske razvojne regije, in
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ob dokončanju pomurskega vodovoda pa je v njem kot
drugo prednostno področje opredeljeno spodbujanje podjetništva z urejanjem infrastrukture. Ob tem je v sklopu
multimodalne urbane mobilnosti vključeno tudi urejanje devetih kolesarskih stez.
Spodbujanje podjetništva zajema osem projektov, za katere bo gospodarsko ministrstvo namenilo 5,3 milijona evrov, ob
denarju, ki ga bo prejel Razvojni center Murska Sobota, pa je ta zagotovljen še za sedem gospodarskih in kmetijskih con. Te
naj bi se povečevale ali urejale na novo v občinah Turnišče, Dobrovnik, Lendava, Velika Polana, Murska Sobota, Ljutomer
in Šalovci.
Kako so občine pripravljene za oddajo vloge za poslovne cone
Ljutomerska občina se pripravlja na razširitev poslovne cone Ljutomer, za projekt pa so predvidena sredstva v višini 631
tisoč evrov. Finančna sredstva naj bi bila razdeljena tako, da bi 91 tisoč evrov dobili iz državnega proračuna 273 tisoč evrov
iz kohezijskih sredstev Evropske unije in 267 tisoč evrov iz občinskega proračuna. Kot so nam sporočili iz Ljutomera, zdaj
pripravljajo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki ga izdeluje ZEU, družba za načrtovanje in inženiring, potekajo pa
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tudi aktivnosti glede ureditve lastništva zemljišč na območju poslovne cone in zbiranje pisem o nameri za zainteresirane
investitorje.
Je pa na aktivnosti za pripravo vloge močno vplivalo dejstvo, da še vedno nimajo sprejetega proračuna. Če ta ne bo sprejet
niti na skorajšnji seji občinskega sveta, se občina še ne bo mogla lotiti izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
prav tako ne bo mogoče podpisati kupoprodajne pogodbe za zemljišča in oddati vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
za komunalno infrastrukturo.
Šalovci kmalu z neformalno vlogo
Občina Šalovci se poteguje za razvojna sredstva za projekt Spodbujanje podjetništva KP Goričko v skupni vrednosti 800 tisoč
evrov. 147 tisoč evrov naj bi dobili iz državnega proračuna, 443 tisoč evrov bi bilo kohezijskih sredstev, 210 tisoč evrov pa iz
občinskega proračuna. Jeseni je bil za območje poslovne cone sprejet OPPN, občina je z vsemi lastniki zemljišč (fizičnimi
osebami) sklenila pogodbe o stavbni pravici ter dogovor, da bodo vsa zemljišča v primeru potrditve projekta tudi odkupili. V
obrtno-poslovni coni je lastnik treh zemljišč tudi Sklad kmetijskih zemljišč RS, ki je po večkratnih pogovorih objavil razpis za
prodajo teh zemljišč, občina pa se je nanj prijavila kot edini ponudnik. Pogodba s skladom je v sklepni fazi, so nam sporočili
iz občine. Zdaj potekajo tudi dogovori z Direkcijo za infrastrukturo glede širitve državne ceste pri obrtni coni, priprava
potrebne dokumentacije in zbiranje mnenj in soglasij.
Vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je že pripravljena, prav tako tudi investicijski program. »V
naslednjih dneh bo oddana neformalna vloga na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po morebitnih
dopolnitvah bo oddana tudi formalna vloga. Pričakujem, da bo organ upravljanja še pred poletjem izdal odločbo o potrditvi
investicije,« nam je še sporočil šalovski župan Iztok Fartek.
Murska Sobota pričakuje uskladitev že poleti
Murskosoboška občina se bo potegovala za razvojna sredstva za ureditev manjkajočega dela komunalne infrastrukture
(vodovod, kanalizacija) in cestne infrastrukture (ceste, pločniki, javna razsvetljava, odvajanje padavinske vode) v severnem
delu Severne obrtno-industrijske cone (SOIC). Vrednost projekta je 1,3 milijona evrov, predvidena delitev financiranja
pa 266 tisoč evrov državni proračun, 800 tisoč kohezijska sredstva, 234 tisoč evrov občinska sredstva. Območje druge faze
ureditve obsega desni krak ob cesti F2 (med državno cesto in Wolfordom), kjer so zemljišča že v celoti prodana zasebnim
investitorjem, del tretje faze pa je gradnja komunalnih in cestnih priključkov na območje čez vzhodno obvozno cesto.
Že v letošnjem letu je načrtovana ureditev večjega dela druge faze na območju, kjer zasebni vlagatelji najprej potrebujejo
infrastrukturo, tretja faza pa se bo izvedla v naslednjih letih.
Za to območje ima občina kot lastnica zemljišč že pripravljeno prostorsko dokumentacijo, dokumentacijo za izvedbo
komunalne infrastrukture, celovito gradbeno dovoljenje in novelirano projektno dokumentacijo. »Ker želimo začeti izvedbo
projekta že v letošnjem letu in črpati sofinancerska sredstva, je vloga v pripravi in jo želimo oddati ter uskladiti z
ministrstvom letos poleti,« so nam sporočili iz MOMS.
Lendava je nekaj že izvedla
Občina Lendava pripravlja vlogo za pridobitev razvojnih sredstev za razširitev industrijske poslovne cone, predvidena
vrednost projekta je 330 tisoč evrov. Razrez financiranja imajo pripravljen tako, da je 51 tisoč evrov iz državnega proračuna,
205 tisoč kohezijskih sredstev, 72 tisoč evrov pa občinskih sredstev. Postopki so v fazi priprave vloge za potrditev operacije,
za eno izmed aktivnosti pa pripravljajo še zadnjo projektno dokumentacijo in usklajujejo dokument identifikacije
investicijskega projekta.
Občina ima nekatere aktivnosti že izvedene, kar je možno že pred neposredno potrditvijo operacije. »Posebne okoliščine
niso nastale, smo pa projekt v času od prve prijave do sedaj v manjši meri spremenili glede na aktualne potrebe
investitorjev oziroma samega razvoja poslovne cone,« so nam še sporočili iz Lendave. Občine Velika Polana, ki je uvrščena
v dogovor o razvoju pomurske razvojne regije s projektom ureditve poslovne cone Vudina (skupna vrednost 1,1 milijon
evrov), Turnišče, ki je napovedala ureditev gospodarske cone (skupna vrednost 346 tisoč evrov) in Dobrovnik, ki pričakuje
razvojna sredstva za kmetijsko-poslovno cono (skupna vrednost 995 tisoč evrov), nam o izvedenih aktivnostih niso poslale
informacij.
•
Čast. Adriana Gašpar. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 2
V premislek
Čast je nekaj velikega, je dostojanstvo, je nekaj, na kar si ponosen. Slovar slovenskega knjižnega jezika čast razlaga kot
občutek velike etične, moralne vrednosti. Premier Šarec je ob velikem prekmurskem jubileju imenoval častni odbor,
nekatera imena v njem pa so presenečenje, če ne že cinizem in sprenevedanje.
Ko sem po prvem letniku študija novinarstva prvi dan opravljala prakso na lokalnem radiju, so me poslali na ulice snemat
anketo. Bilo je tik pred praznikom združitve Prekmurcev z matičnim narodom, zato sem morala posneti anketo, ali Pomurci
na murskosoboških ulicah poznajo praznik, so ponosni ob tem, kako ga slavijo. Ko sem nič hudega sluteč vprašanje, ali in
kako praznuje ta praznik, postavila mimoidočemu gospodu, se je ta ustavil, srepo zazrl vame in me nadrl, kako si drznem kaj
takega spraševati.
Da je to dan, ki je zanje najhujši, da še zdaj čutijo bolečino, ker so takrat izgubili svojo domovino, in da to že ni noben
praznik, prej nasprotno. Zamrmral je še nekaj v madžarščini in odvihral dalje. Obstala sem kot vkopana, presenečena in tudi
pretresena nad odzivom sogovornika. Ko sem se vrnila v uredništvo in takratnim sodelavcem razložila, kaj se mi je zgodilo,
niso bili prav nič presenečeni. Razložili so mi, da mnogi pripadniki madžarske manjšine zavračajo ta praznik, češ da so takrat
proti svoji volji ostali na »napačni« strani.
Da je Orbanu ta naš košček zemlje preveč pri srcu, smo v tem časopisu že velikokrat pisali. Milijonska vlaganja v nogometno
infrastrukturo, kjer ni otrok, da bi igrali nogomet, zaposlovanje zgolj madžarsko govorečih ljudi na pomembnih položajih,
madžarsko govoreči razvojni vrtec je le nekaj primerov, kako se madžarski kapital vztrajno steka v Pomurje. Pri čemer je
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velikokrat tako, da najprej pridejo sredstva, potem se začnejo dogovarjati, kako bodo kakšen projekt speljali in denar na
računu porabili.
Od leta 2006 je 17. avgust tudi državni praznik, zvrstilo se je že nekaj državnih proslav, s katerimi smo zaznamovali veliki
dan, ki ga Prekmurci slavimo, da nismo ostali pod madžarsko oblastjo. Pomurska madžarska samoupravna narodna
skupnost se je v vseh teh letih od praznovanja distancirala, njihov predstavnik se proslav ni udeleževal. Predsednik
madžarske skupnosti je sicer tudi poslanec madžarske manjšine Ferenc Horvath, ki pa je zdaj postal član častnega odbora za
praznovanje stote obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ker je med najbolj zaslužnimi za
združitev in krepitev prekmurske samozavesti?
•
Častni odbor za 100. obletnico združitve. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019,
str. 3
Na osnovi prošnje Mestne občine Murska Sobota in v okviru sistema financiranja občin bo država na osnovi ugotovitev
vlade, da gre za javni interes, zagotovila dodatna sredstva za kulturni program za praznovanje 100. Obletnice združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 191.828 evrov bo prejel Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
Prav tako je vlada sprejela sklep o ustanovitvi častne ga odbora za praznovanje 100. Obletnice združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom.
Predsedoval mu bo predsednik vlade Marjan Šarec, ob njem pa bo še 25 članov. To so pomembni predstavniki politike in
državnih služb, verskih skupnosti, visokih izobraževalnih in nacionalnih kulturnih ustanov ter vidni predstavniki iz Prekmurja.
Člana častnega odbora sta postala poslanca Jožef Horvat, pobudnik praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom, in Ferenc Horvath, poslanec madžarske narodne skupnosti in predsednik komisije državnega zbora za narodne
skupnosti, potem pa še Olga Belec, državna sekretarka v Uradu vlade za Slovence v zamejstvu, Nejc Perhavec, predstavnik
kabineta predsednika državnega zbora, dr. Andrej Hozjan, zgodovinar prekmurskih korenin z mariborske univerze, Dušan
Šarotar, podpredsednik Društva slovenskih pisateljev, Jožek Horvat Muc, predsednik zveze Romov, Geza Erniša, častni škof
evangeličanske cerkve, Milan Kučan, predsednik iniciativnega odbora za praznovanje stote obletnice, Marjan Šiftar,
koordinator tega odbora, Aleksander Jevšek, župan murskosoboške občine, Marko Virag, župan Občine Beltinci, in Metka
Fujs, direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota.
Med imenovanimi je vsekakor presenetljivo članstvo poslanca madžarske manjšine Ferenca Horvatha, ki ob tem zaseda še
predsedniško mesto krovne manjšinske organizacije. Ta doslej zaradi zgodovinskih odločitev na prireditve ob prazniku
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom nikoli ni poslala svojega predstavnika. Razlog za odločitev vlade o
njegovem imenovanju je mogoče razbrati v obrazložitvi.
Kot je navedeno, je osnovni cilj aktivnosti ob zaznamovanju praznika ta, da se na primeren način izpostavijo tisti, ki so
najbolj zaslužni za združitev, obletnica pa je tudi priložnost za krepitev védenja o lokalnem in širšem slovenskem okolju, za
krepitev prekmurske samozavesti, za ovrednotenje gospodarskih razvojnih dimenzij ter spodbuda za povezovanje in
koriščenje razvojnih potencialov Prekmurja. In še: v okviru jubileja se bodo krepile mednarodne vezi, vezi s Slovenci na
Madžarskem in utrjevali dobrososedski odnosi predvsem z Madžarsko.
•
Pet pomurskih kandidatov. T. M. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 4
Evropske volitve
Horvat, Domjanova, Jevšek, Belčeva in Škalič Žužkova se bodo potegovali za sedeže v evropskem parlamentu
Zadnjo nedeljo v maju bodo v Sloveniji volitve poslancev v evropski parlament. Za izvolitev se bodo potegovali kandidati na
14 listah, med njimi tudi štirje iz Pomurja. Na listi Nove Slovenije bo na drugem mestu kandidiral poslanec Nove Slovenije
Jožef Horvat, doma iz Žižkov. Na listi SDS in SLS bo na osmem mestu kandidirala Radenčanka Alja Domjan, politologinja, ki je
zaposlena kot strokovna sodelavka v državnem zboru. Na osmem mestu liste Socialnih demokratov bo kandidiral soboški
župan Aleksander Jevšek. Na listi Stranke Alenke Bratušek bo na tretjem mestu kandidirala državna sekretarka v Uradu
vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec. Na listi Povežimo se bo kandidirala psihologinja Marjana Škalič Žužek
iz Moravskih Toplic.
Vestnik bo kot samostojen in nestrankarski medij, ki je zavezan javnosti, bralce tiskane in elektronske izdaje ter uporabnike
socialnih omrežij neodvisno in nepristransko informiral o volitvah v evropski parlament 2019.
Med kampanjo bomo omogočili celovit pogled v volilno ponudbo, pri čemer bomo politične stranke, liste in kandidate za
evropske poslance spremljali po lastni uredniški presoji pomembnosti, relevantnosti, verodostojnosti in zanimivosti. O
predvolilnih dogodkih bomo poročali skladno s profesionalnimi merili in kodeksom novinarjev Slovenije. Vestnik bo zavezan
načelu kakovostnega in celovitega informiranja javnosti, vnaprejšnje podpore ne bo dajal nikomur. Predvolilne dogodke in
kandidate bomo interpretirali in kritično vrednotili po lastni uredniški presoji. Izbira vsebin, sogovornikov in poudarkov je v
domeni uredništva. Upoštevali bomo izvirnost, različnost pogledov in idej, zavračali pa nestrpnost in druge nedemokratične
oblike sporočanja. Med kampanjo ne bomo objavljali pisem z očitno predvolilno vsebino, objavljali pa bomo tudi izsledke
javnomnenjskih raziskav.
Kandidati in njihovi podporniki lahko predvolilna sporočila objavljajo tudi v obliki plačanih oglasov, za katere veljajo veljavni
ceniki. Njihova vsebina in način objave morata biti v skladu z ustavo in zakonom.
•
Doma bodo plačali več. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 4
Avstrija napoveduje nižje davke
Ob kozmetičnih dohodninskih popravkih v Sloveniji bo država rezidentom pobrala vse, kar jim bo ostalo zaradi nižjega
davka v Avstriji
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Avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz je pred kratkim napovedal, da bo vlada v prihodnjih letih zniževala davke in tako
razbremenila davkoplačevalce. Spremembe zakonodaje naj bi avstrijski parlament sprejel že do poletja, veljati pa naj bi
začele predvidoma januarja 2021.
Davčno reformo pripravlja tudi slovenska vlada, vendar imajo predlagane spremembe glede davčne lestvice minimalni
učinek za slovenske državljane. Če bo torej Slovenija sprejela zgolj tolažilne spremembe pri dohodnini, Avstrija pa bo
občutno znižala davke, bo to pomenilo, da bo slovenski delavec rezident doma moral plačevati še višji davek kot doslej. In to
toliko več, kot bo zaradi nižjega davka v Avstriji več zaslužil.
Avstrijska vlada predlaga občutno znižanje dohodninske stopnje v treh spodnjih davčnih razredih, in sicer s 25 na 20
odstotkov, s 35 na 30 odstotkov in z 42 na 40 odstotkov. Stopnja davka v zgornjih treh razredih (letni prihodki nad 60 tisoč
evrov) ostaja nespremenjena. Za delavce z najnižjimi plačami naj bi znižali tudi prispevek za zdravstveno varstvo.
Pričakovani učinek za slovenskega rezidenta je tako ob mesečni bruto plači 1500 evrov dodatnih 500 evrov na leto ali
ob bruto plači 3000 evrov dodatnih 1000 evrov.
Napovedani učinek avstrijske davčne reforme
Mesečna bruto plača 1500 evrov ..... + 500 evrov na leto
Mesečna bruto plača 3000 evrov ..... + 1000 evrov na leto
Naš delavec, zaposlen v Avstriji, ki opravlja zahtevnejša dela, si je tako že lahko izračunal, da mu bo ob zdajšnji plači in
napovedani avstrijski davčni reformi konec leta ostalo v žepu 800 evrov, vendar mu bo to ob zgolj kozmetičnih davčnih
spremembah v Slo veniji doma vzela finančna uprava. Izračun plačila dohodnine za rezidente je namreč preprost – od
izračunane dohodnine v Sloveniji se odšteje plačana dohodnina v Avstriji. Toda delavci migranti že zdaj ne plačujejo zgolj
razlike med nižjimi davki v Avstriji in višjimi v Sloveniji, ampak so na slabšem še zaradi razlik v delovnopravni zakonodaji,
kolektivnih pogodbah in priznanih olajšavah.
•
Madžari vstopajo na slovenski bančni trg. T. M. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 6
Banke
Francoska skupina Societe Generale bo madžarski banki OTP prodala SKB banko, ki ima v Pomurju poslovalnice v Murski
Soboti, Gornji Radgoni in Ljutomeru
Francoska banka Societe Generale je v javnem poročilu o poslovnih rezultatih prvega letošnjega četrtletja napovedala tudi
prodajo SKB banke madžarski banki OTP. Kot je v poročilu zapisal izvršni direktor družbe Frederic Oudea, s prodajo SKB
nadaljujejo implementacijo nove strategije družbe, ki se sicer že nekaj časa umika iz širše regije.
Tako je med drugim leta 2017 na Hrvaškem Splitsko banko prav tako prodala OTP. Kot so zapisali v izjavi za javnost,
objavljeni na spletni strani SKB, je sporazum o prodaji že podpisan, sedaj čakajo na odobritve Banke Slovenije, Evropske
centralne banke in agencije za varstvo konkurence, pričakujejo jih v prihodnjih mesecih. SKB ima v Sloveniji 54 poslovalnic in
912 zaposlenih. Banka SKB in SKB Leasing imata v Sloveniji skoraj 245 tisoč komitentov. V Pomurju so poslovalnice SKB v
Murski Soboti, Gornji Radgoni in Ljutomeru.
Prodaja zajema tudi družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select, ne pa tudi družbe ALD, ki se ukvarja z upravljanjem voznih
parkov. Z njo bodo Francozi ostali prisotni v Sloveniji. Societe Generale in OTP sta podpisala tudi dogovor o sodelovanju v
Sloveniji na področju investicijskega bančništva, kapitalskih trgov, financiranja in likvidnostnega upravljanja. V lanskem letu
je imela skupina SKB 121,2 milijona evrov prihodkov in 57,6 milijona evrov čistega dobička, kar je za 32,7 odstotka več kot v
letu 2017 in drugi najboljši rezultat skupine SKB, odkar je leta 2001 prišla pod okrilje Societe Generale. OTP se še vedno
poteguje tudi za nakup Abanke, za katero je po neuradnih informacijah poleg ameriškega sklada Apollo in srbske banke AIK
oddala zavezujočo ponudbo. Prav tako so si Madžari že pred leti prizadevali za vstop na slovenski trg z nakupom NKBM, a je
bil takrat uspešnejši Apollo, ki je postal lastnik mariborske banke.
•
Dva svetova. Dušan Šarotar. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 10
Tudi tisti pomladni dan je bil na videz podoben vsem pomladnim dnevom. Aprilskega dežja, ki običajno prikliče v spomin
podobo tega letnega obdobja, verjetno tistega dne ni bilo, vsaj nihče se ga ne spomni več. Ulice in ceste, čeprav zdaj suhe,
ki so se vile med nizkimi hišami s sveže prekopanimi vrtovi in starimi sadovnjaki na zadnji strani, niso bile prašne. Jutranja
vlaga in pomladna meglica, ki se je zgodaj razpršila nad mestom, sta široko cesto, ki je vodila skozi središče mimo Dobrayeve
kavarne in naprej proti Lendavski cesti, utrdili. S ceste se je v notranjost hiš in nazaj na dvorišča, kjer so mogoče že cvetele
češnje, slišalo samo podrsavanje težkih, boječih in z usodo preobteženih korakov.
Hodili so in stopali vse dopoldne po cestah skozi Soboto, prihajali so s kovčki, culami in vrečami. Ropotali so tudi vozovi,
tovornjaki in motorna kolesa, ki so še pred poldnevom dvignili v zrak tudi nekaj prahu, ki pa ni mogel skriti obrazov s ceste.
Nekateri so zagotovo jokali, drugi so vdano nosili težke kovčke, ne vedoč, kam potujejo. Mnoge je bilo samo preprosto
sram, ko so videli sosede, znance, celo tujce, ki so stali pred svojimi hišami z vrtnim orodjem v rokah ter z enakim izrazom v
očeh opazovali sosede, znance, morebiti samo tujce, ki jih ženejo v sinagogo na Lendavski cesti. Vozili so jih tudi iz okoliških
vasi in krajev, veliko pozneje, ko jih bodo skušali prešteti in popisati njihova imena, jih bodo našteli več kot tristo.
Medtem ko se je na dvorišču pred soboško sinagogo, obdano z visoko kovano ograjo, pred katero so stali nemški vojaki z
besnimi psi, zbirala množica, so prav tisto dopoldne v soboški trgovski šoli dijaki zadnjega letnika opravljali zaključne izpite,
ki so trajali od 17. do 26. Aprila 1944. Dobrih štirideset let pozneje sem bil tudi sam dijak omenjene šole. Zlahka si
predstavljam, da so dijaki in dijakinje, ki so zjutraj hiteli proti šoli s torbami in ošiljenimi svinčniki, videli prestrašeno
množico, ki so jo vodili madžarski vojaki skozi mesto. Pomislim, morebiti so med njimi videli ali samo bežno pozdravili
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katerega od svojih sošolcev, sošolk, znancev, sosedov ali samo tujcev iste starosti, ki namesto šolske torbe z ošiljenim
svinčnikom zdaj s težavo vleče težek in v naglici napolnjen kovček. Vanj so stlačili vse, česar ne bodo nikoli potrebovali.
V tistem hipu, tistega poznoaprilskega dne, sta se na tisti široki cesti, ki še danes vodi skozi mesto, srečala in za vedno ločila
dva svetova kot dva pogleda.
Mlade oči, velike, lepe, zaljubljene v življenje, polne pričakovanja in nemira, so se za hip srečale in spogledale s prav
takšnimi očmi, lepimi, zaljubljenimi in nemirnimi. Med njimi je bila samo cesta, mogoče se je prav takrat dvignil tudi prah,
kot se je dvignil že mnogokrat, prah, ki še danes leži nekje na strehah nizkih hiš, ki vodijo proti Lendavski ulici. Med njimi je
bila torej samo cesta, vendar je bilo enim dano, da se bodo še isti dan po njej vrnili domov, velika večina drugih pa je ni
videla nikoli več.
Ali kot sem to zapisal v zgodbi Haustor, ki naj bo hommage vsem, ki so hodili po tisti široki cesti skozi Soboto pred 75 leti.
»Veliko pozneje, ko ne bo več tiste hiše in bo nekje zvenela samo še tista melodija, bom odkril, da sta med tistimi zidovi
zveneli pravzaprav dve melodiji, vendar mi je bilo dano slišati vedno samo eno, druga je ostala za vedno skrita, zavita
v tišino spomina, kot bi na svetu bili dve resnici, kot je zapisal pisatelj, od katerih mora ena za vedno ostati skrita.
Edino, kar je resnično ostalo od tiste hiše, je samo violina, ki zdaj brez strun, nekdanjega leska in predvsem tiho visi v kotu
moje delovne sobe. Ta violina je nekoč pripadala nekemu drugemu dečku, ki jo je pozabil doma, morebiti zapustil nekomu,
da bi se ne izgubila tista melodija. Stal je zadnjič na kolodvoru, kamor se nikoli ni več vrnil, z njim, z mojim starim očetom, ki
mi o tem na stopnišču nikoli ni govoril.
Bilo je aprilskega jutra leta 1944, deček še rosno mlad, a z resnobnimi očmi, kot bi že videle lastno smrt, čeprav še ne vedo
imena zanjo. Zato zdaj vedno pogosteje pravim, ko se dotaknem tiste votle, prazne in suhe violine, kot bi ji hotel obuditi
dušo, Šoa. Vem, da je to tista druga, skrita melodija, v kateri slišim glas, ki ni ne žalost ne vznesenost, prej otožnost,
melanholija, šelestenje pozabljenega vetra, ki pravi: napiši mi pesem.
Vedno ko se vrnem v mesto, grem gor in dol po naši ulici, kot ji še vedno pravim. Še vedno jo prepoznam, čeprav tam ni več
pritlikavih hiš s temnimi kuhinjami in so vsi ljudje, ki so nemo posedali za mizami, že davno odšli. Vem pa zagotovo, da je
tam nekje še vedno tisti haustor, ki vodi na drugo stran, četudi so na njegovem mestu postavili blok, pred katerim se vedno
znova ustavljam. Tukaj so še vedno tudi stopnice, na vrhu katerih poseda vse dneve tihi mož in kadi, izmenjaje pipo in
cigarete.
Nekoč bom zagotovo vstopil v haustor, tako kot tisti mož v črni ponošeni obleki. Potem bom dolgo hodil. Morebiti se bom
ustavil šele nekje na pol poti, si predstavljam in pomislim: če se obrnem, nikoli ne izvem, če grem naprej, nikoli ne pridem
več nazaj.«
•
Goričko priložnost za mlade z idejami. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019,
str. 13
Mladinska izmenjava
Čez štirideset mladih se je udeležilo izmenjave v Markovcih na Goričkem, na kateri so krepili komunikacijske spretnosti
V turistično-nastanitvenem centru Peterloug v Markovcih je v minulih dveh tednih potekala mladinska izmenjava v okviru
projekta Let us Express (Komunicirajmo), sofinanciranega iz programa Erasmus+. Mladinsko izmenjavo za 42 udeležencev
iz Romunije, Bolgarije, Italije, Hrvaške, Litve in Slovenije je pripravilo društvo za spodbujanje neformalnega izobraževanja
ELU. Kot je povedala predsednica društva Sara Hašaj, se ukvarjajo z aktivacijo in neformalnim izobraževanjem mladih, v
okviru tega pa organizirajo podobne mladinske izmenjave. Center Peterloug so izbrali predvsem zato, ker je tudi sedež
društva ELU v Markovcih. »Veseli smo, da lahko svoje mladinske projekte izvajamo v lokalnem okolju,« je še povedala
Hašajeva in dodala, da jim center ponuja odlične možnosti za nastanitev večjega števila mladih udeležencev, prav tako lahko
poleg notranjih prostorov uporabljajo še dvorišče s športnimi igrišči.
Srečanje mladih iz različnih držav Evrope je potekalo enajst dni, v tem času so bili zelo aktivni. »Mladinske izmenjave so
krajši mobilnostni projekti za mlade, ki jim omogočajo sodelovanje na področju neformalnega izobraževanja ter hkrati
pridobivanje pomembnih izkušenj, znanja in mehkih veščin za bolj konkurenčen nastop na trgu delovne sile,« je povedala
predsednica društva. Aktivnosti so bile razdeljene v več delov, izvajali so interaktivne in aktivne delavnice z različnimi
temami, veliko pozornosti pa so namenili tudi spoznavanju različnih kultur sodelujočih držav in spodbujanju aktivnega
državljanstva ter s tem pridobivanju kulturnih in socialnih veščin. »Naš fokus je bil na področju komunikacijskih spretnosti,
vsak dan smo zato izvedli dve širši aktivni in interaktivni delavnici, kjer so se mladi seznanjali s pojmom komunikacije,
vrstami komunikacije, kako se jasno izražati in kako sprejemati informacije. Pogovarjali smo se tudi o varnosti spleta, saj
mladi danes ogromno časa preživijo na družbenih omrežjih in prek njih komunicirajo z ljudmi iz vsega sveta,« je še pojasnila
Hašajeva.
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Slika: Popoldnevi in večeri so bili rezervirani za spoznavanje tradicionalnih plesov in pesmi posameznih držav. Fotografija:
Arhiv društva
Aktivnosti so si vsak dan popestrili s predstavitvijo ene od držav udeleženk, zabavno pa je bilo predvsem ob večerih, ko so
plesali tradicionalne plese in poslušali glasbo različnih držav. Društvo ELU, ki je pripravilo in izvedlo izmenjavo, so ustanovili
mladi, ki imajo skupne ideje in cilje, predvsem okrepiti pomen neformalnega izobraževanja za mlade. »Mnogi mladi končajo
formalno šolanje, a jim manjka veščin, znanja in izkušenj, ki bi jim pomagale postati bolj konkurenčen na trgu delovne sile,«
je pojasnila razloge za ustanovitev društva Hašajeva, ki je dodala, da želijo mladinske izmenjave približati mladim v Pomurju.
Opazili smo, da še vedno veliko mladih za podobne projekte ni slišalo, niti ne znajo najti kanalov, kje takšne projekte
poiskati.

Slika: Mladinske izmenjave se je udeležilo več kot 40 mladih iz šestih držav. Fotografija: Arhiv društva
Z mednarodnim delovanjem želimo to prenesti tudi na območje Goričkega in ga prikazati kot kraj, kjer je veliko priložnosti
za mlade z idejami in prekrasno okolje, ki ga želimo narediti še bolj aktivnega v mednarodni sferi.«
•
Vse se da, če se hoče. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 19, 9. maj 2019, str. 15
Nekdanja duhovnica našla nove izzive
V juniju pripravlja poletne delavnice, ki bodo širile prekmurski jezik in kulturo – Idej na novi poti ji ne manjka
Jana Kerčmar Džuban, ki je s februarjem prenehala opravljati poklic evangeličanske duhovnice, je našla nove izzive. Ti so,
tako kot v njeni prejšnji službi, povezani s pomočjo in ljubeznijo do soljudi. Kot je dejala, so se ji na novi poti začele odpirati
ove možnosti, nekatere ideje pa izvirajo še iz časa duhovniške službe.

Slika: Jana Kerčmar Džuban se je na novi poti najprej iskala, sedaj pa, kot pravi, zamisli kar vrejo iz nje. Fotografija: A.
Nana Rituper Rodež
»Rada delam z otroki in mladimi, kar sem počela že v cerkvi. To želim delati tudi naprej. Trenutno pripravljam poletne
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delavnice prekmurskega jezika in kulture. Za to so me že kot duhovnico izzvali verniki, saj sem enkrat dejala, da je
prekmurščina jezik. To je bilo dobro sprejeto in predlagali so mi, da pripravim delavnice na temo prekmurskega jezika,« je
pojasnila.
Do konca maja zbira prijave za eno- in dvodnevne delavnice, ki jih bo s pomočjo prijateljev in Občine Šalovci izvedla 15. in
16. junija v Markovcih v turistično-nastanitvenem centru Peterloug. Kerčmar Džubanova bo skupaj z mladimi in tudi
nekoliko starejšimi, projekt je namreč zastavljen medgeneracijsko, ustvarjala na različnih delavnicah. Kot je naštela, bosta za
udeležence pripravljeni lončarska in kulinarična delavnica, z režiserjem Alešem Nadajem bodo spoznavali umetnost, z Majo
Prettner uživali na filmskem večeru, spoznavali bodo prekmurske plese in porabsko dediščino, z raperjem Pepsonom
pa bodo kovali rime. Rdeča nit vsega bo prekmurščina, ki je Kerčmar Džubanovi tako ljuba.
Zato si zelo želi, da bi poletne delavnice postale tradicionalne in bi se jih udeležili tudi od drugod. »Žalostno je namreč, ko te
kak Ljubljančan v angleščini vpraša, kateri jezik pa vi govorite,« pripomni. Poleg dela z mladimi jo zanimajo tudi predavanja
za starejše. »Trenutno pripravljam predavanje na temo premagovanja raka. Na njem bo sodelovala mlada ženska, ki je imela
raka na dojki in je z možem in otrokom prestala pravo kalvarijo. Na Kozjanskem bo ona pripovedovala o izkušnji, jaz pa bom
udeležencem pomagala, da najdejo svoj mir,« pove sogovornica. Ravno v tem tednu je prvič opravljala delo govornice na
pogrebih.
»Bila sem nekoliko nervozna, nisem vedela, kako bodo katoličani gledali name, a so me pozitivno sprejeli,« je dejala in
dodala, da doživlja različne odzive ljudi na to, da je prenehala biti duhovnica. Nekateri so namreč zme deni, za tiste, ki so jo
meli radi zaradi statusa, pa pravi, da je zdaj ne poznajo več. »Šele sedaj se pokaže, kako kdo gleda na to,« pristavi. Kljub
drugemu življenjskemu kariernemu cilju pa poudarja, da bo v srcu vedno ostala duhovnica, ki ljudem sporoča, da kar
koli delajo, naj delajo s srcem. Vse dejavnosti opravlja prek svojega podjetja Nous. Ime je grškega izvora, pomeni pa neko
načelo, ki ureja vse stvari.
Posebno všeč pri imenu pa ji je, da gre tudi za prekmurski zapis besede nos. Eden izmed ciljev, ki jih želi doseči, je študij
integrativne psihoterapije, s katerim bi pridobila čim več strokovnega znanja, ki bi ga lahko povezala s pastoralo. Ljudem
namreč želi pomagati prebolevati težke življenjske izkušnje in pri tem iskati različne poti. Ukvarja se tudi s prevajalstvom, saj
govori pet jezikov, počitniške aktivnosti pa bo med poletnimi počitnicami pripravila tudi v štajerski prestolnici.
Kot je povedala, je po tem, ko se je odpovedala duhovniškemu poklicu, spoznala ogromno ljudi in z njimi stkala vezi in
skupne zamisli.
Ker daje velik poudarek tudi dobrodelnosti, razmišlja o tem, da bi s prekmurskimi glasbenimi skupinami zastavila
projekt, v okviru katerega bi zbirali sredstva za prekmurske otroke. Ne želi namreč delati le za plačilo, kar mora zaradi
lastnega preživetja, ampak njene dejavnosti temeljijo na splošni razgledanosti in načelu Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe.

Primorske novice, Koper
•

•

Gradila je mostove med kulturama: Gorica – poslovila se je literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuž.
Primorske novice, št. 101, 6.5.2019, str. 17
Salvator Žitko. Povojne družbene spremembe v Istri: Istra skozi čas (4.). Primorske novice, št. 99, 3.5.2019, str.
17

•

Umrla zamejska literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuž. STA. Primorske novice, Koper, 04. 05.
2019
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/umrla-zamejska-literarna-zgodovinarka-in-jezikoslo
V 85. letu starosti je ponoči umrla literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuž, delujoča v zamejskem prostoru na
Goriškem, je na facebooku sporočil tednik Slovencev v Italiji Novi glas. Italijanski prostor je seznanjala s slovenskim
jezikom, literaturo in kulturo.

Slika: V 85. letu starosti je ponoči umrla literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuž. Foto: Ana Cukijati
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Gorica. Hči skladatelja in pedagoškega delavca Lojzeta Bratuža ter učiteljice in pesnice Ljubke Šorli je italijanski prostor s
slovenskim jezikom, literaturo in kulturo seznanjala na različnih kulturnih prireditvah, simpozijih in znanstvenih sestankih,
tečajih slovenščine za učitelje in srečanjih predstavnikov obeh narodov.
Aktivna je bila pri Slavističnem društvu Trst-Gorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na
Goriškem, poroča omenjeno glasilo.
Kot piše v leksikonu Osebnosti, se je rodila leta 1934 v Gorici. Diplomirala je iz literarnih ved na Filozofski fakulteti v Trstu.
Od leta 1953 je poučevala na slovenskih šolah v Gorici ter od leta 1978 do upokojitve predavala slovensko književnost na
Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu.
Posvečala se je slovenskim književnikom druge polovice 19. stoletja, kot so Josip Jurčič, Simon Gregorčič in Karel Štrekelj, ter
cerkvenim dostojanstvenikom in njihovi vlogi v slovenski kulturi in jeziku. Ukvarjala se je tudi z leksikografijo in
slovaropisjem ter uredila več antologij in zbornikov, kot so Gorica v slovenski književnosti, izbrana dela Simona Gregorčiča in
Rebulov zbornik. Sodelovala je tudi s tržaškim radiem.
Kot so sporočili iz stranke Slovenska skupnost (SSk), je odšla "velika predstavnica slovenske narodne skupnosti na Goriškem
in v zamejstvu", ki je "delila vrednote slovenstva ter prizadevanja za skupni in samostojni nastop Slovencev v Italiji".
"Čeprav jo je že kot otroka zaznamovala kruta zgodovina s fašističnim terorjem, ki se je znesel nad njeno družino, ni gojila
sovraštva in je raje delala na tem, da slovensko književnost spoznajo tudi pripadniki italijanskega naroda. Zaradi tega je bila
cenjena ter deležna številnih priznanj v Italiji in v Sloveniji," so zapisali v SKk.
•
Salvator Žitko. Povojne družbene spremembe v Istri: Istra skozi čas (4.). Primorske novice, Koper, št. 99,
3.5.2019, str. 17
Povojne družbene spremembe v Istri. Dr. Salvator Žitko. Istra skozi čas (4.). Primorske novice, Koper, št. 99, 3.5.2019, str.
17
https://www.primorske.si/plus/7-val/povojne-druzbene-spremembe-v-istri
Zgodovinski okvir
Zgodovinske okoliščine so v Istri narekovale drugačen razvojni tok kot v bližnjih italijanskih deželah. O zgodovinskem
okviru, v katerem se je v Istri razvijal preplet kultur in jezikov, piše zgodovinar dr. Salvator Žitko, čigar kratek oris
nekaterih pomembnih zgodovinskih okoliščin bomo objavili v nekaj nadaljevanjih.
O avtorju
Dr. Salvator Žitko (1942) je po diplomi iz zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani naprej
služboval kot profesor zgodovine in estetske vzgoje na Gimnaziji v Kopru, nato pa leta 1977/78 prevzel mesto ravnatelja
Pokrajinskega muzeja v Kopru ter ustanovo vodil do leta 2004. Že kot profesor zgodovine na Gimnaziji v Kopru je pričel z
raziskavami lokalne zgodovine s prvimi objavami v revijalnem in strokovnem tisku, s prehodom v muzejsko ustanovo pa
je svoje strokovno-raziskovalno delo še razširil. Že trideset let je predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko.
Od leta 1991 je tudi odgovorni urednik znanstvene revije Annales ter član uredniškega odbora znanstvene revije Acta
Histriae. Leta 2005 je bil imenovan za člana Slovensko-hrvaške zgodovinske komisije.
Z osvoboditvijo v prvih dneh maja 1945 so na območju severozahodnega dela Istre nastale razmere za njeno popolno
politično, družbeno in gospodarsko preobrazbo. Toda za razliko od drugih predelov, kjer so bili takoj po osvoboditvi vloženi
veliki napori za obnovo porušene domovine, je bilo treba na Primorskem počakati na rešitev “tržaškega vprašanja”.

Slika: Nova meja je največ škode povzročila istrskim kmetom, saj jih je odrezala od Trsta. Foto: Primorske novice
Čas od osvoboditve maja 1945 do septembra 1947, ko je stopila v veljavo mirovna pogodba z Italijo, in nato še do oktobra
1954, ko je bil sprejet Londonski memorandum, je bil nekakšen prehodni, vmesni čas, v katerem se cona B STO (ta je
vključevala koprski in bujski okraj) ob negotovi prihodnosti ni mogla hitreje razvijati.
Istra je bila ranjena
Osvoboditev in konec vojne tako za slovensko Istro še nista pomenila prehoda v normalno življenje, saj so posledice vojne
čutili še vsepovsod, zlasti še na podeželju. Najbolj so bila prizadeta kmetijstvo in infrastruktura, porušeni so bili številni
mostovi, poškodovane ceste, jarki, mnoga polja in nasadi, uničeni mlini, oropane zaloge živil in surovin, veliko je bilo tudi
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porušenih in požganih vasi še iz časov nemške požigalne ofenzive oktobra 1943. To stanje je podedovala nova ljudska oblast
skoraj na celotnem teritoriju; tej oblasti je Jugoslovanska armada, ki je zasedla to območje, že takoj ob osvoboditvi skoraj v
celoti prepustila upravljanje civilnih zadev.
Morganova linija je odrezala Trst
Hud udarec je za ekonomsko stanje in nastale razmere pomenila vzpostavitev Morganove linije, ki je ločila Julijsko krajino
na dve coni in tako odrezala Šavrinsko hribovje od Trsta. Največ škode so utrpeli kmetje z izgubo tržaškega trga, saj je
postala meja nepredušno zaprta, kmetijski pridelki pa so propadali. Nova meja je pomenila tudi izgubo dela za številne
delavce, ki so bili desetletja zaposleni v tržaški industriji in drugih storitvenih dejavnostih. Značilnost tega prvega povojnega
obdobja pa so bile tudi številne demonstracije in manifestacije v Trstu in Kopru, ki jih je organizirala nova ljudska oblast v
zvezi s takratnim dogajanjem okrog mejnega vprašanja in so se jih morali udeleževati tudi prebivalci iz domala vseh zalednih
vasi. Značilno je bilo še postavljanje slavolokov ob pomembnih dogodkih, kot je bil prihod medzavezniške razmejitvene
komisije, volitve, vaški prazniki, agrarna reforma in podobno. Toda čeprav je bil to čas revščine in odrekanja, je bil za večino
vaščanov hkrati tudi čas zanosa in pričakovanj, skupnega ustvarjanja, ki je zaradi občutka, da delajo za boljši jutri, povezoval
ljudi in zato za vedno ostal zapisan v njihovem spominu.
Navdušenje, ki ga je prebivalstvo na istrskem podeželju izkazovalo novi ljudski oblasti v prvem povojnem času, ni bilo
konstantno, niti trajno. Velik del domačega prebivalstva je novo oblast sicer sprejel in podpiral, saj je pomenila dokončno
prekinitev vladavine bivše italijanske države in fašizma, ki je bil v Istri še posebej brutalen, obenem pa se je naklonjenost do
novega jugoslovanskega režima postopno ohlajala, deloma zaradi represivnih ukrepov (nacionalizacija, kolektivizacija,
prisilno zadružništvo) in težkega ekonomskega stanja, deloma pa tudi zaradi zvestobe do tradicionalnih vrednot in
vedenjskih norm. Pomembno merilo pri vrednotenju nove ljudske oblasti za kmečko prebivalstvo je bila ravno pomoč, ki jo
je ta nudila za preživetje oziroma izboljšanje življenjskih razmer.
Z osvoboditvijo se je začela dokaj hitro spreminjati tudi demografska podoba tega območja. Zlasti po letu 1948 sledimo
konstantnemu upadanju števila prebivalstva, saj se je do leta 1954 izselilo že približno 10.000 prebivalcev, v obdobju od leta
1945 pa do leta 1956 pa se je predvsem v Trst izselilo približno 25.000 prebivalcev, kar je predstavljalo več kot polovico
vsega prebivalstva tega območja.
Na drugi strani pa je sledilo obdobje priseljevanja novega prebivalstva iz ožjega oziroma širšega zaledja in tudi iz drugih
jugoslovanskih republik. V veliki večini vaških naselij je po letu 1953 število prebivalstva upadlo, gospodarstvo pa
nazadovalo. Gospodarski razvoj so državni organi sicer planirali tako v industriji kot v kmetijstvu, kjer je bila potrebna
celovita obnova s povečanjem števila živine, obnovo vinogradov, sadovnjakov in podobno, a prav v letih med 1945 in 1954 v
kmetijstvu slovenske Istre ni bilo zaznati posebnih dosežkov, ker je država vanj malo vlagala in od njega veliko zahtevala.
Zvišanje produktivnosti so poskušali doseči s kolektivno obdelavo zemlje. Z agrarno reformo je država postala lastnica
velikih obdelovalnih površin, imenovanih državni sektor, ki naj bi sčasoma prevladoval nad zasebnim. Del te zemlje so
upravljala državna posestva, del pa so razdelili kmetijskim zadrugam za skupno uporabo. V začetku kolektivizacije na vasi so
med ustanavljanjem zadrug in obveznimi odkupi delali z roko v roki partijske organizacije in ljudski odbori, v čemer so se
vsekakor kazali elementi stalinizma.
Deagrarizacija, izseljevanje in visoka starost prebivalstva so bile značilnosti istrskih vasi povojnega časa, v katerih pa se
je ohranila najdragocenejša naselbinska in stavbna dediščina, ki pa zaenkrat še ni našla pravega mesta v širši družbeni
zavesti tistega časa.
V koprskem okraju je bilo zadružništvo najbolj razvito v letih med 1946 in 1950, vendar je interes za delo, proizvodnjo in
poslovanje zadrug kmalu usahnil. Nizke odkupne cene in povečani davki so bili vzrok, da je po letu 1954 podeželsko
prebivalstvo začelo zapuščati svoje vasi in se izseljevati v obrežna mesta oziroma v sosednjo Italijo.
V take razmere je oktobra 1954 zarezal Londonski memorandum, s katerim je bila odpravljena nekdanja cona B STO in se je
njeno območje vključilo neposredno v Jugoslavijo: nekdanji koprski okraj v LR Slovenijo, bujski okraj pa v LR Hrvatsko, meja
na Dragonji pa je postala ločnica med obema republikama in bila prvič v zgodovini Istre določena po etničnem oziroma
narodnostnem principu.
Nadaljevala se je selitev v mesta
Priključitev k Jugoslaviji je v obalnem prostoru odprla vrata za organiziran in pospešen gospodarski in družbeni razvoj, ki je
potreboval veliko delovne sile. Selitveni val se je iz vasi množično nadaljeval, kajti obubožano in nerazvito podeželje ljudem
druge možnosti ni dopuščalo, ta proces pa so pospeševale še skrajno pomanjkljive in neurejene prometne razmere in
povezave, ki niso omogočale dnevnih migracij na delo. Selile so se cele družine in ne le posamezniki. Poiskali ali zgradili so si
nov dom v mestih ob morju, mnogi so odšli tudi v Trst ali še dlje.
S podpisom Londonskega memoranduma leta 1954 se je torej končal skoraj desetletni politični spopad za meddržavne
meje. Ta dogodek pa je postal tudi uvod v zadnje poglavje povojnih migracij italijanskega prebivalstva, pa tudi Hrvatov in
Slovencev iz širšega območja Istre (eksodus). Tega procesa, ki se je pričel že po kapitulaciji Italije leta 1943, ni zaustavila
nobena mednarodna pogodba oziroma sporazum, s katerim sta obe državi vsaj na videz skušali urediti skupno
jugoslovansko-italijansko mejo.
Deagrarizacija, izseljevanje in visoka starost prebivalstva so bile torej značilnosti istrskih vasi povojnega časa, v katerih pa se
je ohranila najdragocenejša naselbinska in stavbna dediščina, ki pa zaenkrat še ni našla pravega mesta v širši družbeni
zavesti tistega časa.
Velik priliv novega prebivalstva in delovne sile iz Slovenije in drugih jugoslovanskih republik je dodobra spremenil tudi
etnično podobo tukajšnjega prebivalstva, pa tudi podobo kulturne krajine same po sebi, ki je le postopno z zaščitno
zakonodajo, razglasitvijo naravnih parkov, vračanjem življenja na podeželje, obujanjem izročila, starih šeg in navad, postala
eden najdragocenejših in najpomembnejših segmentov turistične ponudbe in trajnostnega razvoja tega območja.
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MMC RTV SLO
•
Novi predsednik Severne Makedonije bo Pendarovski. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA. 5. maj 2019
Kljub dvomom vendarle zadostna udeležba za veljavnost volitev
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/novi-predsednik-severne-makedonije-bo-pendarovski/487169
V drugem krogu predsedniških volitev v Severni Makedoniji je zmagal Stevo Pendarovski. Po 90 odstotkih preštetih
glasovnic je zbral 52,2 odstotka glasov volivcev. Volilna udeležba je bila 46-odstotna.
Kandidatko opozicijskega VMRO-DPMNE-ja Gordano Siljanovsko Davkovo je podprlo malenkost več kot 44 odstotkov
volivcev. Neveljavnih je bilo 3,5 odstotka glasovnic.
Državna volilna komisija je sicer sporočila, da je drugi krog potekal mirno in brez incidentov.
Volitve so bile pomemben preizkus za vlado Zorana Zaeva. Njen kandidat Pendarovski je v prvem krogu namreč prejel le
nekaj tisoč glasov več od kandidatke glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE-ja Siljanovske Davkove.
Vendarle dovolj visoka udeležba
Volilna udeležba je bila po zadnjih podatkih državne volilne komisije v Skopju skoraj 46-odstotna, volitve pa s tem veljavne.
Prvega kroga volitev 21. aprila se je udeležilo le 41,85 odstotka od 1,8 milijona volilnih upravičencev, kar je vzbujalo skrbi, ali
bo drugi krog veljaven. Za veljavnost volitev je potrebna več kot 40-odstotna udeležba.
Zaev omenjal možnost spremembe ustave
Premier Zaev je večkrat izrazil prepričanje, da bo volilna udeležba presegla potrebno mejo. V nasprotnem primeru je kot
možnosti omenil nove predsedniške volitve ali spremembo ustave, tako da bi predsednika volili v parlamentu. Opozoril je
tudi na možnost nove politične krize, v primeru zmage Siljanovske Davkove pa celo predčasnih parlamentarnih volitev.
Izid prvega kroga volitev po mnenju poznavalcev odraža globoko razdeljenost v državi po spremembi imena v Severno
Makedonijo, za kar je zaslužna reformna prozahodna vlada Zaeva, ki je z lani sklenjenim prespanskim sporazumom po
desetletjih spora z Grčijo zaradi imena odpravila to glavno oviro pri napredovanju v EU in Nato. Konservativni VMRODPMNE in njegova predsedniška kandidatka sporazumu odločno nasprotujeta.
•
Vučić: "Kosovo bo dobilo neodvisnost, a ne po moji krivdi". J. R. MMC RTV SLO. 5. maj 2019
Za propad "njegove rešitve" prst uperil v opozicijo
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-kosovo-bo-dobilo-neodvisnost-a-ne-po-moji-krivdi/487198
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da bo Kosovo v prihodnosti dobilo neodvisnost in suverenost na vsem
ozemlju, vendar ne zato, ker bi ga on priznal, temveč zato, ker ni uspela rešitev, ki jo je sam ponudil.
Vučić ni pojasnil, kaj vsebuje omenjena rešitev in niti tega, komu jo je ponudil. Za televizijo Pink je dejal le, "da ponudba ni
mogla uspeti zaradi strahovitih pritiskov nekaterih tujih držav in njihovih obveščevalnih služb, ki so uporabile politične,
medijske in druge pritiske v različnih državah", poroča regionalna televizija N1.
Kritike je obtožil hinavščine – da so ga napadali, ne da bi sploh pokazali zanimanje za njegovo rešitev. "Sneli ste mi glavo, a
sploh niste vedeli, kaj se dogaja. Zdaj, ko rečem, da je predlog propadel, mi odvrnete, da niste ničesar slišali o njem. Ker ste
napadali in rušili vse, ga niste niti hoteli slišati," izjavo Vučića navaja Radio Sarajevo.
Vučić: Del opozicije ni sodeloval za reševanje vprašanja Kosova
Dodal je, da je bila glede zadeve organizirana notranja razprava, a del opozicije ni podal svojega predloga za reševanje
vprašanja Kosova. "Sprašujem vas, kakšna je rešitev za Kosovo v prihodnosti, ki bo – ne zaradi moje volje ali mojega
priznanja – dobilo neodvisnost in suverenost na celotnem svojem ozemlju. Sprašujem ljudi, ki so protestirali – zakaj ste to
počeli in kako je mogoče, da niste videli realnosti in ste onemogočili možnost, da Srbija izvleče nekaj za svoj narod in
državo?"
•
Vlasta Nussdorfer bo svetovala predsedniku Pahorju. A. S. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 6. maj 2019
Pahor ima zdaj štiri svetovalce
https://www.rtvslo.si/slovenija/vlasta-nussdorfer-bo-svetovala-predsedniku-pahorju/487255
Nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je postala svetovalka predsednika države za področje človekovih
pravic, humanitarnih dejavnosti in socialne politike.
Predsednik Borut Pahor ima štiri svetovalce, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Ob Nussdorferjevi so to še nekdanji
guverner Banke Slovenije in finančni minister France Arhar, ki predsedniku svetuje na področjih gospodarstva in financ,
nekdanji predsednik ustavnega sodišča in mednarodni pravnik Ernest Petrič, ki med drugim svetuje na področju
mednarodnih odnosov, ter nekdanji predsednik SAZU-ja in minister Boštjan Žekš, ki s predsednikom Pahorjem sodeluje kot
svetovalec predvsem za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
•
Nekdanji predsednik Katalonije lahko kandidira na evropskih volitvah. K. Št. Madrid - MMC RTV SLO, STA
6. maj 2019
Sodišče: Pravica kandidirati na volitvah je temeljna pravica
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/nekdanji-predsednik-katalonije-lahko-kandidira-na-evropskih-volitvah/487289
Špansko vrhovno sodišče je odločilo, da ima nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo,
pravico kandidirati na evropskih volitvah 26. maja.
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Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont je vložil pritožbo na odločitev španske volilne komisije, potem ko je ta v
ponedeljek odločila, da ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah. Kandidaturo je prepovedala tudi nekdanjima
katalonskima ministroma Toniju Cominu in Clari Ponsati, ki sta prav tako zbežala iz Španije.
Vrhovno sodišče v Madridu je danes soglasno sprejelo odločitev, da imata pravico kandidirati na evropskih volitvah tudi
Comino in Ponsati. Sodišče je razsodilo, da ni nobenih razlogov, da bi jim prepovedali sodelovati na volitvah, in upravno
sodišče v Madridu pozvalo, naj "nemudoma" zagotovi pogoje za izvajanje te odločitve.
Sodišče: Kandidiranje na volitvah temeljna pravica
Po mnenju vrhovnega sodišča je pravica kandidirati na volitvah "temeljna pravica", ki jo ustava priznava vsem španskim
državljanom, pobeg iz države pa ne more biti razlog za to, da se ta pravica ukine.
Puigdemont je prejšnji teden dejal, da je odločitev španske volilne komisije o prepovedi sodelovanja na evropskih volitvah
škandalozna in dokaz, da Španija ni demokratična država.
Na volitve s stranko JxCAT
Puigdemont je sicer nosilec liste svoje separatistične stranke JxCAT na majskih volitvah v Evropski parlament. V stranki so
špansko volilno komisijo obtožili, da skuša utišati Puigdemonta in preprečiti možnost, da bi v središču Evropske unije
predstavil svoja stališča.
Puigdemont, Comim in Ponsatijeva so sodelovali pri organizaciji referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017,
čeprav ga je Madrid prepovedal. Po referendumu so razglasili neodvisnost te španske pokrajine. Španska vlada je nato
prevzela nadzor nad Katalonijo in v pokrajini organizirala predčasne volitve.
•
Azilni dom na Viču v Ljubljani poka po šivih. Lucija Dimnik Rikić, Radio Slovenija. Ljubljana - MMC RTV SLO,
Televizija Slovenija. 8. maj 2019
Med vzroki za gnečo naj bi bil tudi ramazan
https://www.rtvslo.si/slovenija/azilni-dom-na-vicu-v-ljubljani-poka-po-sivih/487504
Število migrantov v azilnem domu na Viču presega zmogljivosti. Med migranti zato izbruhnejo tudi spori. Včeraj so morali
v ljubljanskem azilnem domu posredovati celo policisti.

Slika: Azilni dom Vič. Foto: BoBo
V jedilnici azilnega doma je v torek prišlo do prerivanja, zaradi česar je posredoval varnostnik, ki je sprožil plinski razpršilec,
nato pa poklical še policiste. Spor je izbruhnil zaradi neupoštevanja vrstnega reda pri delitvi hrane, pojasnjuje Katarina
Štrukelj iz sektorja za sprejem in oskrbo: "Red se je vzpostavil že pač takoj po, bom rekla, dogodku. Opravljenih je bilo več
razgovorov. Ljudem je bilo večkrat pojasnjeno, tudi v njihovem jeziku, da bodo seveda vsem zagotovljeni obroki, da bomo
vsem, tako kot smo do zdaj, zagotavljali določene pravice. Seveda pa je pri tem potrebne malo več strpnosti."
Zaradi velikega števila ljudi so podaljšali tudi čas delitve obrokov. Povečali pa bodo tudi število varnostnikov. "Ne gre za
neko stanje, ki bi bilo skrb vzbujajoče. Pač, pri velikem številu ljudi včasih pride tudi do kakšnega incidenta."
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Slika: Mag. Katarina Štrukelj, sekretarka iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov, Sektor za sprejem in oskrbo. Foto:
BoBo
V ponedeljek je na podajo prošnje za mednarodno zaščito v azilnem domu v Ljubljani čakalo 181 migrantov, včeraj pa se je
število čakajočih povečalo na 241. Zmogljivosti v azilnem domu na Viču, Kotnikovi in v Logatcu ne zadoščajo, trenutno
namreč primanjkuje približno 100 mest.
Katarina Štrukelj kljub temu zagotavlja, da razmere obvladujejo: "Mi smo včeraj tudi dodatne ukrepe izvedli v smislu
premestitve, recimo, mladoletnike brez spremstva smo po dogovoru z zakonitimi zastopniki premestili v izpostavo azilnega
doma v Logatcu, in tako tukaj pridobili dodatne prostore za sprejem."
Po ocenah nekaterih poznavalcev razmer je azilni dom trenutno bolj poln tudi zato, ker nekateri migranti, ki bi sicer
nadaljevali svojo pot v ciljne države, ostajajo v Sloveniji, saj je trenutno čas ramazana. To pa je za migrante, islamske
veroizpovedi, obdobje posta in molitve.
•
KPK: Ferencu Horvathu bi moral prenehati poslanski mandat. La. Da. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 9. maj
2019
Po desetih mesecih
https://www.rtvslo.si/slovenija/kpk-ferencu-horvathu-bi-moral-prenehati-poslanski-mandat/487554
Komisija za preprečevanje korupcije naj bi ugotovila, da poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zaradi
nezdružljivosti funkcij krši zakon o preprečevanju korupcije, saj je še vedno predsednik Pomurske madžarske
samoupravne narodne skupnosti.

Slika: Ferenc Horvath (na sredini) je med drugim član Odbora za zunanjo politiko. Foto: DZ/Matija Sušnik
Deset mesecev po nastopu poslanske funkcije je Horvath še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne
skupnosti (PMSNS). Ti dve funkciji sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovil, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava, je poročal
časopis Dnevnik.
KPK je tako Horvathu naložil, da v 15 dneh nezdružljivost odpravi in se odreče funkciji zastopanja v PMSNS. "Opcijsko lahko
nezdružljivost odpravite tudi tako, da se odrečete opravljanju funkcije poslanca državnega zbora," je po poročanju Dnevnika
poslancu madžarske narodne skupnosti sporočil KPK.
Komisija je vzela pod drobnogled tudi Horvathovo do pred kratkim mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnik je
PMSNS. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru
"nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena". Iz ugotovitev KPK-ja pa
vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
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Z ugotovitvijo, da Horvath krši omenjeni zakon, je komisija svojo nalogo opravila. Če funkcionar po roku, ki mu ga določi
KPK, ne odpravi nezdružljivosti, o tem obvesti pristojni organ, ki lahko začne postopek funkcionarjeve razrešitve, vendar pa
v primeru neposredno voljenega funkcionarja KPK takšne pristojnosti nima.
Poslanec mora v treh mesecih po nastopu mandata opustiti vse nezdružljive funkcije
Ob tem je predsednik KPK-ja Boris Štefanec spomnil na določilo zakona o poslancih, po katerem poslanec ne sme opravljati
pridobitne dejavnosti in drugih funkcij, ki niso združljive s funkcijo poslanca. "Po tem zakonu mora poslanec najpozneje v
treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata prenehati opravljati drugo funkcijo, ki ni združljiva z mandatom poslanca.
Če tega ne stori, mu mandat preneha. Tu ni nobene diskrecije. Državni zbor zgolj sprejme ugotovitveni sklep, da je poslancu
po 12. členu zakona o poslancih prenehal mandat," je za Dnevnik dejal Štefanec.
Ob tem je poudaril, da je to njegovo mnenje, ni pa pristojnost KPK-ja, da ugotavlja obstoj okoliščin za prenehanje
poslančevega mandata. KPK je sicer Horvathu dal rok, da v petnajstih dneh odpravi nezdružljivost, a po besedah
predsednika to ne odpravlja težav, ki jih ima po zakonu o poslancih. Čeprav bi Horvath nezdružljivost funkcij odpravil, bi mu
zaradi preteka trimesečnega roka, ki ga določa zakon o poslancih, morala poslanska funkcija prenehati, meni.
V primeru Horvatha so tako zdaj na potezi poslanci, ki so sicer na aprilski seji mandatno-volilne komisije sklenili, da bodo
podlaga za odločanje o zadevi ravno ugotovitve KPK-ja.
Kot še piše Dnevnik, so v poslanskih skupinah še previdni in ugotovitve večinoma niso želeli komentirati, tudi Horvath je bil
redkobeseden. "KPK mi je dal 15 dni, da se odločim, kateri funkciji se bom odrekel. Ko se bom odločil, bom o tem obvestil
javnost, do tedaj pa se o tem ne želim podrobneje izrekati," je povedal za časnik.
•
Policija poudarja, da Slovenija kljub ugrabitvi ostaja med najvarnejšimi državami. La. Da., Al. Ma. Sežana, Novo
mesto - MMC RTV SLO, STA. 9. maj 2019
Policisti preverjajo, ali je bil navzoč še četrti ugrabitelj
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/policija-poudarja-da-slovenija-kljub-ugrabitvi-ostaja-med-najvarnejsimidrzavami/487558
Policija je potrdila, da so neznanci v Beli krajini v sredo ugrabili starejšega moškega in ga v prtljažniku zvezanega odpeljali
proti italijanski meji ter ga nato izpustili. Tri prebežnike je policija prijela v sodelovanju z italijanskimi kolegi.
V sredo popoldne je bil operativno-komunikacijski center v Kopru obveščen, da starejši moški trdi, da je bil ugrabljen, da so
ga neznanci izpustili in sami peš nadaljevali pot, je pojasnil Tomaž Peršolja, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto.
Policija je nemudoma angažirala helikopter in posebno enoto policije ter o dogajanju obvestila italijanske kolege, ki so
osumljence takoj začeli iskati.
Janša: Zahtevamo takojšen sklic Sveta za nacionalno varnost
Policisti so ugotovili, da so tujci v sredo pristopili do 79-letnika, Miroslav, ki je opravljal vinogradniška opravila, in ga sprva
prosili za vodo. Nato pa so mu zagrozili z nožem, mu odvzeli avtomobilske ključe, ga zvezali in dali v prtljažni prostor
njegovega avtomobila. "Iz izjave moškega je bilo znano, da so ga trije neznanci okoli 12. ure zvezali, mu vzeli ključe in se več
ur vozili, ker najverjetneje niso poznali poti. Po približno šestih urah so prišli do Prelož, mu odvezali roke in kraj zapustili," je
pojasnil Peršolja. Pred tem so osumljenci moškemu vzeli torbico ter iz nje po vozilu raztresli dokumente ugrabljenega.
Policisti prijeli tri prebežnike
Kmalu za tem so italijanski policisti v Bazovici prijeli tri ljudi, ki bi lahko ustrezali opisu osumljencev. Ugotovili so namreč, da
imajo predmete, ki so jih odvzeli ugrabljenemu 79-letniku. Italijani so na podlagi sporazuma med državama prebežnike vrnili
Sloveniji: 25-letnega državljana Maroka in dva 18-letna državljana Alžirije. Četrtega osumljenca, ki naj bi bil po pričevanju
moškega prisoten v začetku ugrabitve, še iščejo. Med postopkom so ugotovili, da so bili vsi trije že prijeti pri nezakonitem
prehodu meje in vrnjeni na Hrvaško.
Moravec: "Vzel je nož in mi prerezal vrv"
79-letnega Miroslava Moravca so ugrabili v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je delal v vinogradu, je za Televizijo
Slovenija povedal Moravec. Pri osemdesetih letih se štirim moškim ni upiral. Vzeli so mu ključe avtomobila in garaže. "Eden
od njih je prinesel debelo vrv, ki jo imamo za vezanje slame. Zadaj so mi zvezali roke, pripeljali avto in me vrgli vanj,"
pripoveduje Moravec. Ko se je s prebežniki pripeljal do Kolpe se je ustrašil, da ga bodo vrgli vanjo. Ko so se po nekaj urah
pripeljali na Primorsko, so se ustavili. "Ta, ki je pazil name, je vzel nož in mi prerezal vrv. Samo to mi je naredil, nato so me
pustili in odšli."
Ker Moravec trdi, da so bili pri ugrabitvi prisotni štirje moški, policija morebitnega četrtega ugrabitelja še išče. Moravca pa
naj bi pred ugrabitvijo nagovorila tudi dva arheologa. Policija je navedbe preverila in potrdila, da so na območju res prisotni
arheologi, ki jih bodo še zaslišali, v upanju, da imajo kakršne koli dodatne informacije.
"Takih dogodkov ni mogoče stoodstotno preprečiti"
Kljub omenjenemu dogodku policija zagotavlja, da Slovenija spada v krog najvarnejših držav na svetu. Kot je dejal namestnik
generalne direktorice policije Jože Senica, bo policija storila vse, da bo Slovenija še naprej varna država. Pri tem Senica
priznava, da takšnih dogodkov ni mogoče stoodstotno preprečiti. Kot je dejal, se zavedajo, da takšni dogodki vplivajo na
občutek varnosti ljudi, a jim policisti pomagajo zagotavljati njihovo varnost in varnost njihovega premoženja.
Črnomaljski policisti so danes že obiskali prebivalce naselja, kjer je prišlo do dogodka, in jim svetovali, kako naj ukrepajo, ko
opazijo tujce. Komandir črnomaljske policijske postaje pa se bo sestal z vodstvom občine in krajevne skupine.
"Že v preteklosti smo opozarjali, da so migracije tako humanitarni kot varnosti izziv," je poudaril Senica. Policija ocenjuje, da
se bo povečan obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih, zato so pred kratkim svoje aktivnosti
okrepili. Tako izvajajo poostrene nadzor meje, kamor so razporedili policiste iz drugih enot, nadzor so okrepili tudi z
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dodatnim sistemom video nadzora, je pojasnil Senica. Ocenil je tudi, da so začasne tehnične ovire učinkovito sredstvo za
omejevanje nedovoljenih migracij, zato predlagajo njihovo postavitev še na mesta, kjer ograja še ni nameščena.
Nekaj statistike
Policija je sicer v letošnjem letu do 6. maja obravnavala 3.022 ilegalnih prehodov državne meje, število se je glede na enako
obdobje lanskega leta povečalo za 99 odstotkov. Najbolj opazno je povečanje na območju policijskih uprav Ljubljana, največ
prehodov pa so poleg ljubljanske zabeležili še na območjih novomeške in koprske policijske uprave.
Ob tem policija opozarja še na problematiko zlorab postopkov mednarodne zaščite. Po besedah vodje oddelka za
upravljanje meja v sektorju mejne policije Petra Skerbiša resen problem pri obravnavi nedovoljenih migracij policistom
povzročajo migranti, ki zlorabljajo postopek mednarodne zaščite. To se po njegovih besedah kaže v velikem razkoraku med
številom izraženih namer in dejansko podanimi prošnjami.
Zato bi bilo treba spremeniti zakonodajo o mednarodni zaščiti ter uvesti varovalke, ki bodo preprečevale zlorabe, je
poudaril Skerbiš. Sedanji sistem "primi in spusti" namreč po njegovih besedah pomeni, da nezakoniti migranti vedo, da se
bodo lahko prosto gibali, če bodo zaprosili za mednarodno zaščito.
Več civilnih iniciativ za dosledno varovanje meje
Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije so v Črnomlju vlado pozvali k doslednemu varovanju
schengenske meje. S tem so se odzvali na ugrabitev 79-letnega Belokranjca. Nedovoljenih prehodov meje imajo dovolj, so
dodali.
Predstavnica Civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan je na novinarski konferenci dejala, da nasprotujejo tako ilegalnim
prehodom migrantov kot tudi kakršnimkoli migrantskim centrom ob meji. Hkrati je za soboto ob 17. uri v Črnomlju pred
stavbo občinske uprave napovedala skupni protest civilnih iniciativ, na katerem bodo vnovič sporočili svoje zahteve.
Predstavnik Civilne iniciative Ilirska Bistrica Borut Rojc pa je opozoril na smeti, ki jih skupine prebežnikov puščajo za sabo,
hkrati pa se krepi strah občanov pred prebežniki. Predsednika vlade Marjana Šarca je tudi pozval, naj skliče svet za
nacionalno varnost, ta pa naj ukrene vse, da se na mejo pošlje vojska in da naj vojaki dobijo policijska pooblastila.
Predstavnica Civilne iniciative Škofije Sabina Homjak pa je pristavila, da število nedovoljenih prehodov narašča tudi na Obali
in da o težavah z migranti poročajo tudi z italijanske strani. Povzela je, da na Obali nasprotujejo migrantskim centrom in da
potrebujejo varnost.
•
Janša: Zahtevamo takojšen sklic Sveta za nacionalno varnost. Šarec: Frontex na zunanje meje. La. D., Al. Ma.
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 9. maj 2019
Politični odzivi na ugrabitev v Beli krajini
https://www.rtvslo.si/slovenija/jansa-zahtevamo-takojsen-sklic-sveta-za-nacionalno-varnost-sarec-frontex-na-zunanjemeje/487569
Stranka SDS zahteva takojšen sklic sestanka Sveta za nacionalno varnost zaradi ugrabitve v Beli krajini. Premier Marjan
Šarec je ponovil poziv k napotitvi Frontexa na zunanje meje Evropske unije.
SDS zaradi razmer na južni meji zahteva takojšen sestanek Sveta za nacionalno varnost. Kot je na Twitterju zapisal prvak
stranke Janez Janša, vlada razmer očitno ne obvladuje. "Prva skrb vsake vlade je varnost lastnih državljanov," je še navedel.
Poslanska skupina SDS pa je zahtevala sklic nujne seje odbora DZ-ja za notranje zadeve, poroča Slovenska tiskovna agencija.
Policija poudarja, da Slovenija kljub ugrabitvi ostaja med najvarnejšimi državami
V sredo so namreč neznanci v Beli krajini ugrabili starejšega moškega in ga v prtljažniku zvezanega odpeljali proti italijanski
meji, so potrdili na policiji. V Sežani so ga izpustili, policisti pa so v povezavi z dogodkom pridržali državljana Maroka in dva
državljana Alžirije, ki so v državo prišli nezakonito.
"Zgodba, ki se je odvila včeraj in ki smo ji priča od novega leta dalje, kaže, kako zelo so se motili tisti, ki so mislili, da je tema
z ilegalnimi migranti končana in da so te stvari rešene in urejene. Seveda niso," je na novinarski konferenci dejal poslanec
SDS-a Branko Grims.
Policija je danes sicer zagotovila, da Slovenija kljub omenjenemu dogodku ostaja varna država, policija pa bo storila vse, da
bo tako tudi ostalo. "Verjamem, da policija dela po najboljših močeh, ampak dela po navodilih vlade in zato je vlada
odgovorna za stanje, ki smo mu priča," je poudaril poslanec največje opozicijske stranke in izpostavil znatno povečanje
nedovoljenih prehodov državne meje.

Ob tem je spomnil, da so v SDS-u nasprotovali pristopu k Marakeški deklaraciji, vendar pa je vlada, ki je k deklaraciji
pristopila, dala napačen signal ilegalnim migrantom. "To z ilegalnimi migranti je na ozemlju Republike Slovenije postala
sedaj industrija," je dejal. Poleg vlade je bil kritičen tudi do nevladnih organizacij, ki da pomagajo pri nezakonitih prehodih
meje, vlada pa da se hvali, kako z njimi dobro sodeluje. Zato je po njegovih besedah treba izpostaviti tudi vprašanje
kazenske in politične odgovornosti za tiste, ki so pripeljali do sedanjega stanja.
Dodal je, da je vlada dolžna poskrbeti za varnost vsakega državljana in državljanke. "Vlada ima navsezadnje pooblastila, moč
in aparat, da vse to uresniči, ljudje pa imajo vso pravico, da takšno ravnanje od vlade tudi zahtevajo," je povedal Grims in
tudi on podprl zahtevo za sklic Sveta za nacionalno varnost.
"Če vlada ni sposobna zaščititi slovenskih državljank in državljanov, jo javno pozivam, naj takoj odstopi in to prepusti tistim,
ki smo to sposobni narediti," je dejal Grims.
Zahteva za sklic seje odbora za notranje zadeve
Poslanska skupina SDS pa zahteva sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na
kateri bi obravnavali ukrepe za učinkovito zaščito schengenske meje ter ustavitev nezakonitega prehajanja meje med
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Hrvaško in Slovenijo.
Prepričani so, da nezakonito prehajanje schengenske meje predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo, pa tudi za ostale
države članice Evropske unije. Vlada pa od leta 2015 ni sprejela učinkovitih ukrepov za preprečitev nezakonitega prehajanja
meje. "Še več. Problematika nezakonitega prehajanja schengenske meje se ponovno zaostruje. Dogodki zadnjih mesecev,
predvsem pa zadnjih dni kažejo na to, da vlada Marjana Šarca nima nobenega interesa, da bi zagotovila bolj učinkovito
varovanje schengenske meje in poskrbela za varnost ljudi in premoženja," so kritični v sporočilu za javnost.
Število nedovoljenih prehodov državne meje se je sicer letos v primerjavi z lani povečalo. V prvih treh mesecih so policisti
obravnavali 1639 nezakonitih prehodov državne meje, lani pa 660. V letošnjih prvih treh mesecih so bili najpogosteje
obravnavani državljani Alžirije, Maroka in Pakistana, je navedeno na spletnih straneh policije.
Želijo, da vlada in minister, pristojen za notranje zadeve, na seji odbora pojasnita, s katerimi konkretnimi ukrepi bosta
zagotovila varnost življenj in premoženja ljudi.
Oglasil se je tudi evropski poslanec SLS-a in kandidat na skupni listi SDS-a in SLS-a Franci Bogovič in v sporočilu za javnost
zapisal, da si nobena suverena država ne more privoščiti, da bi se po njej prosto gibali ljudje, ki so vanjo vstopili na
nedovoljen način in brez kakršnihkoli dokumentov. Bogovič pričakuje nemuden sklic izredne seje vlade in takojšnjo pripravo
urgentnih ukrepov za povečanje varnosti na kriznih mejnih območjih, še poroča Slovenska tiskovna agencija.
Šarec ponovil svoj stari poziv
Vlada je ukrepala že pred časom, je v prvem odzivu dejal premier Marjan Šarec, in sicer z dodatnimi 15-imi milijoni za
varovanje schengenske meje, z okrepljenimi enotami na meji in z dodatnimi naročili novih panelov ograje; slovenski
predlog, da bi Frontex varoval zunanjo evropsko mejo, pa ostaja, je za Radio Slovenija poročal novinar Tomaž Celestina.
V Evropo znova prihaja čedalje več beguncev, tudi letni čas je takšen, da je migracij spet več, je dejal Šarec, ko omenja
skupne evropske sile in to, kje bi morale delovati. "Zato sem rekel, da bi bilo nujno poslati Frontex na zunanjo mejo. To je pa
meja Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije."
Primeri, kot je bila ta ugrabitev, pa seveda znova pokažejo na popolno razdeljenost slovenske politike, je še dodal. "Se pravi,
na eni strani imamo desni ekstrem, ki popolnoma zavrača kakršno koli reševanje tega problema. Na drugi strani imamo levi
ekstrem, ki bi kar na široko vsem odprl vrata. Prava pot je samo sredinska pot."

•
Spomin na čebelarja Sumperja. Loče pri Šentilju – ORF. MMC RTV SLO, 3. maj 2019
https://www.rtvslo.si/svsd/avstrija/spomin-na-cebelarja-sumperja/487062

Slika: Janko Pečnik. Foto: ORF

Slika: Skočidolski panj s premičnimi satniki. Foto: ORF
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Leta 1871 je Mohorjeva družba izdala knjigo „Slovenski Bučelarček“, ki jo je spisal Janez Sumper, župnik v Skočidolu.
Foto: ORF
Pobudnik čebelarstva in duhovnik Janez Sumper je za Koroško enako pomemben, kot Anton Janša, prvi učitelj sodobnega
čebelarstva na svetu. Prihodnjo soboto bodo v Ločah pri Šentilju odkrili spominsko obeležje v obeh deželnih jezikih.
Tudi slovesnost ob odkritju in blagoslovitvi s cerkvenimi pevci iz Šentilja bo dvojezična. S somišljeniki se je za postavitev
prizadeval ljubiteljski čebelar Janko Pečnik.
„Slovenski Bučelarček“
Leta 1871 je Mohorjeva družba izdala knjigo „Slovenski Bučelarček“, ki jo je spisal Janez Sumper, župnik v Skočidolu. Pred
pozabo so knjigo rešili čebelarji iz Šmihela in Železne Kaple. Ob lanskem, prvem svetovnem dnevu čebel so prepričali
Mohorjevo Celovec, da je knjigo ponatisnila.
Odkritje v soboto ob 15. uri
V soboto, 4. maja, ob 15. uri bo v Ločah pri Šentilju pod cerkvijo odkritje spominskega obeležja Janezu Sumperju, pobudniku
čebelarstva in duhovniku. Na odkritje vabita trška občina Vrba ob Vrbskem jezeru in Čebelarska zveza Koroške. Obeležje
odkril in blagoslovil bo dekan Janko Krištof.
Janez Sumper je za Koroško enako pomemben, kot Anton Janša, prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu, pred sobotno
slovesnostjo njegov pomen osvetljuje ljubiteljski čebelar Janko Pečnik. S somišljeniki si je za postavitev prizadeval za spomin
na duhovnika in čebelarja Janeza Sumperja.
Že lani, za svetovni dan čebel, je Janko Pečnik z Muškave ponaredil Sumperjev „Skočidolski panj s premičnimi satniki“.
Prihodnjo soboto bodo Sumperju v Ločah pri Šentilju odkrili spominsko obeležje v obeh deželnih jezikih, kakor bo dvojezična
slovesnost ob odkritju in blagoslovitvi s cerkvenimi pevci iz Šentilja.
Tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč bo navzoč na slovesnem odkritju v Ločah pri Šentilju, se veseli
Pečnik. Ob podpori občine Vrba ob Vrbskem jezeru in Čebelarske zveze Koroške, ter mnogih posameznikov je uspel s
pobudo za spomenik Janezu Sumperju. Izdelal ga je Alojz Krevh s Prevalj.
•
Najboljši v slovenščini. Silva Eöry. Monošter - Radio Slovenija. 8. maj 2019
V Slovenskem domu v Monoštru je prejšnji teden potekalo državno tekmovanje iz slovenščine za osnovnošolce.
https://www.rtvslo.si/svsd/madzarska/najboljsi-v-slovenscini/487474
V Slovenskem domu v Monoštru je prejšnji teden potekalo državno tekmovanje iz slovenščine za osnovnošolce. Na njem
je sodelovalo sedem tekmovalcev, štirje z gornjeseniške in trije s števanovske dvojezične osemletke.
Udeležence tekmovanja, ki ga že vrsto let organizira državni zavod za šolstvo iz Budimpešte, je najprej pozdravila Ágota
Kállay, vodja narodnostni oddelek na omenjenem zavodu, in predstavila tudi potek tekmovanja. Učence, ki so pisni del
najbolje opravili je čakal še ustni nastop na določeno temo. Za priprave so imeli 10 minut časa.
In medtem ko se je prvi tekmovalec pripravljal na svoj pogovor s članicami ocenjevalne komisije, se je Silva Eöry pogovarjala
z mentorico gornjeseniških šolarjev Valentino Novak. 3 sedmošolci in osmošolka so se intenzivno pripravljali na tekmovanje,
je dejala.
»Pripravljali smo se od decembra, ko so bili znani rezultati pisnega dela. Teme so bile določene in potem smo se predvsem
veliko pogovarjali, brali, raziskovali in mislim, da so učenci dobro pripravljeni.«
V imenu ocenjevalne komisije je tekmovalce in njihove mentorje nagovorila Marijana Sukič, prepričana, da so ne glede na
končni rezultat vsi tekmovalci, ki so se prijavili, veliko pridobili, saj so se naučili poslušati, razmišljati in odgovarjati na
vprašanja v slovenskem jeziku.
»Največja napaka na šolah je, da se naučite ogromno besed, ne znate pa jih sestaviti v stavke, ne znate komunicirati. Ko vas
sprašujemo o temah, na katere ste se pripravljali, je enostavno. Ko pa pridemo na temo, ki je še niste obravnavali, se
zaustavi.«
Poleg Mateja Labritza in Elize Nagy je največ znanja iz slovenskega jezika pokazal zmagovalec Giulio Brunetto iz osnovne
šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. Učenec italijansko madžarskih korenin se slovenski jezik uči tretje leto in, kot pravi, ga
veliko bolje razume, kot pa govori.
•
Milan Rakovac je časti meščan Umaga. Barbara Kampos. Umag - Slovenci v sosednjih državah. MMC RTV SLO. 8.
maj 2019
Umag je šestega maja praznoval dan mesta, v spomin na osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945.
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https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/milan-rakovac-je-casti-mescan-umaga/487491

Slika: Milan Rakovac na sredini. Foto: Slaviša Šmalc
Umag je šestega maja praznoval dan mesta, v spomin na osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945. Ob tej priložnosti so
podelili priznanja najzaslužnejšim občanom.
Umag je šestega maja praznoval dan mesta, v spomin na osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945. Ob tej priložnosti so
podelili priznanja najzaslužnejšim občanom. Naziv častni meščan pa je pripadel književniku in publicistu Milanu Rakovcu. Za
častni naziv so ga predlagali Mestna knjižnica Umag, Ljudska univerza Ante Babič in umaška skupnost Italijanov Fulvio
Tomizza. In prav s Tomizzo je povezana častna nagrada. Milan Rakovac je bil namreč pobudnik ustanovitve čezmejnega
srečanja Forum Tomizza in njegov programski vodja. Forum Tomizza, letos bo njegova 20-eta izvedba, je bil utemeljen kot
prostor sodelovanja, večkulturni in večjezični korpus. Poglavitno vodilo srečanj, ki potekajo v Trstu, Kopru in Umagu, je
povezovanje in trajno komuniciranje intelektualcev ter kulturnikov, ki živijo ob meji in delujejo na področju kulture,
znanosti, medijev, simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze. Milan Rakovac je Umagu prispeval tudi hrvaški
prevod Tomizzovega romana Boljše življenje, so zapisali predlagatelji nagrade častni meščan. In še - pred dvajsetimi leti je
bil kulturni dogodek, kot je Forum Tomizza, na občutljivem čezmejnem območju skorajda nepredstavljiv. Danes so to, tudi
po zaslugi Milana Rakovca, zagovornika medkulturnega dialoga, srčna srečanja, ki znova vzpostavljajo prijazno okolje
prepletanja kulture in jezikov v čezmejnem prostoru. Morda celo presegajo pričakovanja izpred dvajsetih let, pravi častni
občan mesta Umag Milan Rakovac.
»Po drugi strani pa je bil človek z meje, ne glede na nacionalno ali svetovno politiko vedno prijazen, odprt, kot Fulvio
Tomizza. Tudi v najhujših časih, ko bile vojne, ko so Slovenci in Hrvati bežali v nekdanjo Jugoslavijo in Italijani v Italijo. Tudi
takrat je to »človeško« bilo močno.«
Milan Rakovac je s Forumom Tomizza spisal novo poglavje v zgodovini mesta Umag, so prepričani predlagatelji nagrade.
Rakovac pa pravi: » To je naredil Fulvio Tomizza. In zdaj to poglavje pišemo skupaj, Umag, Koper, Trst, mi, ki neposredno
realiziramo idejo čezmejnih srečanj 20 let. Ma,če ne bi bilo tega občutka v srcu povprečnega Hrvata, Slovenca in Italijana s
čezmejnega območja, bi bilo vse naše delo zaman.«
Naziv častni meščan je najmanj, kar Umag lahko podari Milanu Rakovcu, je povedal predstojnik občinskega urada za
družbene dejavnosti Slaviša Šmalc: »Milan Rakovac je Umagu dal odprto pot v multikulturnost v najširšem pomenu, v Umag
je pripeljal neko posebno energijo in vibracijo antifašizma in umetnosti, vrednote, o katerih je pisal in jih živel Fulvio
Tomizza.«
Umag danes živi življenje Fulvia Tomizze, edinega pisatelja s čezmejnega območja in širše, ki je sebe v enaki meri
opredeljeval kot Hrvata, Italijana in Slovenca, je zadovoljen Milan Rakovac.
Slaba udeležba na manjšinskih volitvah na Hrvaškem. Zakaj? Marjana Mirković. Hrvaška - Radio Slovenija. MMC RTV SLO
8. maj 2019
Na Hrvaškem so 5.5.2019 potekale manjšinske volitve.
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/slaba-udelezba-na-manjsinskih-volitvah-na-hrvaskem-zakaj/487478
Zapletov ni manjkalo, slovenska narodna skupnost pa vnovič ni izkoristila vseh možnosti, ki jih ponuja zakonodaja.
Sotočja 6.5. 2019 - Slaba udeležba na manjšinskih volitvah na Hrvaškem
Po neuradnih podatkih je bilo izvoljenih 10 od 24 možnih svetov slovenske narodne manjšine; 4 na županijski ravni, 5
mestnih svetov in en občinski. Izvoljenih je bilo tudi 11 od 16 možnih predstavnikov slovenske narodne skupnosti.
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Slika: Glasovni listič. Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković
Pomembna pridobitev je svet v Čabru, prvič izvoljen, na pobudo društva Gorski kotar. Vendar pa z izvedbo volitev in
udeležbo na njih slovenska manjšina na Hrvaškem ne more biti zadovoljna, se strinja predsednica krovne zveze Barbara
Riman v pogovoru z Marjano Mirković.
»Tako kot leta 2015 je bila tudi letos udeležba na volitvah zelo slaba. Po uradnih podatkih so prišli na volišča nekaj več kot 3
odstotki predstavnikov manjšin, ki imajo pravico glasovati. To velja tudi za slovensko manjšino. Zdi se mi, da tudi tokrat
pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem niso prepoznali možnosti, da pridejo, da glasujejo, da se vključijo.«

Mladina, Ljubljana
•
•
•
•
•
•

V imenu tradicije. Žana Erznožnik. – št. 18, 03.05.2019, str. 14
»Živijo v primežu individualizma, sanjajo o večji enakosti« : o ugotovitvah in paradoksih, ki izhajajo iz
vseslovenske raziskave Mladina 2019/19 /Jure Trampuš. – št. 18, 03.05.2019, str. 26-29
Evropski New Deal /Bogomir Kovač. – št. 18, 03.05.2019, str. 33
Podivjana celina : kdo financira evropske skrajno desne stranke? /Marcel Štefančič jr. – št. 18, 03.05.2019, str.
40-42
Kitajsko vprašanje : Evropa mora razmisliti o svojem odnosu do Pekinga … /Bernhard Zand. – št. 18, 03.05.2019,
str. 44-46 (c Der Spiegel)
»Živijo v primežu individualizma, sanjajo o večji enakosti« : o ugotovitvah in paradoksih, ki izhajajo iz
vseslovenske raziskave Mladina 2019/19 /Jure Trampuš. – št. 18, 03.05.2019, str. 26-29

Živijo v primežu individualizma, sanjajo o večji enakosti«. Jure Trampuš. – št. 18, 03.05.2019, str. 26-29
O ugotovitvah in paradoksih, ki izhajajo iz vseslovenske raziskave Mladina 2018/19
https://www.mladina.si/190901/zivijo-v-primezu-individualizma-sanjajo-o-vecji-enakosti/

Slika: Dr. Andrej Naterer, vodja raziskave Slovenska mladina. Foto: © Marko Pigac
V povzetku izsledkov obsežne raziskave Slovenska mladina 2018/19, te dni so ga v sodelovanju z nemško Fundacijo
Friedricha Eberta Stiftunga objavili slovenski raziskovalci z mariborske univerze, je zapisana na prvi pogled nenavadna
ugotovitev; sicer je takšnih še več, a ostanimo predvsem na polju političnega in družbenega razvoja. Raziskovalci so po
obsežnih intervjujih in anketiranju sklenili, da mladi v Sloveniji »močno podpirajo družbeno reformo v smeri
demokratičnega socializma – družbena in gospodarska varnost za vse ter večja enakost so skoraj splošno sprejeta stališča«.
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Hkrati opozarjajo, da so »avtoritarne tendence med mladimi razmeroma šibke«, se pa lahko hitro okrepijo, še posebej, »če
bi se gospodarske razmere (vključno z brezposelnostjo, gospodarsko blaginjo in neenakostjo) v prihodnosti poslabšale«.
Še več, med zaključnimi političnimi priporočili državi je zapisano, da bi morala država spremeniti gospodarske modele, ki
izvajajo pritisk na povečanje prožnosti, »in razmisliti o uvedbi novega sistema socialne varnosti (na primer univerzalnega
temeljnega dohodka)«. Zahteve po večji enakosti? Novi gospodarski model? Vse to naj bi podpirali mladi, tisti, za katere naj
bi veljalo, da so največji potrošniki, individualci, apatični in instantni zadovoljevalci sebičnih potreb?
Gre seveda za priporočila, politične izpeljave, a te imajo z znanstveno analizo pridobljeno ozadje.
Past individualnosti
Da bi razumeli ta paradoks, se je treba potopiti v strukturne zakonitosti današnjega dojemanja mladosti, ki jih je razkrila
raziskava. Vodja nacionalne raziskave je bil dr. Andrej Naterer, nekoč je redno obiskoval Ukrajino in delal z otroki, ki so živeli
na cesti, o njihovem življenju je posnel tudi dokumentarni film in zanj dobil Miklošičevo nagrado. Danes poučuje
na Filozofski fakulteti v Mariboru. »Raziskava je pokazala, da mlade v Sloveniji določajo tri glavne teme. To je
individualizem. To je prekarnost. In to je stres,« pojasnjuje. »Vse te stvari so med seboj neposredno povezane. Glavna
težava mladih je vprašanje, kako izpeljati prehod v svet odraslosti.« Kako se torej odseliti od staršev, kako se zaposliti, kako
si ustvariti družino, kako si postaviti meje lastne svobode, kako iz stanja odvisnosti preiti v stanje neodvisnosti. »Vse to je
glavni generator konfliktov in želja.«
Danes se trikrat več mladih kot leta 2013 strinja s trditvijo, da večino dni v tednu občutijo stres. Delež takšnih mladih je sicer
še vedno majhen, a neprizanesljivo narašča. Stres se povečuje v šoli, na trgu delovne sile, občutek stresa se povečuje tudi
pri medosebnih odnosih.

Da bi razumeli, zakaj je tako, se moramo ustaviti pri pasti individualizma v družbi, ki temelji na začasnih delovnih razmerjih.
Velja pravilo, da so mladi v razvitejših državah bolj individualizirani, individualizacija je povezana z manjšim občutkom
skupnosti in pripadanja, s stanjem, ko je posameznik osredotočen predvsem nase. A individualizem ni le polje neskončnih
možnosti, temveč prinaša tudi travmo zaradi izgube skupnosti, varnosti. »V času individualizma je središče sveta
posameznik, ko ta dobi nagrado, je ta izključno in predvsem njegova, lahko jo deli, a je hkrati sam lastnik svojega uspeha.
Vprašajmo pa se raje, kolikokrat je človek res zmagovalec. Praviloma ni. Večina je poražencev in po premisah individualizma
so potem tudi za te ponavljajoče se poraze vedno odgovorni zgolj posamezniki sami. Oni nosijo stigmo in breme. Ni več
skupnosti, ki bi kot nekakšna tamponska cona blažila občutke nemoči, ampak je vse to preneseno na pleča tistega, ki naj bi
bil neuspešen.« Tako je tudi breme brezposelnosti v današnjem svetu naloženo predvsem posamezniku. »Ni čudno, da je v
takšnem položaju podpora idejam, ki jim lahko na grobo rečemo ’demokratični socializem’, ne fantazija, temveč globoka
želja, da bi se stvari znova postavile na mesto, iskanje solidarnejše skupnosti, vključujoče družbe, socialne in ekonomske
varnosti, med mladimi zelo močna. Preprosto si želijo več egalitarizma. Živijo v primežu individualizma, sanjajo pa o večji
enakosti.« Hlepijo torej po tistem, česar nimajo.
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Tako se po izsledkih raziskave mladi v veliki večini strinjajo s trditvami, ki bi jim težko pripisali neoliberalno oznako. Velika
večina jih pravi, da bi »morala država prevzeti več odgovornosti za blaginjo posameznikov« ali da bi »morale biti razlike med
revnimi in bogatimi manjše«.
Mlade v Sloveniji določajo tri glavne teme. To je individualizem. To je prekarnost. In to je stres.
Negotovost, občutek nesvobode, brezizhodnosti so seveda, po stari marksistični doktrini, neposredno povezani z
ekonomskimi odnosi. Strah pred brezposelnostjo pri mladih nenehno narašča, od leta 2000 se je skoraj podvojil.
Pasti politike
Nedavne vseslovenske demonstracije, podnebni protest, ki ga je spodbudila Greta Thunberg, so pokazale, da prav tako ne
drži, da je mladim vseeno za politiko, ali bolje, za svet, v katerem živijo.
Morda jim je vseeno za konvencionalne politične stranke, za klasično opredeljevanje med levico in desnico – 43 odstotkov
mladih se ni moglo odločiti, ali so levo, desno ali sredinsko usmerjeni –, ni pa jim vseeno za politično participacijo. Predvsem
delujejo »protestno«. »Skeptični so do konvencionalnih oblik politike,« pojasnjuje Naterer, »hkrati pa je njihova
participacija v alternativnih političnih modelih zelo visoka, recimo pri protestih, pa tudi pri individualnih potezah, ko, dajem
zgolj za primer, namenoma bojkotirajo nekatere potrošniške izdelke, ker se ne strinjajo z načinom izdelave. Tu so močni in
vplivni.«

Morda zveni logično, da zavračajo konvencionalno politiko, predvsem politične stranke, a mnenji »vsi ste gotofi«, »vsi so
isti« sta lahko nevarni. Na to posredno opozarjajo tudi izsledki raziskave. Tisti mladi, ki ne čutijo, da jih politiki zastopajo, in
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so zaradi tega manj zadovoljni s stanjem demokracije, so pripravljeni podpreti trditev, da bi »morali imeti močnega vodjo, ki
vlada s trdo roko za javno dobro,« ali sorodno, »da je močna stranka, ki predstavlja navadnega človeka, to, kar potrebujemo
sedaj«.
Med mladimi v Sloveniji je religioznost tesno povezana s političnim desničarstvom in avtoritarnostjo.
Te avtoritarne težnje so v Slovenji sicer še vedno razmeroma šibke, a so hkrati močno povezane s podporo nacionalizmu.
Tudi med mladimi v Sloveniji opažamo podobne pojave kot na Madžarskem, v ZDA, Veliki Britaniji, med odraslimi v Sloveniji
… Vera v močne voditelje, močen narod, je torej neposredno povezana z občutkom gospodarske nemoči. Izsledki raziskave
še nakazujejo, da se vera v avtoritarne rešitve pogosto okrepi, če se gospodarski položaj ali zgolj občutek neenakosti
poslabša.
Pasti religije
Raziskava razkriva še eno zanimivost. Delež samoopredeljenih pripadnikov katoliške cerkve se med mladimi v Sloveniji naglo
zmanjšuje (od leta 2000 do leta 2018 se je zmanjšal z 72 odstotkov na 52 – zgolj za primerjavo: mladih, ki se identificirajo s
katolištvom, je na Hrvaškem recimo še vedno 90 odstotkov). Na drugi strani se je povečal sicer majhen, a izrazit delež
globokih vernikov, tistih mladih torej, ki jim vera pomeni enega od temeljnih gradnikov identitete. Ravno med temi mladimi,
v skupini najbolj vernih, so ravni višje religioznosti povezane z višjimi ravnmi nacionalizma, politične avtoritarnosti, še
posebej močno z desno politično usmeritvijo. Ali z drugimi besedami: med slovenskimi mladimi je religioznost tesno
povezana s političnim desničarstvom in avtoritarnostjo. Raziskovalci so hkrati ugotovili, da so korelacije med religioznostjo
in desno politično usmeritvijo v Sloveniji bistveno višje kot v drugih državah Jugovzhodne Evrope.

Pojavlja se seveda vprašanje, ali sta v Sloveniji politika in cerkev ločeni? Andrej Naterer odgovarja, da sta »politika in vera
formalnopravno seveda ločeni, a močen vodja, ali na ravni politike ali na ravni verskega sistema, za marsikoga pogosto
deluje kot rešitev. Prišel naj bi nekdo, ki bo naredil red in prinesel rešitev. Če se bo poslabšala gospodarska stabilnost, bi se
torej lahko hitro zgodilo, da bi se nekateri mladi navezali na močne voditelje, na populistične in skrajno desne alternative.«
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Natančno to pa je sporočilo, na katero bi morali biti zelo pozorni tisti, ki oblikujejo politiko vlade.
Raziskava o mladih
Kako je nastalo raziskovalno poročilo o mladih
Raziskava Slovenska mladina 2018/2019 je zadnja izmed raziskav o stališčih in vrednotah mladih iz Slovenije.
Nekoč so podobne raziskave nastajale na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, vodila jih je Mirjana Ule, sodelovali so Vlado
Miheljak in drugi, leta 2010 pa jih je začela izvajati skupina raziskovalcev z mariborske Filozofske fakultete. Zadnje poročilo o
razmerah v Sloveniji je v sodelovanju s Fundacijo Friedricha Eberta Stiftunga izšlo pred nekaj dnevi, poleg Slovencev pa so pri
njem sodelovali tudi raziskovalci iz desetih drugih držav Jugovzhodne Evrope.
V Sloveniji je raziskovalno poročilo nastalo na podlagi vprašalnika, pri izpolnjevanju katerega je sodelovalo 1014
respondentov, gre za mlade, stare od 14 do 19 let, ter deset globinskih intervjujev. Raziskavo je pri nas vodil dr. Andrej
Naterer, pri njej pa so sodelovali še Miran Lavrič, Rudi Klanjšek, Sergej Flere, Tibor Rutar, Danijela Lahe, Metka Kuhar,
Valentina Hlebec, Tina Cupar in Žiga Kobše.
Besedili poročil obeh raziskav, torej slovenskega in mednarodnega dela, sta dostopni na portalu mlad.si.
•

Podivjana celina : kdo financira evropske skrajno desne stranke? /Marcel Štefančič jr. – št. 18, 03.05.2019, str.
40-42
Podivjana celina
Kdo financira evropske skrajno desne stranke?
https://www.mladina.si/190898/podivjana-celina/
V Ameriki se predvolilne kampanje financirajo tudi prek precej nepreglednih, dereguliranih političnih akcijskih komitejev
(PAC), kamor se steka »mračni« denar finančnih, gospodarskih, tajkunskih elit, ki skušajo vplivati na izid volitev. Še bolj
deregulirani verziji političnih akcijskih komitejev pa pravijo Super PAC. In tu pride »eksplozija«, pravita Adam Ramsay in
Claire Provost (Open Democracy): Super PAC, ki je povezan z Donaldom Trumpom, naj bi zdaj, pred evropskimi volitvami,
skrivaj financiral evropske skrajno desne stranke.
CitizenGo, lobistična organizacija s sedežem v Madridu in doslej »specializirana« predvsem za spletne peticije proti splavu,
istospolnim porokam, LGBTQ-ju, feminizmu ipd., je na španskih parlamentarnih volitvah skrivaj financirala skrajno desno
stranko Vox (Španske enklave v severni Afriki je treba obzidati! Katalonske disidente je treba zapreti! Španijo je treba
narediti spet veliko!), ki se je prebila v parlament, skrivaj pa financira tudi skrajno desne stranke v drugih evropskih deželah,
predvsem v Italiji, Nemčiji in na Madžarskem.
Ignacio Arsuaga, direktor te organizacije (v kateri so tudi tesni sodelavci ruskega oligarha Konstantina Malofejeva in
ameriški aktivisti Svetovnega kongresa za družino, ki je nedavno zasedal v Veroni), je novinarju portala Open Democracy, ki
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se je pretvarjal, da je donator, razkril, da lahko prek organizacije CitizenGo diskretno podpre Vox, da bodo pred evropskimi
volitvami z oglasi napadli Voxove tekmice, da bodo zaobšli zakonodajo o financiranju predvolilnih kampanj, da je med
donatorji tudi Patrick Slim, sin mehiškega tajkuna Carlosa Slima, da so v stiku z evropskimi skrajno desnimi strankami, kot so
Orbánov Fidesz, Salvinijeva Liga, Alternativa za Nemčijo in italijanska neofašistična Forza Nuova, ter da jih vseskozi logistično
podpira in usmerja Darian Rafie, prevejani ameriški politični operativec, ki dela za Trumpa in Nacionalni komite
republikanske stranke, obvladal pa naj bi tudi sofisticirano tehnologijo, s katero lahko zbira podatke o potencialnih volivcih.
Rafie in njegovi počnejo to, kar sicer počnejo na Trumpovih shodih: »Shod izrišemo kot mnogokotnik in registriramo vse
telefone, ki so tam. Potem tem telefonom sledimo do doma, tako da vemo, kdo so njihovi lastniki in kaj delajo. Ker zdaj
poznamo tudi njihova gesla za Netflix in Facebook, lahko z njimi komuniciramo na številne različne načine.«
Kaj to pomeni, pa dobro vemo: potencialne volivce lahko profilirajo (tako kot je to med ameriškimi predsedniškimi volitvami
v Trumpovem imenu počela organizacija Cambridge Analytica, ki je skrivaj »žela« osebne podatke uporabnikov Facebooka),
obenem pa jih lahko tudi ciljajo in mamijo s personaliziranimi sporočili, informacijami in novicami, ja, s fake news. Tako kot
so to počele ruske hekerske »farme« pred ameriškimi predsedniškimi volitvami.
Vprašanje je le, ali se lahko evropske volitve prelevijo v reprizo ameriških predsedniških volitev. In seveda: Kdo sploh
financira skrajno desne stranke, ki naj bi letos odigrale vlogo Donalda Trumpa?
Črna knjiga Lige
Tisti, ki skrivaj financirajo ekstremno desnico, gredo zelo daleč, da bi to prikrili. O tem priča tudi zgodba o tem, kako se je
skušal italijanski notranji minister in podpredsednik vlade Matteo Salvini z Rusi dogovoriti za skrivno, povsem tajno, strogo
zaupno financiranje svoje Lige.
Salvini, ki je že na parlamentarnih volitvah ugotovil, da etnonacionalizem, rasizem in suverenizem v sodobni Evropi bogato
obrodijo (iz Italije bomo v petih letih izgnali 500.000 migrantov!), je 10. februarja pred fojbo v Bazovici – med slovesnostjo
ob italijanskem dnevu spomina – dahnil: »Ne obstajajo mučenci kategorij A in B. Ne obstaja nekakšen ampak za Auschwitz
in nekakšen ampak v Bazovici. Eni in drugi so zločinci.« Antifašizem je torej izenačil s fašizmom, Bazovico z Auschwitzem.
Holokavst je krepko relativiziral.
No, dva tedna kasneje je italijanska revija Espresso razkrila, da se je Salvinijev zaupnik Gianluca Savoini 18. oktobra 2018 v
moskovskem hotelu Metropol skrivaj – a očitno ne povsem pod radarjem, saj so ga posneli! – sestal s Putinovimi surogati,
predstavniki »kremeljske« naftne družbe Rosneft, ki naj bi obljubili tri milijone evrov, s katerimi naj bi Salvinijeva Liga svojim
kandidatom na majskih evropskih volitvah olajšala pot v Bruselj.
Ali se lahko evropske volitve prelevijo v reprizo ameriških predsedniških volitev? Kdo vse financira skrajno desne stranke,
ki naj bi letos odigrale vlogo Donalda Trumpa?
»Nova Evropa mora biti blizu Rusiji,« jim je rekel Savoini, oznanjevalec lombardsko-ruskega prijateljstva. »Evropo hočemo
spremeniti s svojimi zavezniki, kot so Heinz-Christian Strache v Avstriji, Alternative für Deutschland v Nemčiji, gospa Le Pen
v Franciji, Orbán na Madžarskem in Sverigedemokraterna na Švedskem.«
Jasno, Liga teh ruskih milijonov ne bi dobila neposredno. To bi bilo prehitro izsledljivo in zato tudi nevarno, pa četudi
financiranje strank iz tujine v Italiji ni prepovedano – a treba ga je prijaviti. Liga bi milijone dobila prek ovinka, prek
posebnega poslovnega aranžmaja: Rosneft naj bi tri milijone ton dizla po znižani ceni prek posrednika prodal italijanskemu
podjetju Eni, ki pa dobičkov potem ne bi posredovalo Rosneftu, temveč – prek zapletene finančne sheme – Ligi.
Nihče ne bi ničesar videl. Nihče ne bi ničesar slišal. Vse bi se odvrtelo pod pultom – v podtalju političnega gangsterizma.
Salvini, veliki rusofil in še večji putinofil (zelo rad pozira v proputinovskih mikicah!), ki je v Moskvi – na poslovni konvenciji –
izjavil, da se tam, v Rusiji, počuti »bolj domače« kot v številnih evropskih državah (evropske sankcije proti Rusiji je en
passant razglasil za »ekonomsko, socialno in kulturno norost«), in ki se je sam dan prej v hotelu Metropol skrivaj sestal s
podpredsednikom ruske vlade in ministrom za energetiko Dmitrijem Kozakom, je takoj vse zanikal. Rusija ne financira Lige!
Kremelj nam ni ničesar ponujal! Liga ni dobila nobenih nezakonitih sredstev! »Ni denarja v Luksemburgu, ali na Kajmanskih
otokih, ali v Švici. Ni rubljev, ali jenov, ali sodčkov nafte.« Kar je zvenelo tako verodostojno kot njegovo enačenje Bazovice in
Auschwitza. In kot njegova mantra, da se Kremelj ne vmešava v evropske in italijanske volitve. Šur – samo v ameriške.
So to transakcijo potem tudi dejansko izpeljali? Stefano Vergine in Giovanni Tizian, avtorja Espressovega eksplozivnega
ekspozeja (in Črne knjige Lige), tega nista mogla potrditi, sta pa vztrajala, da so se dogovarjali in da so kupčijo načeloma
sklenili. A četudi Salvini in njegovi suverenisti te transakcije niso izpeljali, še vedno ostane vprašanje: koliko drugih takšnih
ali sorodnih finančnih transakcij, ki minirajo demokracijo, pa so izpeljali? Navsezadnje, Liga, ki nujno potrebuje denar, saj ji
je vrhovno sodišče lani zaradi preteklih finančnih malverzacij zamrznilo del sredstev, je leta 2017 z rusko vladajočo stranko
Združena Rusija, ki je na oblasti že skoraj 20 let, podpisala pakt o sodelovanju. Kot pravi Salvini: »Tisti, ki se grejo vojno s
Putinom, so idioti!«
Invazija krščanskih fundamentalistov
Ko so pred časom razkrivali, da naj bi Rusi skrivaj financirali Strachejeve Svobodnjake (FPÖ) in Alternativo za Nemčijo (AfD),
sta obe stranki to takoj in burno zanikali (tudi Svobodnjaki so s Putinovo Združeno Rusijo podpisali pakt o sodelovanju!),
toda odkar se je izkazalo, da je pred dvema letoma parlamentarno predvolilno kampanjo francoskega nacionalističnega,
populističnega, skrajno desnega Nacionalnega zbora (eks Nacionalne fronte), ki ga vodi Marine Le Pen, skrivaj kreditirala
prav ruska banka v lasti Putinovega oligarha Romana Popova (First Czech Russian Bank), so takšna zanikanja toliko vredna
kot Salvinijevo zanikanje (oh, ali pa toliko kot Farageevo zanikanje, da UKIP – Stranko za britansko neodvisnost – in še
nekatere druge male evropske populistične, evroskeptične, islamofobične stranke, kot je recimo van Klaverenova strančica
Za Nizozemsko, skrivaj financira ameriški desničarski think-tank Heritage). To se vsiljuje še toliko bolj, ker vse te
etnonacionalistične stranke hočejo natanko to, kar hoče Putin: spremeniti Evropo. Ali bolje rečeno: prevzeti Evropo. Da ne
rečem: okupirati Evropo.

87

Marine Le Pen, ki ji je Kremelj ob kreditu podaril še zvrhan koš sodelovanja in propagande, je zanikala, da Rusiji in Putinu kaj
politično dolguje ali pa da so Rusi od nje v zameno za devetmilijonski kredit kaj zahtevali, Putin pa je – famozno! – rekel, da
s tem – multimilijonskim kreditom! – nikakor nočejo vplivati na francoske volitve. Glede na to, da je Putin zanikal, da je
kreditiranje predvolilne kampanje poskus vplivanja na volitve, in da je Marine Le Pen zanikala, da jo je Rusija finančno
podprla, si lahko mislimo, da tudi Salvinijevo zanikanje, da evropsko predvolilno kampanjo Lige financira Rusija, zveni kot
vic. Rusija, ki je nekoč, v času hladne vojne, ko se ji je reklo še Sovjetska zveza, flirtala s skrajno levičarskimi, terorističnimi
organizacijami, kot so bile Rdeče brigade in Frakcija rdeče armade (alias Baader-Meinhof), zdaj flirta s skrajno desničarskimi,
islamofobičnimi organizacijami.
Ameriški ekstremisti se niso še nikoli tako vmešavali v Evropo, evropske volitve, evropsko demokracijo in človekove
pravice.
To, da je evropskim skrajno desnim strankam, ki nimajo nič proti ruski priključitvi Krima, ki v Putinu vidijo idealnega
nacionalista in ki »pravo« Evropo branijo pred Evropsko unijo, ljubša Rusija kot Amerika, pa je itak povsem logično: Amerika
je namreč v njihovih »čistih«, nostalgičnih, etnonacionalističnih očeh preveč multikulturna in preveč multirasna. Če vprašate
njih, potem Ameriko čaka neizbežna islamizacija, tamkajšnje belce pa kakopak genocid. A to niti zdaleč ne pomeni, da ne
ljubijo Donalda Trumpa, ki hoče Ameriko vendarle narediti spet veliko – ja, spet belsko. Kot nekoč. »To je zdaj Putinov svet,
Trumpov svet,« je zaljubljeno dahnila Marine Le Pen. Zato niti ne preseneča, da med evropskimi populisti stalno plešejo
Putinovi in Trumpovi aktivisti in lobisti, recimo razvpiti Steve Bannon, nekdanji Trumpov glavni strateg, ki je lani napovedal
ustanovitev Gibanja (Movement), s katerim naj bi po Evropi sponzoriral, žgal in razširjal skrajno desni populizem ter vplival
na evropske volitve, a je tudi že sam ugotovil, da bi storitve, ki jih ponuja (ne pozabite, da je Bannon soustanovitelj podjetja
Cambridge Analytica!), v številnih evropskih državah veljale za nezakonite, saj bi kršile zakonodajo o financiranju
predvolilnih kampanj. V Franciji, Belgiji in Španiji ter na Poljskem, Češkem, Madžarskem in Finskem so namreč vse
predvolilne storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti in ki jih ponujajo tujci, prepovedane. Na Danskem in Švedskem bi
bile dovoljene, a so jih tamkajšnje skrajno desne stranke zavrnile, tako da se bo Bannon, kot kaže, fokusiral le na
nizozemskega etnonacionalista Geerta Wildersa (in morda še na Salvinijevo Ligo).
Bannon dela na kratki rok, a povsem mogoče je, da bo »fušal« (kot Cambridge Analytica med ameriškimi predsedniškimi
volitvami). Nekatere ameriške organizacije pa delajo na daljši rok. »Ameriški krščanski fundamentalisti, nekateri povezani z
Donaldom Trumpom in Stevom Bannonom,« pravita Adam Ramsay in Claire Provost, »so v zadnjem desetletju v Evropo zlili
vsaj 50 milijonov ‘mračnega denarja’.« Njihovi operativci, aktivisti in lobisti so s tem masivnim denarjem vplivali na Bruselj,
spodbijali zakone o diskriminaciji in sovražnem govoru, podpirali kampanje proti splavu, istospolnim porokam in LGBTQ,
lobirali povsod, od Poljske do Romunije in od Italije do Madžarske, ter financirali nemškega aktivista, ki je splav primerjal s
holokavstom, doktorje, ki opravljajo splave, pa z Josefom Mengelejem, »angelom smrti« iz Auschwitza. In seveda: neki
samostan pri Rimu so prelevili v »gladiatorsko šolo za kulturne bojevnike«.
Med temi, ki skušajo Bruselj spremeniti v Belo hišo, najdete številne ameriške krščanske organizacije (World Congress of
Families, Billy Graham Evangelistic Association, Tradition, Family and Property, Acton Institute for the Study of Religion and
Liberty ipd.), a tudi dve, Alliance Defending Freedom in American Center for Law and Justice, ki sta povezani s Trumpom in
ki sta v evropsko »kulturno vojno« investirali že več kot 20 milijonov dolarjev – prvo je obogatila fundacija, ki jo upravlja
Betsy DeVos, Trumpova ministrica za izobraževanje, drugo pa upravlja Jay Sekulow, eden izmed Trumpovih pravnih
svetovalcev v času Muellerjeve preiskave.
Ne, vse te ameriške »kulturne bojevnice« niso še nikoli niti približno toliko investirale v evropsko »kulturno vojno«. Ali bolje
rečeno: ameriški ekstremisti se niso še nikoli tako vmešavali v Evropo, evropske volitve, evropsko demokracijo in človekove
pravice.
CasaPound
Ko so skušali Espressovi Stefano Vergine, Giovanni Tizian in Andrea Palladino pred dvema letoma ugotoviti, kdo vse
financira italijanske neofašistične stranke, kot sta CasaPound in Forza Nuova, so jih sledi presenetljivo odnesle po vsej
Evropi, saj se je politično-poslovno omrežje, ob katero so trčili, raztezalo od Italije do Francije ter od Britanije do Cipra in
Rusije, okej, Krima. Odkrili so namreč, da stranki CasaPound in Forza Nuova skrivaj financirajo dobrodelne ustanove,
offshore družbe, skladi in podjetja, recimo restavracije, prodajalne oblačil, draguljarne, brivnice, pošte, jezikovne šole,
svetovalne in oglaševalske družbe ter nepremičninske agencije, ki jih ustanavljajo njuni operativci, aktivisti, agenti in
simpatizerji ter celo nekdanji skrajno desni teroristi, kot sta Roberto Fiore in Gabriele Adinolfi, povezana z razstrelitvijo
železniške postaje v Bologni leta 1980 (umrlo je 85 ljudi).
V Britaniji so odkrili dobrodelne organizacije (Saint Michael the Archangel, Saint George Educational, Saint Mark the
Evangelist ipd.), ki anonimne donacije »dobrodelno« prelivajo v italijanska podjetja (Rapida Vis, Futura Vis, Comeritresa),
povezana z voditelji stranke Forza Nuova. Na Putinovem Krimu so odkrili kopico italijanskih podjetij, ki so se tja – v nekakšno
davčno oazo – preselila zato, da bi lahko letela pod radarjem. Na Cipru so našli podjetje Island Vis Ecologia Ltd, ki ga je
ustanovil Roberto Fiore (Forza Nuova) in ki naj bi se ukvarjalo »z reciklažo materialov«, a ni imelo niti spletne strani, kaj šele
zaposlenih – če hoče podjetje srkati denar in ga potem kanalizirati v neofašistične stranke, je dovolj že to, da je parkirano v
pisarni kakega računovodje. V Italiji so detektirali verige »prestižnih« restavracij (Carré Français, Carré Monti, La Romanee,
Angelino dal 1899), verigo draguljarn Stroili Oro, verigo brivnic Bullfrog in znamko moških oblačil Pivert (»linea di
abbigliamento fascista«), prek katerih se financira stranka CasaPound, zagovornica italexita.
Espressovi novinarji so torej odkrili, da fašistične stranke financira malo gospodarstvo: bolje ko gre tem malim podjetjem,
bolje gre fašistom. Paradoks. Velik.
Neznosna lahkost islamofobije
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A odkrili so še večji paradoks: stranko Forza Nuova, ki nasprotuje priseljevanju in napoveduje izgon vseh migrantov, med
drugim financira tudi poštno podjetje Gruppo Italiana Servizi Postali, poslovni partner Western Uniona, ponudnika
komunikacijsko-finančnih storitev, ki jih – za hitra nakazila denarja – uporabljajo predvsem migranti, kar seveda pomeni, da
se fašisti, sovražniki migrantov, financirajo in preživljajo prav z denarjem migrantov.
Kar je kakopak noro, absurdno. A nič bolj kot to, da Netanjahujev Izrael veselo prijateljuje z evropskimi skrajno desnimi
strankami, ki niso le etnonacionalistične in islamofobične, ampak tudi antisemitske – z Orbánovim Fideszom, Salvinijo Ligo,
Alternativno za Nemčijo. To le dodatno potrjuje, da se je islamofobija prelevila v veliko združiteljico nezdružljivih političnih
ideologij. Zakaj Izrael to počne, pa tudi ni skrivnost, pravita Ramzy Baroud in Romana Rubeo (Al Jazeera): išče zaveznike, da
bi lažje pritisnil na članice Evropske unije, ki kritizirajo izraelsko reševanje palestinskega vprašanja, in da bi preprečil
»normalizacijo« propalestinske politike. Netanjahu računa, da bo »razdeljena Evropa lažje obvladljiva« in da jo bo mogoče
»lažje zmamiti nazaj v izraelski tabor«.
A največji paradoks pri sponzoriranju in financiranju skrajno desnih strank je prav španski Vox, ki ni le evroskeptičen,
rasističen, homofobičen, seksističen, ksenofobičen in antifeminističen, temveč tudi islamofobičen, a glej, no: nastanek Voxa,
njegovo lansiranje, je bogato financirala iranska – muslimanska, islamistična – organizacija Mudžahedin Halk, ki sicer deluje
v pregnanstvu, do leta 2012 pa je bila na ameriškem seznamu terorističnih organizacij. Kot poroča El País, je Mudžahedin
Halk ob koncu leta 2013 »zagonsko« financiral ustanovitev Voxa, leta 2014 – tik pred evropskimi volitvami – pa mu je
daroval še 500.000 evrov. Ali bolje rečeno: islamistični Mudžahedin Halk je financiral Voxovo islamofobično predvolilno
kampanjo. Ne pozabite: Vox je Špance strašil pred muslimani, »sovražniki Evrope«, ki da bodo v bližnji prihodnosti v južni
Španiji uvedli šeriatsko pravo, katedralo v Córdobi pa predelali v džamijo.
Vse te etnonacionalistične stranke hočejo natanko to, kar hoče Putin: spremeniti Evropo. Ali bolje rečeno: prevzeti
Evropo. Da ne rečem: okupirati Evropo.
»Španska stranka Vox sovraži muslimane, razen tistih, ki jo financirajo,« pravita Sohail Jannessari in Darren Loucaides
(Foreign Policy), Joaquín Gil, El Paísov novinar, ki je ves ta »nadrealizem« razkril, pa opozarja, da brez islamističnega kapitala
islamofobični Vox morda sploh ne bi vzletel, saj je denar dobil točno v trenutku, ko se je registriral.
A zakaj islamisti sploh financirajo islamofobično stranko, ki je letošnjo predvolilno kampanjo začela v Covadongi, španski
vasici, kjer so kristjani pred davnimi leti zabeležili prvo vojaško zmago nad muslimani, s čimer so jih ustavili in začeli
rekonkvisto? Iz preprostega razloga, pravi Foreign Policy: Mudžahedin Halk je glavnino denarja, s katerim je financiral Vox,
očitno dobil od Savdske Arabije in drugih zalivskih režimov, ki se bojijo dvojega – po eni strani iranskega vpliva, po drugi
strani pa razmaha domačega islamizma. V skrajno desnih, islamofobičnih strankah zato vidijo rešitev svojih problemov. Kar
seveda pomeni, da islamofobijo podžigajo in financirajo, da bi zatrli islamizem, ki se razrašča na njihovih tleh – in ki jih
ogroža.
In ja, njih ta islamizem ogroža bolj kot Evropo.
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Za Orbana je Salvini "najpomembnejša evropska osebnost, ker je ustavil migracije" (VIDEO). STA. Reporter,
Ljubljana, 03. maj 2019
https://reporter.si/clanek/svet/za-orbana-je-salvini-najpomembnejsa-evropska-osebnost-ker-je-ustavil-migracije700635#
Madžarski premier Viktor Orban je včeraj sprejel italijanskega notranjega ministra in voditelja desne Lige Mattea Salvinija
pred ograjo na meji s Srbijo. Kasneje so sledili pogovori v Budimpešti, kjer je Salvini seznanil Orbana z načrti za oblikovanje
evropske povezave skrajno desnih strank.
S fotografiranjem pred tri metre visoko ograjo na meji, ki so jo madžarske oblasti postavile v času vala beguncev in
migrantov jeseni 2015, sta se oba politika po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pokazala v njima najljubši vlogi
varuhov Evrope pred begunci in migranti. Skupaj sta si ogledala sistem mejnega nadzora.
"Verjamemo, da bo nova Evropa po 27. maju zaščitila svoje zunanje meje, pa naj bodo te na kopnem, kot na Madžarskem,
ali pa na morju, kot v Italiji," je Salvini povedal na novinarski konferenci z madžarskim kolegom Sandorjem Pinterjem.
"Težava ni v razdelitvi migrantov, ki so že tu, temveč v preprečitvi prihoda tisočih drugih," je dodal.
Z Orbanom sta nato govorila o sodelovanju na evropskih volitvah. Orban je v sredo že pozval, da bi morala Evropska ljudska
stranka (EPP) okrepiti sodelovanje s Salvinijem, če želi preživeti.
Salvini si je zadal oblikovanje evropske povezave skrajno desnih strank, ki naj bi jo oblikovali po evropskih volitvah. Tej
povezavi naj bi se pridružili tudi francoska stranka Marine Le Pen, nemška AfD in avstrijski svobodnjaki, Salvini pa si želi tudi
Orbana in njegov Fidesz, ki je sicer član EPP.
Orban se je sicer znašel v sporu z večino članic EPP zaradi svojih spornih stališč, ki da niso v skladu s temeljnimi vrednotami
krščanske demokracije. Fideszu je grozila celo izključitev iz te evropske stranke, a so se potem marca v EPP odločili za
zamrznitev članstva, dokler posebni odbor ne bo ocenil ravnanj te madžarske vladajoče stranke.
Madžarski premier tudi potem ni prenehal z napadi tako na "evropske birokrate v Bruslju" kot tudi na EPP. V sredo
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objavljenem pogovoru za italijanski časnik La Stampa je tudi menil, da bi se morala EPP po volitvah v Evropski parlament
tesneje povezati s Salvinijm in njegovo skupino, če želi napredovati. Če pa bo EPP, kot je dejal, na jambor dvignila zastavo
levega krila, potem bo storila samomor in se potopila.
Salvinija je Orban označil tudi za "najpomembnejšo evropsko osebnost, ker je ustavil migracije in spremenil Evropsko unijo".
"Je junak, ki je ustavil migracije preko morja, tako kot smo jih tudi mi na kopnem," je dejal Orban.
Salvini je po pogovorih na novinarski konferenci Orbanu zaželel uspeh pri prepričevanju EPP. Orban pa je dejal, da je
pomembno to, kdo je za migracije in kdo je proti njim, poroča dpa.
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Da bi bili složni. Ivo Žajdela. Reporter, Ljubljana, letnik 12, št. 18, 6. maj 2019, str. 56-57
Podjetnik iz Medvod Ivan Miklavc si je v okviru pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Gorenjsko zamišljal, da bi bili
Slovenci složni, da bi sodelovali »v okviru slovenske vzajemnosti«, vzgojiti »moramo nov plemenit narod«. Imel je
domoljubno in demokratično vizijo, komunisti pa so bili plat zvona.
List Baklja, ki ga je Ivan Miklavc izdal decembra 1942, je izražal tudi visoko stopnjo rusofilstva in poveličeval uspehe Sovjetske
zveze nad Hitlerjevo vojsko. Takole je zapisal: »Matuška Rusija in naš slovenski oče in prijatelj Batjuška Stalin in ves prerojeni
ruski narod so zadali nasilnikom tako hude udarce, da se ves Svet divi tej ruski moči in tem uspehom. /.../ Batjuška Stalin je
Baklja ruskega Naroda.«
Uspehe in pomen je priznavala tudi Angliji in Ameriki, a ob tem dodala, da ti dve državi nista bili pripravljeni na vojno. Vendar
je vsem trem brez kakršnihkoli omejitev priznala njihova prizadevanja za osvoboditev vsega človeštva. In napovedala: »Bliža
se dan naše svobode. Iz vzhoda, zapada, juga in severa se odpro vsa žrela, ki bodo uničila krvavo orožje osnih sil. Iz višav zemlje in morja bo zdrobljena ta lažna moč in nadutost krvoločnih narodov in vsi bodo morali drago plačati, ker zverstva, ki
so jih počenjali nad narodi, se ne da izbrisati iz zgodovine. Zaupajte v zmago naših zaveznikov, podpirajte našo narodno vojsko
naše osvobodilne partizanske čete, ki častno in v vsej trdoti življenja prinašajo narodu novo srečo in blagostanje.«
Bakljin labodji spev
Ker je bil to čas vpoklicev vojaških obveznikov v nemško vojsko, se je list posebej obrnil na njihove matere, da opozorijo
sinove, kje je njihovo mesto. »Sina si darovala slovenski zemlji in samo Tebi in Domovini ima služiti, ter za Svobodo tudi
žrtvovati dragoceno življenje. Ne more se - ne sme se odzvati povelju krvnika, največjega zločinca vsega človeštva. Sina pošlji
v gošo med Partizane, tam ima odslužiti kadrovski rok, trda bo ta šola ali koristna in častna. /.../ Narod mora častno krvaveti
ali častno umreti. Druge poti ni!«
O protirevoluciji oziroma t. i. beli gardi je zapisal, da je ta »naša največja sramota in grd skrit sovražnik, črv slovenskega naroda.
Belogardist ni samo narodni iz dajalec, temveč plačan in kupljen človeški izmeček.«
T. i. izdajalcem, vohunom in vlačugam je napovedal smrtni obračun na koncu njihove nečastne poti. Prejšnjim politikom pa je
napovedal konec njihovega »udobnega življenja na račun naroda«, kajti narod bo v samostojnosti zgradil Slovenijo na novih
in trdnih temeljih.
Dalje je list pozival slovenski narod, da v zanj nedvomno ugodni perspektivi s stališča spremenjenih mednarodnih vojaškopolitičnih dogajanj strne vrste in posveti vse moči v korist domovine in OF. Bodril ga je: »Zaupajte, Velika noč nam prinese
Vstajenje!« Tudi pozdrav na koncu je bil običajen pozdrav OF: Smrt fašizmu - svoboda narodu.
Bil je »naš« človek
Vidimo torej, da je avtor besedila v Baklji uporabljal precej drugačen besednjak, kot so ga uporabljali komunisti takrat v svojih
glasilih. Čeprav so pogledi precej preprosti, so bili odsev takratnih težkih vojnih razmer. Avtor, torej Ivan Miklavc, je bil levo
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usmerjen, zagovarjal je družbene spremembe. Ker so Kidričevi komunisti želeli od njega le korist, ne pa tudi, da zaseda
pomembno funkcijo, je očitno prišlo hitro do zaostrovanj. Na koncu so ga »morali« celo odstraniti. Sicer so ga ubili Nemci, če
ga ne bi bili oni, bi ga komunisti. Njega jim sicer ni bilo treba, so pa umorili nekatere njegove sodelavce. Takšni umori pa so
imeli takojšen in porazen učinek. Vsi somišljeniki so se »poskrili« in postali za komuniste nenevarni.

Slika: Spomenik pri Hotavlji pri Poljanah. Tu je decembra 1942 Boris Kidrič dal usmeritve za revolucijo gorenjskim
komunistom.
Revolucionar ali idealist?
Okoli novega leta 1943 je Ivan Miklavc napravil obširnejši načrt o vojaško-političnem delu na Gorenjskem in ga poslal
osrednjemu vodstvu OF. V njem je poudaril nujnost imenovanja pokrajinskega odbora za Gorenjsko, ki bi vodil »do prevrata
vse potrebno delo in takoj ob prevratu prevzel vse politično in vojaško vodstvo na gorenjskem ozemlju«, ter da mora biti že
zdaj vse delo temeljito usmerjeno na prevratni čas.
Potrebo po oblikovanju pokrajinskega odbora je na eni strani utemeljeval s težavnostjo vzdrževanja zvez Gorenjske z Ljubljano
in z osrednjim vodstvom, na drugi pa z dejstvom, da je prav prek Gorenjske mogoče vzdrževati zveze s Koroško in tudi s
Štajersko. Zato bi gorenjskemu odboru morala pripasti vloga iniciatorja vzgojnega in političnega delovanja tudi v teh dveh
pokrajinah. Ob tem je navedel, da je že vzpostavil »nekaj stikov« tako s Koroško kot s Štajersko.
Zatrjeval je, da je Gorenjska 80 odstotkov na strani OF in da so prizadevanja bivšega jugoslovanskega senatorja Janeza
Brodarja iz Kranja ob podpori ljubljanske škofije organizirati belo gardo na Gorenjskem obsojena na neuspeh, kajti:
»Delavstvo, kmečko ljudstvo in gospodarstveniki so na strani OF in stoje na stališču, da stari političarji nimajo nobenih pravic
do vodstva in da se staro ne sme več povrniti.« Zato se je zavzemal soglasno z Jožetom Slugo, da se za Gorenjsko prizna
»samostojno vodstvo do prevrata, seveda v sporazumu s centralnim odborom - vlado v duhu osvobodilnega dela OF«. Vendar
mu tudi to ni pomagalo, da ga ne bi bili ubili.
Miklavčev načrt
Tako imenovani »Miklavčev načrt«, ki je nastal v soglasju s Slugo, je že konkretiziral organizacijsko shemo pokrajinskih
oblastnih organov in celo predvidel kadrovske rešitve iz vrst sokolov, krščanskih socialistov in komunistov.
Pokrajinsko oblast bi predstavljal po-krajinski politični komisar. To mesto bi v dogovoru s Slugo pripadlo Ivanu Miklavcu - Žanu
(tudi Nace, Simon), v njegovo pristojnost pa bi spadalo »vse programno in propagandno delo, stik s centralno vlado in z vsemi
podrejenimi odbori. Vse finančno delo, očuvanje narodnega premoženja ter vse drugo.«
Za vojaška vprašanja bi odgovarjal pokrajinski vojaški komandant, katerega dolžnost je, da »pripravi vso obrambno službo v
pokrajini, pripravi vse za mobilizacijo ter vse za operativno armado, ki bo izvršila pohod na Goriško, Koroško ali Štajersko«.
Za pokrajinskega vojaškega komandanta so izbrali Albina Kolba - Edvarda. Dolžnost pokrajinskega prehranjevalnega komisarja
bi bila pripraviti zaloge hrane, ki bi zagotovile oskrbo tako vojske kot civilnega prebivalstva vsaj za šest tednov po končani
vojni, dokler ne bi začeli zavezniki pošiljati zadostne količine hrane. To mesto bi zasedel Slavko Kvartič - Miran, domžalski
podjetnik, ravnatelj kemične tovarne barv Medič-Zankl (po vojni Helios). Za področje pokrajinske obveščevalne službe in
tehnike bi odgovarjal Jože Sluga - Lenart s pomočnikom Adolfom Slugo - Tratomirjem.
Načrtoval oblast
Naloga pokrajinskega prometno-poštnega referenta (primerne osebe še niso našli) je bila obvarovati ves prometni park,
zadržati promet na domačih tleh, posebno v dneh pred prevratom (da se ohrani čim več strojev in vagonov), urediti poštni
promet, še zlasti telefonski in brzojavni. Pokrajinski sanitetni referent (to dolžnost bi prevzel zdravnik, konkretna izbira pa še
ni bila opravljena) bi moral poskrbeti za prevzem dveh gorenjskih bolnišnic, to je na Jesenicah in Golniku, urediti sanitetno
vojaško službo in ob prevratu pritegniti vsaj dva zdravnika operaterja iz Ljubljane.
Pokrajina bi imela pokrajinskega predsednika narodnega sodišča (za to mesto naj bi že pridobili nekega sodnika), pri čemer je
bilo poudarjeno, da je ta funkcija »silno važna, ker bo ves narod takoj čutil, da se ne da nič izigravati, posebno pa bo to
potrebno, ker bodo takoj ob prevratu aretirani vsi domači vohuni in izdajalci«. Predviden je bil še pokrajinski narodni referent
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za Koroško (osebo naj bi že imeli izbrano), ki bi moral nemudoma, se pravi še med vojno, prevzeti propagandno in podtalno
delo na Koroškem. Po partizanski zasedbi Koroške bi funkcija narodnega referenta prenehala, ker bi celotno delo na Koroškem
prevzel pokrajinski odbor za Koroško.
Komunisti v manjšini
Pokrajinski odbor za Gorenjsko bi po predstavljenem načrtu sestavljalo osem oseb, pri čemer vsa mesta še niso bila zasedena.
Pri tem je treba ugotoviti, da so bili vodilni položaji že razdeljeni in da so bili komunisti (Jože Sluga in Adolf Sluga) v manjšini
in na manj pomembnih položajih.
Miklavc je pri osrednjem partizanskem vodstvu poskušal izposlovati potrditev odbora in predstavljene kadrovske zasedbe ter
pridobiti pooblastilo za dve osebi (ena od njiju bi bil Jože Sluga), ki bi imeli mandat osrednjega vodstva za imenovanje
funkcionarjev na še nezasedena mesta. Zanimalo ga je celo, ali naj pokrajinski odbor zapriseže oziroma kdo opravi zaprisego,
če je potrebna.
Sedež odbora bi naj bil kar v Kranju. V skladu s Slugovim predlogom so predvideli razdelitev Gorenjske na štiri okrožja (enako,
kakor je že bila uveljavljena v OF in KPS), v katerih bi organizirali oziroma naj bi že tekla organizacija okrožnih, krajevnih,
občinskih in vaških odborov. Vsak okrožni odbor bi vključeval po štiri funkcionarje (okrožni politični komisar, vojaški
komandant, prehranjevalni komisar, sanitetni referent). Krajevni odbori s po tremi funkcionarji (krajevni politični komisar,
vojaški komandir in prehranjevalni komisar) bi povezovali od pet do osem med seboj strateško povezanih občin.
Občinske odbore bi sestavljale tri osebe (občinski politični komisar, vojaški komandir, prehranjevalni komisar) in prav toliko
tudi vaške odbore (vaški politični poročevalec, vojaški vodja, prehranjevalni vodja).
V primeru potrditve pokrajinskega odbora je Miklavc nameraval pripraviti podrobnejša navodila o delovanju vseh odborov
nižje stopnje in njihovih funkcionarjev, da bi s tem zagotovil enotnost delovanja odborov v celotni pokrajini.
Na pobudo Sluge naj bi ustanovili tudi pokrajinsko blagajno s fondom 50.000 mark, ves denar prek te vsote pa bi odpošiljali v
Ljubljano. Za pokrajinskega blagajnika je bil na predlog Sluge določen Miklavc.
Komunisti, ki so prav vse hoteli zase, so Miklavčeve »načrte« imeli za konkurenco, ki v strategiji komunistične revolucije ni
bila mogoča.
Okoli novega leta 1943 je Ivan Miklavc pripravil obširnejši načrt o vojaško-političnem delu na Gorenjskem in ga poslal
osrednjemu vodstvu OF. Komunisti, ki so prav vse hoteli zase, so njegov »načrt« imeli za konkurenco, ki v strategiji
komunistične revolucije ni bila mogoča.
Nadaljevanje prihodnjič
•
Dvakrat več migrantov na južni meji: vdirajo tudi že čez Gorjance! Igor Kršinar. Reporter, Ljubljana, 07. maj
2019
https://reporter.si/clanek/slovenija/dvakrat-vec-migrantov-na-juzni-meji-vdirajo-tudi-ze-cez-gorjance-701309
Sezona migracij se je začela, to se pozna tudi na številu nezakonitih prehodov meje, ki v primerjavi z lani narašča. Do
letošnjih prvomajskih praznikov je slovensko-hrvaško mejo nezakonito prestopilo 2582 migrantov, lani v istem obdobju
pa 1185.
Marca lani so policisti obravnavali 207 nezakonitih prehodov meje, marca letos pa 1028. Od 1. do 26. aprila lani jih je bilo
524, v istem obdobju letos pa 929. Skupno število nezakonitih prehodov meje je bilo lani 9223. Na podlagi sporazuma o
vračanju oseb so italijanski varnostni organi v Slovenijo vrnili 79 oseb, v istem obdobju lani pa 30. Letos je za mednarodno
zaščito zaprosilo 1121 oseb, lani v istem obdobju pa 930.
Število nezakonitih prestopov meje se je najbolj povečala na območju Policijske uprave Ljubljana, kjer so policisti do
letošnjih praznikov zajeli 783 migrantov, v enakem obdobju lani pa 26. V celotnem lanskem letu so obravnavali 646
nezakonitih prehodov. Od tega je bilo na območju PP Kočevje 461 nezakonitih prehodov, lani v istem obdobju 16, v
celotnem letu pa 282.
Marca lani na območju PU Ljubljana niso zaznali nobenega nezakonitega prehoda, letos pa 345, od tega na območju PP
Kočevje 234. Aprila lani so na PU Ljubljani obravnavali 19 nezakonitih prehodov (od tega PP Kočevje 16), letos pa 271 (od
tega PP Kočevje 140).
Največ nezakonitih prehodov je na območju PU Novo mesto, ki zajema Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. Do letošnjih
praznikov so obravnavali 861 nezakonitih prehodov meje, v istem obdobju lani 366, v celotnem lanskem letu pa 3485.
Marca lani jih je bilo 50, marca letos pa 397, aprila lani 135, aprila letos 317.
Od tega so obravnavali na območju PP Metlika 98 nezakonitih prehodov meje (lani v istem obdobju 83), PP Črnomelj 264
(lani v istem obdobju 243), PP Novo mesto 24 (lani nobenega), PP Šentjernej 50 (lani nobenega), PP Brežice 96 (lani v istem
obdobju 38) in na PP Krško 47 (lani v istem obdobju en primer). Marca lani so na območju PP Metlika obravnavali štiri
primere, letos marca pa kar 44, aprila lani 42, letos pa 38. Na območju PP Črnomelj so marca lani ujeli 38 oseb, marca letos
pa 259, aprila lani 84, aprila letos 222.
Na območju PU Koper so do prvomajskih praznikov obravnavali 690 nezakonitih prehodov meje, v istem obdobju lani pa
564, v celotnem lanskem letu pa 4301. Marca lani jih je bilo 99, marca letos pa 214, aprila lani 220, aprila letos pa 224. Od
tega jih je bilo največ evidentiranih na območju PP Ilirska Bistrica, kjer so letos obravnavali 478 oseb, lani v istem obdobju
pa 355, v celotnem letu pa 2568 oseb. Marca lani jih je bilo 58, marca letos pa 152, aprila lani 220, aprila letos pa 224.
Policija zatrjuje, da kljub povečanju nezakonitega prehajanja meje obvladuje razmere in sproti prilagaja intenzivnost svojega
delovanja na meji: »Operativno delovanje policije poteka na ugotovitvah analiz tveganja, taktični način varovanja se
prilagaja ugotovitvam in sprotnim prerazporeditvam zgostitev nezakonitih prehodov meje. Osnovni cilj je čimprejšnje
prijemanje migrantov, kar omogoča izvajanje postopkov vračanja v državo, prijemanje tihotapcev in neposredno
zagotavljanje varnosti prebivalcev ob meji. Pomemben dejavnik pri uspešnosti delovanja policije so prav gotovo lokalne
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skupnosti in prebivalci s svojimi informacijami in sprotnim obveščanjem policije.«
Kot še odgovarjajo, se število policistov spreminja glede na načine varovanja in vključuje tudi policiste iz drugih policijskih
postaj, ne samo enot, ki ležijo ob meji, pa tudi pomožne policiste, pripadnike posebne policijske enote, kriminaliste ipd.:
»Operativno nadzorovanje državne meje poteka s policijskimi patruljami in opazovalnimi točkami. Pri tem se policija
poslužuje tehničnih sredstev, kot so videonadzorni sistemi in termovizija. Za pomoč pri odkrivanju nedovoljenih prehodov
pa se uporabljajo tudi helikopterska enota in vodniki službenih psov. Vsak dan se v delo na meji vključuje tudi Slovenska
vojska.«
•
Policija prijela migrante, ki so ugrabili 79-letnega Belokranjca Mirka Moravca. STA. Reporter, Ljubljana, 09. maj
2019
https://reporter.si/clanek/slovenija/policija-prijela-migrante-ki-naj-bi-ugrabili-79-letnega-belokranjca-701697
Policija primer domačina, ki ga je v Beli krajini v sredo ugrabila skupina migrantov, še preiskuje. Dogodek bodo pojasnili na
današnji novinarski konferenci.
Novinarska konferenca civilnih iniciativ Bela Krajina in Ilirska Bistrica, na kateri bodo spregovorili o sredini ugrabitvi v Beli
krajini, prisotna pa bo tudi hči ugrabljenega, pa bo danes ob 14. uri pred gradom v Črnomlju ob stavbi Občine Črnomelj na
Trgu svobode, so sporočili iz civilne iniciative Bela krajina.
Skupina migrantov je v Beli krajini ugrabila domačina Mirka Moravca, ko je ta delal v vinogradu, je poročal spletni portal
Siol.net in se pri tem skliceval na izjavo domačinove hčerke. Zvezali so ga z vrvjo, stlačili v prtljažnik njegovega avtomobila in
pobegnili proti Italiji. Pri Sežani so ga izpustili in pot čez mejo nadaljevali sami.
79-letnega domačina so ugrabili v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je ta delal v vinogradu, je za portal zatrdila
njegova hči. Ugrabili so ga štirje migranti. Dodala je še, da njen oče ni poškodovan in da je bil po dogodku na pogovoru na
policijski postaji v Sežani.
V Italiji so migrante nato prijeli italijanski policisti.
Tiskovna predstavnica policije sporoča, da bo policija več več informacij o včerajšnji ugrabitvi občana v Beli krajini
predstavila na novinarski konferenci, ki bo danes ob 12. uri. "Včeraj pozno popoldne je bil operativno-komunikacijski center
v Kopru obveščen, da so neznanci iz vozila izpustili zvezanega starejšega moškega, ki naj bi mu pred tem ukradli vozilo in
odvzeli ključe zidanice v Beli krajini. Moški se je po tem zatekel k bližnjim stanovalcem, ti pa so obvestili policijo in svojce.
Stekla je intenzivna kriminalistična preiskava v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, s pomočjo katerih so bili
storilci tudi prijeti."
•
Policija: 79-letnega Mirka Moravca so ugrabili Maročan in dva Alžirca, ki so jih nekaj dni prej vrnili na Hrvaško.
STA. Reporter, Ljubljana, 09. maj. 2019
https://reporter.si/clanek/slovenija/policija-mirka-moravca-so-ugrabili-marocan-in-dva-alzirca-ki-so-jih-nekaj-dni-prejvrnili-na-hrvasko-701753
Policija je na novinarski konferenci predstavila dogodke ob včerajšnji ugrabitvi 79-letnega Belokranjca Mirka Moravca, ki so
ga v vinogradu pri vasi Mali Nerajec zvezali, ga strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in ga po nekajurni vožnji izpustili
blizu meje z Italijo.
Policisti so v zvezi z ugrabitvijo Moravca pridržali državljana Maroka in dva državljana Alžirije, so pojasnili na današnji
novinarski konferenci. Ob tem so zagotovili, da Slovenija kljub omenjenemu dogodku ostaja varna država, policija pa bo
storila vse, da bo tako tudi ostalo.
Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije
Tomaž Peršolja, so italijanski varnostni organi prijeli 25-letnega državljana Maroka in dva 18-letna Alžirca. Vse tri so vrnili v
Slovenijo in so sedaj v policijskem pridržanju. Policisti pa iščejo še četrto osebo, ki naj bi sodelovala pri ugrabitvi, a je vozilo
zapustila še pred končno lokacijo, je pojasnil.
Policisti so sicer ugotovili, da so tujci v sredo pristopili do 79-letnega Moravca, ki je opravljal vinogradniška opravila, in ga
sprva prosili za vodo. Nato pa so mu zagrozili z nožem, mu odvzeli avtomobilske ključe, ga zvezali in dali v prtljažni prostor
njegovega avtomobila. Po večurni vožnji (Moravec pravi, da je trajala okoli šest ur) so oškodovanca pustili pri vasi Prelože
pri Lokvi in peš nadaljevali pot proti Italiji. Oškodovanec se je sam rešil iz prtljažnika, v dogodku pa ni bil poškodovan.
Osumljence so prijeli italijanski varnostni organi pri Bazovici, slovenski policisti pa so jih prevzeli in jim odvzeli prostost. Med
postopkom so ugotovili, da so vsi trije že bili 29. aprila v Črnomlju pridržani zaradi nezakonitega prehoda meje, nakar so jih
30. aprila vrnili na Hrvaško.
Za kaznivo dejanje ugrabitve je zagrožena kazen od šest mesecev do 10 let zapora, za kaznivo dejanje odvzema motornega
vozila pa kazen do dveh let zapora.
Kljub omenjenemu dogodku policija zagotavlja, da Slovenija sodi v krog najvarnejših držav na svetu. Kot je dejal namestnik
generalne direktorice policije Jože Senica, bo policija storila vse, da bo Slovenija še naprej varna država. Pri tem Senica
priznava, da takšnih dogodkov ni mogoče stoodstotno preprečiti, kar velja tako za Slovenijo kot za druge države.
Ob tem je spomnil, da so migracije ne zgolj humanitarni, pač pa tudi varnostni izziv. Policija zato v zadnjih letih vseskozi
spremlja dogajanje v regiji in prilagaja svoje aktivnosti, tudi v sodelovanju s policijami drugih držav. Policija ocenjuje, da se
bo povečan obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih, zato so pred kratkim svoje aktivnosti okrepili.
Tako izvajajo poostrene nadzor meje, kamor so razporedili policiste iz drugih enot, nadzor so okrepili tudi z dodatnim
sistemom video nadzora, je pojasnil Senica. Ocenil je tudi, da so začasne tehnične ovire učinkovito sredstvo za omejevanje
nedovoljenih migracij, zato predlagajo njihovo postavitev še na mesta, kjer ograja še ni nameščena.
Kot je dejal, se zavedajo, da dogodki, kot je bila ugrabitev v Beli krajini, vplivajo na občutek varnosti ljudi, a jim policisti
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pomagajo zagotavljati njihovo varnost in varnost njihovega premoženja. Opozarjajo na samozaščitno ravnanje, kot je
zaklepanje vrat stanovanjskih hiš in avtomobilov. Na teh območjih so namreč v zadnjem mesecu zabeležili nekaj tatvin
avtomobilov, a Senica ob tem opozarja, da jih je bilo veliko odklenjenih, v njih pa so bili ključi.
Črnomaljski policisti so sicer danes že obiskali prebivalce naselja, kjer je prišlo do dogodka, in jim svetovali, kako naj
ukrepajo, ko opazijo tujce. Komandir črnomaljske policijske postaje pa se bo danes sestal z vodstvom občine in krajevne
skupine.
Policija je sicer v letošnjem letu do 6. maja, obravnavala 3022 ilegalnih prehodov državne meje, število se je glede na enako
obdobje lanskega leta povečalo za 99 odstotkov. Najbolj opazno je povečanje na območju policijskih uprav Ljubljana, največ
prehodov pa so poleg ljubljanske zabeležili še na območjih novomeške in koprske policijske uprave.
Ob tem policija opozarja še na problematiko zlorab postopkov mednarodne zaščite. Po besedah vodje oddelka za
upravljanje meja v sektorju mejne policije Petra Skerbiša resen problem pri obravnavi nedovoljenih migracij policistom
povzročajo migranti, ki zlorabljajo postopek mednarodne zaščite. To se po njegovih besedah kaže v velikem razkoraku med
številom izraženih namer in dejansko podanimi prošnjami.
Zato bi bilo treba spremeniti zakonodajo o mednarodni zaščiti ter uvesti varovalke, ki bodo preprečevale zlorabe, je
poudaril Skerbiš. Sedanji sistem "primi in spusti" namreč po njegovih besedah pomeni, da nezakoniti migranti vedo, da se
bodo lahko prosto gibali, če bodo zaprosili za mednarodno zaščito.
Moravec je v pogovoru z Denisom Avdićem omenjal arheologe, ki so ga spraševali o morebitnih starinah v vinogradu –
policija pravi, da še preverja, kdo naj bi te osebe bile.
•
Grims: Vrag je odnesel šalo, ilegalni migranti so vse bolj agresivni, v Evropo pa prihajajo borci kalifata. Reporter,
Ljubljana, 09. maj. 2019
https://reporter.si/clanek/slovenija/grims-vrag-je-odnesel-salo-ilegalni-migranti-so-vse-bolj-agresivni-v-evropo-paprihajajo-borci-kalifata-701821
Zelo so se motili tisti, ki so mislili, da je tema z ilegalnimi migranti končana in da so te stvari rešene in urejene, je včerajšnjo
ugrabitev 79-letnega Belokranjca komentiral poslanec SDS Branko Grims.
"To z ilegalnimi migranti je na ozemlju Republike Slovenije postala sedaj industrija," pravi Grims o tihotapljenju ljudi čez
slovensko-hrvaško mejo. "Nevladniki, PIC konkretno, se hvalijo, da hodijo v Bosno in spodbujajo ilegalne migrante, naj
pridejo preko meje Republike Slovenije in jim dajejo navodila, kako naj se obnašajo, ko enkrat prestopijo mejo."
Grims meni, da bi bilo treba izpostaviti vprašanje kazenske in politične odgovornosti za tiste, ki so pripeljali do sedanjega
stanja. Če vlada ni sposobna zaščititi slovenskih državljank in državljanov, naj takoj dostopi, Šarčevo vlado poziva poslanec.
Objavljamo sporočilo SDS:
Poslanec SDS mag Branko Grims je na današnji novinarski konferenci spregovoril o pozivu SDS k ukrepanju v zvezi z
varnostno situacijo in ugrabitvijo na južni meji.
»Zgodba, ki se je odvila včeraj in ki smo ji priča od novega leta dalje, kaže, kako zelo so se motili tisti, ki so mislili, da je tema
z ilegalnimi migranti končana in da so te stvari rešene in urejene. Seveda niso. Za Slovenijo so se šele začele,« je dejal mag.
Grims in dodal, da je z včerajšnjo ugrabitvijo skoraj 80-letne osebe v Beli Krajini »vrag dokončno odnesel šalo.« Po besedah
poslanca mag. Grimsa je ugrabitev jasno kriminalno dejanje. »Ne vem, če se zavedamo, kakšno srečo je imel ta gospod, da
se mu nič ni zgodilo,« je dodal poslanec Grims in dodal, da je tudi z včerajšnjo ugrabitvijo jasno, da postajajo ilegalni
migranti vse bolj agresivni.
»Stvari se zaostrujejo. V celotni Zahodni Evropi ilegalni migranti niso več tako dobrodošli kot so bili prej, po drugi strani
padec ISISa in propad islamskega kalifata pomeni, da prihajajo v Evropo tisti, ki so se tam borili,« je dejal mag. Grims in
dodal, da če bi politika že pred časom ravnala drugače, potem se ne bi zgodilo leto 2015 in 2016, ko smo imeli »Cerar
ekspres« z migranti in se ne bi dogajale kvote.
»Vse, kar se dogaja z ilegalnimi migranti, je v nasprotju z uveljavljenimi predpisi. Spoštovati bi morali pravni red, pravno
državo ter njena načela in mednarodne akte, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, pa težav danes z migranti ne bi bilo,« je bil
jasen mag. Grims in dodal, da prejšnja vlada teh pravnih načel ni upoštevala, prav tako jih ne upošteva sedanja vlada, ki je
zato za stanje, v katerem smo danes, odgovorna.
»Danes je bila novinarska konferenca policije, kjer so govorili predvsem o samozaščiti državljanov. Verjamem, da policija
dela po najboljših močeh, ampak dela po navodilih vlade in zato je vlada odgovorna za stanje, ki smo mu priča,« je poudaril
poslanec. Ob tem je spomnil, da smo v SDS nasprotovali pristopu k Marakeški deklaraciji, vendar pa je vlada, ki je k
deklaraciji pristopila, dala napačen signal ilegalnim migrantom. »To z ilegalnimi migranti je na ozemlju Republike Slovenije
postala sedaj industrija. Nevladniki, PIC konkretno, se hvalijo, da hodijo v Bosno in spodbujajo ilegalne migrante, naj pridejo
preko meje Republike Slovenije in jim dajejo navodila, kako naj se obnašajo, ko enkrat prestopijo mejo. Kdor pozna kazenski
zakonik, mu je verjetno jasno, da so te stvari v nasprotju z veljavnimi predpisi,« je komentiral poslanec.
Po njegovih besedah je treba izpostaviti tudi vprašanje kazenske in politične odgovornosti za tiste, ki so pripeljali do
sedanjega stanja. »Na problematično vlogo tistih, ki pomagajo, spodbujajo ilegalne migrante k vdoru na naše ozemlje preko
meja Republike Slovenije, sem opozarjal neštetokrat. Vedno znova smo slišali, da se bo vse uredilo, pa se ne. Po drugi strani
se vlada celo sama hvali, kako zelo dobro sodelujejo s PIC in Mirovnim inštitutom,« je povedal poslanec in dodal, da vsi ti
napačni signali, ki jih slovenska vlada daje v zvezi z ilegalnimi migranti, pripeljejo do posledic, ki smo jim priče danes.
»Treba je storiti konkretne ukrepe za zaščito državljank in državljanov, kajti varnost je ena in nedeljiva. Sklicati je treba Sejo
sveta za nacionalno varnost, ki bi moral aktualno situacijo v zvezi z ilegalnimi migranti obravnavati resno in sprejeti načela
ter ukrepe, ki bi jih morali izvršiti,« je dejal poslanec mag. Grims in dodal, da je predvsem treba okrepiti nadzor južne meje
in da je bistveno, da se vlada preneha sprenevedati glede aktualne situacije.
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»Na nekaterih delih meje ilegalni migranti preko nje hodijo v kolonah, pa tega nihče ne vidi in jih ne prestreže. To, da je
prostor ob meji sorazmerno odprt, je nedopustno in to je samo zato, ker se je nekdo odločil, da se meje ne varuje
ustrezno,« je povedal mag. Grims in dodal, da bi vlada morala varovati meje in prevzeti odgovornost. »Če vlada ni
sposobna zaščititi slovenskih državljank in državljanov, jo javno pozivam, naj takoj dostopi in to prepusti tistim, ki smo to
sposobni narediti,« je dejal mag. Grims.
V nadaljevanju je poslanec postregel tudi z nekaterimi številkami ilegalnih prestopov meje. »Dve leti nazaj v prvih treh
mesecih sta 202 ilegalna migranta prišla na ozemlje RS, leto dni nazaj jih je bilo že trikrat več, letos jih je bilo 1619, in to v
samo prvih treh mesecih. Ta številka se povečuje iz dneva v dan in to bi moralo skrbeti vse,« je bil jasen poslanec SDS, ki je
še opozoril, da so pristojni samo prejšnji vikend zajeli 300 ilegalnih migrantov, pri čemer je število tistih, ki pridejo na naše
ozemlje in se jih prestreže, po ocenah služb lahko do trikrat ali petkrat večje. »Te številke predstavljajo potencialno
nevarnost za vse državljanke in državljane, še najbolj pa za starejše, ženske, otroke, torej najbolj ranljive skupine, in vlada je
dolžna storiti tisto, kar bi že zdavnaj morala, to pa je zaščititi slovenske državljane.«
»Vlada je odgovorna za aktualno stanje in ne more se ljudem predlagati, naj se obnašajo samozaščitno,« je bil jasen
poslanec, ki je ob tem še dejal, da je prav vlada dolžna poskrbeti za varnost vsakega državljana in državljanke. »Vlada ima
navsezadnje pooblastila, moč in aparat, da vse to uresniči, ljudje pa imajo vso pravico, da takšno ravnanje od vlade tudi
zahtevajo. Če ne, bo samo vprašanje časa, kdaj se bodo začeli vrstiti pozivi in konkretni koraki, da se ljudje samozaščitno
tudi organizirajo,« je povedal mag. Branko Grims.
»Varnost je temeljna človekova pravica, do katere imamo pravico vsi po ustavi, zakonu, temeljnih načelih pravne države,
etiki, mednarodnih predpisih. Tokrat je imel naš državljan srečo, a na srečo se pri vprašanjih varnosti ne gre zanašati,« je
sklenil mag. Branko Grims.
•
Civilne iniciative pozivajo k boljšemu varovanju meje s Hrvaško. STA. Reporter, Ljubljana, 09. maj 2019
https://reporter.si/clanek/slovenija/civilne-iniciative-pozivajo-k-boljsemu-varovanju-meje-s-hrvasko-701824
Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije so v Črnomlju vlado pozvali k doslednemu varovanju
schengenske meje. S tem so se odzvali na sredin dogodek, ko so štirje tujci, ki so v državo prišli nezakonito, ugrabili 79letnega Belokranjca. Nedovoljenih prehodov meje imajo dovolj, so dodali.
Predstavnica Civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan je na današnji novinarski konferenci dejala, da nasprotujejo tako
ilegalnim prehodom migrantov kot tudi kakršnimkoli migrantskim centrom ob meji. Hkrati je za soboto ob 17. uri v Črnomlju
pred stavbo občinske uprave napovedala skupni protest civilnih iniciativ, na katerem bodo vnovič sporočili svoje zahteve.
Predstavnik Civilne iniciative Ilirska Bistrica Borut Rojc pa je opozoril na smeti, ki jih skupine prebežnikov puščajo za sabo,
hkrati pa se krepi strah občanov pred prebežniki. Predsednika vlade Marjana Šarca je tudi pozval, naj skliče svet za
nacionalno varnost, ta pa naj ukrene vse, da se na mejo pošlje vojska in da naj vojaki dobijo policijska pooblastila.
Predstavnica Civilne iniciative Škofije Sabina Homjak pa je pristavila, da število nedovoljenih prehodov narašča tudi na Obali
in da o težavah z migranti poročajo tudi z italijanske strani. Povzela je, da na Obali nasprotujejo migrantskim centrom in da
potrebujejo varnost.
Policisti so sicer v zvezi z ugrabitvijo 79-letnega Belokranjca pridržali državljana Maroka in dva državljana Alžirije, so pojasnili
na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Ob tem so zagotovili, da Slovenija kljub omenjenemu dogodku ostaja varna
država, policija pa bo storila vse, da bo tako tudi ostalo.
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Special Issue: Collective Memories and Legacies of Political Violence in the Balkans
https://nationalities.org/nationalities-papers
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https://nationalities.org/nationalities-papers/news
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/issue/65DE723665BD0FF876074F63A22D9360
•

Intercultural Education, Volume 30, Issue 3, 2019
Special Issue: Signposts and the Council of Europe: The Contribution of ‘Inclusive’ Religious Education to
Intercultural Understanding
http://www.tandfonline.com/toc/ceji20/current
https://www.tandfonline.com/toc/ceji20/30/3?nav=tocList
•
Language and Education, Volume 33, Issue 1, 2019
https://www.tandfonline.com/toc/rlae20/33/1?nav=tocList
•

Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique. Volume 52 - Issue 01 - marec
2019
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-sciencepolitique/issue/EF3937C6307313F3719DD26B12DBA177
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