
> 
Q) 
u 

--l 

m 
L 

....0 

m 
E 
(j) 
·-
()__ 

04 FORUM 

Odgovor na komentarje 
predsednikov ZSO in SKS 

V Novicah st. 02 z dne 
17. januarja 2020 

l zaaudenjem sem prebrala podtikavanja. s katerimi se 
predsednika ZSO in SKS odzivala na predlog Jniciative 
SKUP po koordinacijskem tel~su ZB koroske S/ovence. 
Predlog naj bi dokazova/'leljo SKUP po oblasti. tako ocita 
Jug. tei vnasal razkol. tako Sadov(lik. kije prednekaj leti 
z ustanovitvijo treife organizaclj·e sam razklal manjsino. 
Motivacije. ki lenejo podpornite in podpomike lniciative 
SXUP. so cetemu svetu jasno vidne na spletnl strani www. 
skup.at. oba gospoda zastopnika pa jih ignorirala in iznaj
devata vedno nove oCitke in izgovore. da se z njimi ne bi 
bilo treba ukvaifati. Nas casopis Novice pa ju v tem pod· 
pira. saj smo doslej - kljub temlJ. da je iniciativo podprio 
doslej vendarle okoli 550 ijudi · komaj kaj prebraU o inci· 
ativi in njenih vsebinah, te odmfslimo placani ff} prispevek. 
Ali pa se. kot V zadnji stevilkf. le povzemajo podtikavanja 
navedenih gospodov. 
SKUP predlaga torej koordinacijsko te/o. Zakajje to nujno 

Vrnimo se k SKUPnemu 
vsebinskemu delu ! 

Urednik Novic je k predlogu lniciative SKUP za ustanovi
tev koordinacijskega sveta koroskih Slovencev zapisal, da 
„of enziva zbuja presenecenje. ker je pobuda SKUP l'Se· 
skozi trdila. da se ieli opredeijevati izkljiJtno vsebinsko. a 
se zdaj spu§ca v organizacijska vpra§anja.11 Presenecenje 
zbuja In mesanje porocila in komentalja. v Novicah. saj je 
vsebinsko popolnoma zgreseno. te vpra§anje zastopstva 
manjsine ni vsebinsko vpra§anje. kaj pa potem? To je tako. 
kot da bi nekdo trdil, da so zakoni pravo. ustava pa ne. 
Deitno je tukaj µekdo spreg/edal. da je de/ novega via· 
dnega programa med drugim tudi 11modernizacija za
stopstva narodnih skupin11 ter da bo k temu ustanovljena 
delovna skupina. le zaradi tega je potiebno razmisljatf o 
vpra§anju. kako se naj zastopamo. 
Nadalje je zapisano. da 11predsedniki krovnih organizacij 

poudaljajo. da zeta dobro sade/JJjejo ter v vseh vprasanjih. 
ki zadevajo vso narodno skupnost. nastopajo usklajeno.11 
Dptostite. to je sprenevedanje in kratkomalo neresnicno. 
Decembra 2019 je Zbor narodnih. predstavnikov NSKS so
glasno sklenil in poudaril, da sosvet a/i dialog za forum 
ne moreta biti zastopstveni telesi narodne skupnosti. 
Predsednik SKS pa je v intervjuju zacetka januarya pouda· 
ril, da si leli krepitev sosveta in foruma za dialog. Bolj 
nasprotovati si dve stalisci sploh ne moreta. Pri vprasanju 
reforme dvajezicnega sodstva smo doilveli. da gredo sta· 
lisca osrednjih organizacij popolnoma navzkrif. Glede 
dvojezicne topografije in uradnega jezika je le leta 2011 
lbor naradilih predstavnlkov NSKS takratni wedlog. ki ga 
je predsednik lnzko sicer podpisal. zavrnil - obe ostali 
organizaciji sta ga sprejeli. Odslef so v vprasanju. ali je 
treba zahtevati npr. konec diskriminacije posameznih 
obcanov v Dobrli vasi ifl Skocjanu.in ali je treba zah(evati 
odprtostno ktavzulo glede dvajezicnih napisov menjena 
povsem deijena. Akcijo gaspoda Kukovice je podprl pred-
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potrebno? 
Vsi vemo. da so slabe resitve manj§inskih vprasanj v 

zadnjih leti/1 wedvsem posledica neenotnih stalisc in 
solii:anja posameznikov iz narodne skupnostl. »Ne moremo 
kaj zato. ce nas na Ounaju ignorirajo. «je izjavil g. Sadov
nik. Za prihodnost moramo najti poti. da nas Dunaj in tudi 
Koroska NE moreta ignorirati Za to. da bomo na§e vsebine 
lahko primemo plasirali (n /ahko pricakovali tudi uspesno 
uresnicitev. je v prvi vrsti pol!ebna uCinkovita komunika
cija. najprej navznoler - med koroskimi S/ovenci/Stoven· 
kami in nasimi organizacijami - nato.navzven do uradnih 
organo ~ 

Vladni program. na kale(ega zdaj vsi veselo kazejo. v 
tackah o narodnih skupnostih ni uspel zaradi tega, ker bi 
bile nase organizacije tako silno aktivne ali ce/o pradarne. 
temvec je nastaf na podlagi 11operativnega koledaifa«, 
Spomenice 2020. ki jo je sestavila lniciativa SKUP in ja 
tudi posredovala pristojnim otganam. To pa zato. kertega 
organiiaalj'e kijub pobudi niso hotele storiti. rorej ni res. 
da »ne morejo kaj za to11. Danes smo vsi veset1: da je 
Spomenica SKUP preko O/ge Vogläuer nasla pot v poga' 
jalski program le/enih in s kar zajetnim de/am naposled 
tudi v sam vladni program. Ena teh tock je izrecno tudi 
»modemizacija zastopstvene strukturer<. K tej totki je 

sednik lnzko. o ostalih ni bilo slisati nie. K Porocilu Delelne 
vlade o polozaju s/ovenske narodne skupnosti je bi1o sicer 
posf ano na Delelno viado skupno staliste. ki ga je v glav
nem izdelalo Drustvo koroskih slovensklh pravnikov. Po
tem. na se1/. kamarso bilipredstavniki koroskih Sfovencev 
povabljeni. pa se ;'e predsednlk ZSD Jug kratkomalo dis
tanciral od de/ov tega mnenja, ki ga je sam podpisaf. V 
vpra§anju. kako naj zgleda ref arma dvojezicnega solstva. 
ni enotnega mnenja. EdiricJ vpra§afl)'e. kjer osrednje orga
nizacije dejansko nastopaja usklajeno, je zahteva. da je 
treba povi5ati (inancna sredslva za narodno skupnost Vsaj 
nekaj. 
te bi defansko osrednje organizacije bile tako usklajene 

in bi tako dobro sode/ovale. zakaj potem se nimamo sku
pnega predloga all operacijskega koledaif a, kaf si lelimo 
za »rojstni dan manjsine<r /eta 2020. kot to zahteva lnici
ativa SKUP le leto in dan? Zakaj ni nobene skupne tiskovne 
konference nasih predstavnikov. kjer bi predstavili. kaj 
pravzaprav zahtevajo? Zakaj je v nemski javnosti vtis. da 
o koroskih Slovencih le leta dolgo ni slisati nie? Zakaj 
nihce ne nasprotuje mnenju. da so le vsa vprasanja ure· 
Jena? 

Predsednik ZSD Jug pravi. da imajo le sedaj l'Si pripadniki 
narodne skupnosti molnost. da so aklivnf vraznih odborih. 
Ali se je morda le kdaj vpra§al. zakaj je vedno manj ifudi 
pripravljenih. da so aktivni v raznif1 odborih in zakaj so z 
delovanjem prenehali tudi takf. ki so bili nekdaj ze/o ak· 
üv~i? Ker so pac trenutne strilkture take. da veCino.zain· 
teresiranih ifudi odvraeajo od sodelovanja. To se dagaja 
predvsem zaradl tega. ker imamo strukturo. kot da bi ime/i 
samo sl!anke. brez parlamenta. kfer se mnenja usk/aju· 
jejo. Sl!ukture so netJansparentne. nihce ne ve. all sploh 
in kaj se predstavniki narodne skupnoslf s kam pogavar· 
jajo za zaprtimi vrati. Kaksnega obvescanja ]avnosti krat
komalo ni. ludi v Novicah nie ni razbrati. 
te predsednik Jug vidi problem v tem, da v iniciativiSKUP 

sodelujejo osebe. ki so nekdaj bile predsedniki ali odbar
niki osrednjih organizacij. me skoraj mika. da bl mu s 

Sadovniku in Jugu prisla na pamet te okrepitev prelivetega 
in neustreznega strankarskega konstrukta narodnostnih 
sosvetov ifl tam ce/o ustanovitev dodatnega {!} telesa. 
konference predsednikov. lastopnike v teh gremijih lahko 
izbere zvezni kancter. so /e svetovalne - torej neobvezne 
- narave. v njih so zastopane avstrijske stranke vkljucna 
z FPÖ. Vsebinsko ta gremij nima nobene izvrsne funkcije . 
temvec le razdeifuje denar in s tem vpliva na de/ovanje 
koroskoslovenskih druslev. ki so tako prisiljena k vsec
nemu obnasanju. Okrepitev takega gremija bi pomeni/a 
konzervacijo in zacemenliranje trenutnega slabega stanja, 
pomenila bi izgrajevanje molnosli. da nas Dunaj ignorira, 
in bi bila usoden korak nazaj. Nase prihodnje rodove bi 
taka okradli molnosti. da o svojih zadevah odloeajo sami 
V kali bi zatrli molnosti. ki se odpirajo mladim v telko 
doselenem boifsem ozracju. Nasim mladim lelimo zapu
stili baljse paliticne instrumente. kakor smo jih imeli nu: 
Nase vsebfne (glej Spomenico 2020 ali tudi doslejsnja 

skupna stalisea organizacij/ bomo lahko uresnicili le z 
mocnim skupnim interesnim zastopstvom ozkoma s ko
ordiniranim nasto(Janjem in transparentnimi odlocitvami. 
za katerimi trdno stojimo vsi. 

Sonja Kert-Wakounig, 
clanica lniciative SKUP 

Kreiskyjem odgovoril "Lernen Sie Geschichte«. Nekdaj 
smo imeli KOKS. nekdaj smo imeli pof eg tega dva caso· 
pisa. Na§ tednik in Slovenskj vestnik. kt sta oba bi/a iz· 
redno po/ititna in sta redno in obSfrno porocala o politic· 
nih predstavah zastopniskih organizacij. Ni bi/o telko 
izvedeti. kaj nasi zastopnfki hocejo. Seda} pa vlada nein
formiranost na najsir§i ravni. f eta dolgo se nie ne sllsi o 
tem. da u.stavne pravice koroskifl Stovencev sto !et po 
obljubah iz koroskega plebiscila in 65 let pa podpisu Av
strljske drlavne pogodbe se vedno niso uresnicene. Kdor 
se bo /etos upokojll. je svoje poklicno livy·enje zaman 
cakal na uresnlcitev Clena 7! 
0 vsem fem je treba govorfti o skupnem. javnem in re· 

prezentativnem gremiju. Kako si sicer predstavljamo. da 
bomo oblikovali predloge. da se med drugim uresnicijo 
tocke iz v/adnega pragama glede manjsin in morda se kaj 
vet? te predsednik ZSO Jug vvladnem pragramu vidi samo 
tocki financiran/a in pospesevanja medijev. je to vsekäkor 
premalo. Kaj pa je s tocko oblikovanja novega ustavnega 
doloCifa? Ali se dejansko nasim predstavnikom ta tocka 
zdi nepomembna!? 
te gospod Jug trdi. da gre fniciativiSKUP za obläst potem 

s lem samo dokazuje. da nasega pred/oga niti niprebraL 
V tem predlogu gre za koordinacijo osrednjih organizacij 
in se njihova vloga cef o krepi, o lniciativi SKUP ni niti 
besedice. V kolikorpa nam predsednikSKS Sadovnik ocita 
11prepir in razkol«. pa se ogf asa ta pravi: an je bil tisti. ki 
je sei ustanavljati ce/o treljo organizacijo. Ce za gospoda 
Sadovnika pomenijo zahteve za uresniCitevpravic koroskih 
S/ovencev in efektivnejse zastopanje reh zahtev vna§anje 
prepira in raz.kola v narodno skupnost. to spominja na 
dikcijo. kotsta jo nekdaj uporabljala koroski Heimatdienst 
in delelni g/avar Haider. Ravno gospod Sadovnik je lal 
edini. ad katerega do danes na naso prosnjo za sestanek 
nismo dobili niti odgovora. 
Vrnimo se torej k vsebinskem delu. tudi kar se tice nase 

organiziranosti. 
Rudi Vouk, clan Initiative SKUP 




