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Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu
Vas vljudno vabi na
X. TABOR SLOVENCEV PO SVETU
tradicionalno sreËanje Slovencev doma in po svetu ter osrednja prireditev SVS,
SLOVENIJA OB VSTOPU V EVROPSKO UNIJO,
NOVI IZZIVI
v soboto, 14. junija 2003, v Zavodu sv. Stanislava
©tula 23, Ljubljana - ©entvid
Koncelebrirana sv. maπa — msgr. Alojz Uran, πkof, odgovorni za Slovence v zamejstvu
in po svetu pri Slovenski πkofovski konferenci, z izseljenskimi duhovniki
- Uvodni pozdrav — Boπtjan Kocmur, predsednik SVS
- »rtomir ©pacapan, dræavni sekretar, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

ob 9. uri
ob 10.30

Okrogla miza ≈Slovenija ob vstopu v evropsko unijo, novi izzivi«
Slovenci vstopamo v novo obdobje narodne zgodovine. V zdruæeni Evropi lahko postanemo πe trdnejπi
ali pa se bomo porazgubili po velikem evropsem ozemlju. Kako se Slovenci na obeh straneh meje
pripravljamo na nove izzive? Kakπne so moænosti in priloænosti za razvoj slovenske identitete ob
vkljuËevanju Slovenije v EU?
- Andrej Engelman,
dræavni sekretar pri Sluæbi vlade RS za evropske zadeve
- Zdravko Inzko,
veleposlanik in direktor za mednarodne odnose z vzhodnoevropskimi dræavami na avstrijskem
zunanjam ministrstvu
- Ivo Jevnikar,
novinar in publicist iz Trsta
- Joæe Hirnök,
predsednik Zveze Slovencev na Madæarskem
- Jurij Paljk,
urednik Novega glasu iz Gorice
Povezovalec: Matej Erjavec, urednik
SreËanje Slovencev po svetu bodo popestrili Kvintet Ventus, Harmonikarice Zupan in drugi umetniki.
V atriju Zavoda sv. Stanislava bo razstava akademske slikarke Andreje Dolinar iz Argentine.
Potekal bo tudi sporedni ustvarjalni in rekreativni program za mlade in otroke.
Lepo vabljeni na celodnevni izseljenski program vsi Slovenci iz matiËne domovine, zamejstva, zdomstva
in izseljenstva!
SVS - ©tula 23, Ljubljana — ©entvid, tel. (01) 512 89 20, faks (01) 512 89 25, GSM (041) 605 630
e-poπta: drustvo.svs@guest.arnes.si; http://www.drustvo-svs.si
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BO©TJAN KOCMUR,
predsednik druπtva Slovenija v svetu
Spoπtovani gospe in gospodje!
V imenu izseljenskega druπtva Slovenija v svetu vsi prav lepo pozdravljeni na 10. taboru
Slovencev po svetu. Poseben pozdrav udeleæencem danaπnje okrogle mize, predstavnikom
slovenske dræave, Cerkve na Slovenskem, predstavnikom izseljenskih in zamejskih
organizacij.
Kot vsako leto, smo se tudi letos, ob okroglem jubileju, zbrali, da obravnavamo zelo
aktualno temo ≈Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo — novi izzivi«.
Druπtvo Slovenija v svetu je v svojem ustanovnem statutu pred enajstimi leti sprejelo
nalogo biti povezovalni Ëlen za vse Slovence po svetu.
Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo priËakujemo nov val preseljevanja iz Slovenije v
sedanjo Evropsko unijo in iz nje v Slovenijo. Odprte meje bodo prinesle nove izzive in
priloænosti. V novi Evropi lahko Slovenci na obeh straneh meje postanemo trdnejπi ali pa
se porazgubimo v prostranosti evropskega prostora.
Vpraπanja, ki se nam porajajo, so, kako se Slovenci na obeh straneh meje pripravljamo
na nove izzive, kakπne so moænosti in priloænosti za razvoj slovenske identitete ob vstopu
Slovenije v EU. Hkrati pa nas zanima, kako se bo dræava Slovenija lotila potreb izseljencev,
ki bodo sicer πe naprej izseljenci, obenem pa soËlani Evropske unije.
Zanima nas tudi, kako dolgo bomo πe Ëakali na zakon za Slovence po svetu in ureditev
na tem podroËju.
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Lani januarja je Dræavni zbor RS sprejel resolucijo, s katero se dræava Slovenija obvezuje,
da bo omogoËila prihod Slovencev v matiËno domovino. Temu naj bi sledil πe zakon za
Slovence po svetu, ki bi doloËal izraæen interes dræave do izseljenskega vpraπanja.
Odprtih vpraπanj, povezanih z naπo slovensko prihodnostjo, je veliko. Upamo, da bomo
danes, na 10. taboru Slovencev po svetu, lahko prouËili vsaj nekatera izmed njih in
doprinesli kanËek pozitivnosti naπi domovini in naπemu narodu!

»RTOMIR ©PACAPAN,
dræavni sekretar
Urada Republike Slovenije
za Slovence doma in po svetu
Spoπtovane rojakinje in rojaki iz tujine in domovine, spoπtovani visoki gostje, Ëlani in
simpatizerji izseljenskega druπtva Slovenija v svetu, spoπtovani predsednik druπtva g. Boπtjan
Kocmur!
Dovolite, da vse skupaj najprej toplo pozdravim v imenu Vlade RS in tudi v imenu
mojih sodelavcev z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu! Glede na izkuπnje mojih
kolegic in kolegov verjamem, da bo tudi letoπnji jubilejni 10. tabor izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu uspeπen in ploden. To navsezadnje nakazujeta tako napovedana aktualna
tema kot seznam sodelujoËih.
V preteklih obdobjih je s slovenskega etniËnega ozemlja odπlo veliko ljudi. Odhajali so
≈s trebuhom za kruhom«, v strahu pred razliËnimi ≈-izmi« ali iz Ëisto osebnih razlogov.
Ne glede na to, ali so sodelovali v organiziranih oblikah narodnega delovanja ali so svoje
slovenstvo ohranjali na lastne naËine, ostaja dejstvo, da so kljub asimilacijskim pritiskom
tako ali drugaËe ostali in obstali tudi kot Slovenci. Vsaka izseljenska organizacija, vsak
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posameznik v tujini zato predstavlja del slovenskega narodnega telesa, ki je zaradi svoje
oddaljenosti in izpostavljenosti najbolj ogroæen in mora zato matiËna dræava zanj πe toliko
bolj in bolje skrbeti.
Zato skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu opredeljuje tudi Ustava Republike Slovenije,
to pa nadgrajujeta πe leta 1996 in januarja 2002 sprejeti resoluciji o Slovencih v zamejstvu
oziroma po svetu.
V tem kontekstu mi dovolite, da se vsem skupaj zahvalim za solidarnost in zavzetost, ki
ste jo pokazali v preteklih mesecih, ko je naπemu Uradu grozila ukinitev. Veseli me dejstvo,
da je slovenska javnost doma in v tujini pravoËasno zaznala nevarnost, ki bi jo za ohranjanje
slovenstva zunaj meja Republike Slovenije pomenilo zmanjπanje pomena oziroma statusa
tega vladnega telesa. To πe posebej cenijo tudi sami zaposleni na Uradu, ki se iskreno in na
vso moË trudijo za dobro rojakov v zamejstvu in po svetu.
Dovolite, da komentiram πe nekaj stvari, ki jih je izpostavil predsednik druπtva. Najprej
seveda to, da pripravljamo zakon o Slovencih po svetu in v zamejstvu, Ëeprav vemo, da
je zakonodaja na tem podroËju izjemno zahtevna. To priËa tudi zakon, ki ga je sprejela
Madæarska pred kratkim in o katerem so imeli zelo polemiËne razprave v parlamentu
in v vladnih telesih. OdloËili smo se, da preko komisij, ki delujeta v Dræavnem zboru
in v Dræavnem svetu in preko naπega Urada pripravimo osnutek tega zakona, ki naj bi
πel v parlamentarno proceduro. Menimo namreË, da je v zadnjem obdobju veliko stvari,
ki v sedanji zakonodaji -razen tistih, ki so urejene v Resoluciji- ni urejenih. PriËakujemo,
da bo zakon prinesel nove reπitve za dogodke v zadnjem obdobju. Predvsem mislim tu
na vraËanje Slovencev v Slovenijo. Ta proces je bil, æal, v zgodovini vedno obraten. Iz
razliËnih razlogov se vraËajo. Nekateri iz osebnih in objektivnih razlogov æelijo nazaj.
Drugi bi se radi vrnili v Slovenijo v tretjem æivljenjskem obdobju. PrepriËan sem, da
bomo znali to vkljuËiti tudi v ta novi zakon. Poleg tega pripravljamo tudi koncept tako
imenovane Slovenske hiπe. VeËina tistih, ki prihaja v Slovenijo, ima neke sorodnike.
Tisti, ki jih pa nimajo, si æelijo vsaj zaËasno neko zatoËiπËe, kjer bi preæiveli nekaj Ëasa
in si potem poiskali sluæbe, stanovanja in seveda uredili druæine. Skrb za Slovence je za
naπ Urad vsekakor najpomembnejπa naloga. PriËakujem, da bomo te naπe poteze tudi
uresniËili.
Obdobje od ne tako daljnega leta 1990 in 1991 je bilo izjemno natrpano s πtevilnimi,
za slovenski narod usodnimi dogodki. Enostrankarski politiËni sistem je izpodrinila
parlamentarna demokracija, narod si je izboril lastno dræavo. Tudi ob izdatni pomoËi
rojakov iz tujine je to dræavo v razmeroma kratkem Ëasu priznal ves svet. ZaËelo se je
vstopanje v razliËne mednarodne povezave vseh vrst, kronano z uspelim referendumom
za vstop v Evropsko unijo in Nato. Za tako majhen narod je vse to veliko, a vsi upamo, da
ne preveË. Naπ narod je kljub pregovorni medsebojni sprtosti æe pokazal, da zna v odloËilnih
trenutkih delovati sloæno. Zato bi rad svoj uvod v okroglo mizo na temo vstopanja Slovenije
v Evropsko unijo zakljuËil z æeljo, da bi tudi v tem procesu Slovenci kljub politiËni
raznolikosti znali ohraniti skupne interese in vrednote. V nasprotnem primeru bo naπa
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lastna nesloga tista, ki nas bo ugonobila, in ne nemπki, angleπki, srbski, italijanski ali
kateri koli drugi jezik ali narod.
Predsedniku druπtva Slovenija v svetu ter sodelavcem in organizatorjem tabora se zahvaljujem za trud in jim iskreno Ëestitam za opravljeno delo, vsem skupaj pa æelim nadvse
uspeπen in nenazadnje prijeten dan!
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POZDRAVI GOSTOV
MSGR. ALOJZ URAN,
πkof, odgovoren za Slovence v zamejstvu
in izseljenstvu pri Slovenski πkofovski
konferenci
Pozdravljeni udeleæenci 10. tabora!
Glavne pozdravne besede sem æe povedal v cerkvi
in tudi nekaj misli kot izhodiπËe za naπe nadaljnje
delo.
Rad bi se pa ob tej priloænosti tudi zahvalil vsem,
ki kakorkoli sodelujete pri delu za naπe rojake v
zamejstvu in po vsem svetu. Lahko tudi zagotavljam,
da bo, kakor doslej, Cerkev na Slovenskem po svojih
moænostih sodelovala pri tem prizadevanju: da bi pomagali naπemu Ëloveku, kjerkoli je
po svetu, povezan v razliËnih druπtvih in ustanovah ali pa vËasih tudi zelo osamljen, da bi
mogel svoje æivljenje kot Slovenec in kot kristjan æiveti Ëim bolj polno.
Zato hvala vsem vam tudi za to udeleæbo, za pripravo desetega tabora. Obenem æelim
tudi veliko dobrega in uspeπnega dela.

JOÆE HIRNÖK
v imenu
Zveze Slovencev na Madæarskem
Dovolite mi, da vas v imenu Zveze Slovencev na
Madæarskem prav prisrËno pozdravim.
Zelo sem vesel, da sem lahko med vami in se ob
tej priloænosti tudi zahvaljujem za pomoË iz
Slovenije, kar nam je pripomoglo k naπi identiteti.
Mislim, da smo zaradi te pomoËi Slovenci na
Madæarskem lahko dosegli to, kar trenutno imamo.
Hvala lepa πe enkrat in uspeπno delo naprej.
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SERGIJ PAHOR,
predsednik Sveta slovenskih organizacij
iz Trsta
Pozdravljeni!
Prinaπam pozdrave Sveta slovenskih organizacij, ene izmed krovnih organizacij zamejskih
Slovencev v Italiji.
Pozdravljam vaπ simpozij, pozdravljam vaπo temo, ki pomeni pripravo slovenskega naroda
in naπe stvarnosti na vstop Slovenije v Evropo in na posledice, ki jih bo prinesel ta novi,
veliki dogodek. Tako bomo potrdili pripadnost slovenskega naroda zahodni civilizaciji,
zahodni kulturi. Zamejski Slovenci z velikim veseljem in teæko priËakujemo ta trenutek,
ker bodo s tem padle tiste meje, ki so nas loËevale predolgo Ëasa. S tem bomo obnovili naπ
tradicionalni prostor, kjer smo brez meja prehajali iz ene na drugo stran, kjer so se ljudje
selili s svojimi sredstvi, uresniËevali svoje moænosti, svoje interese, svojo kulturo itd. Mislim,
da bo to velik dogodek za nas. Lahko postane velika injekcija optimizma, Ëeprav smo
nekoliko tudi zaskrbljeni. Zaskrbljeni smo zaradi naπe πtevilËne neobstojnosti. Naπa
navzoËnost v italijanski javnosti, v morju italijanske veËine pada, Ëeprav smo letos na
nedavnih volitvah pred tednom dni izvolili kar pet Slovencev v Deæelni svet. Vendar to ni
zagotovilo, kakπen kaæipot, ki bi pomenil, da se stvari poËasi obraËajo na bolje. Pri nas
smo v velikih teæavah prav zaradi tega. Imamo velika priËakovanja ob vstopu Slovenije v
Evropo. Obnovitev tega tradicionalnega prostora lahko pomeni za nas zelo veliko, Ëe
bomo seveda na to pripravljeni, Ëe bomo znali ta trenutek izkoristiti. Nekoliko smo
vznemirjeni zaradi nepripravljenosti slovenskih inπtitucij na ta dogodek. Nepripravljenosti,
ne v smislu, da ga ne poznajo, vendar ne poznajo ali noËejo spoznati nekaterih vidikov s
tem v zvezi. Zakaj smo vznemirjeni? Ker se πirijo novice, da bo slovenska vlada v
reorganizaciji svojih sluæb ukinila temeljno ustanovo, ki mora skrbeti za naπo prihodnost,
za stike, za odnose med Slovenci v zamejstvu in po svetu. Mislim na Urad za Slovence v
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zamejstvu in po svetu, ki bi moral po mojem mnenju in mnenju mnogih pripadnikov
manjπin celo prerasti v ministrstvo. To naj bi z veËjo vnemo, z veËjimi sredstvi lahko
sledilo naπemu razvoju in pospeπevalo odnose med manjπinami in matico. Upamo, da ni
πe niË dokonËnega, da πe ni niË izgubljeno. Vendar smo vznemirjeni, upraviËeno
vznemirjeni. Pozdravljam tu navzoËe zastopnike slovenske vlade in vse politike. Naj se v
tem smislu zavzamejo, ubranijo ta Urad in razmislijo, kako voditi naprej odnose med
matico in manjπino. Slovenski narod potrebuje moËne manjπine na svojih mejah. Mi smo
prepriËani, da je zahodna slovenska meja ≈neopremljena« v tem smislu. Treba jo je okrepiti,
ji dati moËne inπtitucije, kulturni zavod, ki bo pospeπeval te manjπinske odnose. V
petdesetih letih so se tradicionalne vezi tako natrgale, prekinile, da jih moramo sistematiËno
gojiti. Zaradi tega je potrebna inπtitucija in zlasti Urad. Hvala lepa in oprostite, Ëe sem bil
predolg in Ëe sem bil preveË polemiËen. Vendar se mi zdi, da zelo potrebujemo, da v
Sloveniji pride do izraza ta nova skrb za manjπine.

TINE VIVOD,
predstavnik Zedinjene Slovenije
iz Argentine
Najlepπe pozdravljeni, gospe in gospodje, prijatelji, ki se nas spominjate, in s katerimi
se lahko sreËujemo ob veselih in tudi æalostnih trenutkih.
V imenu Zedinjene Slovenije in Medorganizacijskega sveta v Argentini æelim izraziti ne
samo dobrodoπlico kolegom, ampak æelim tudi uspeha na vseh podroËjih delovanja
izseljenskega druπtva Slovenija v svetu.
Slovenija v svetu obstaja. In pridruæujem se besedam mojega predgovornika in dodajam,
da nam nihËe ne more vzeti moænosti za preæivetje v novi dobi evropskega povezovanja,
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Ëe tega mi noËemo. »e hoËemo Slovenci obstati, se moramo sami odloËiti za to, sprejeti
posledice te odloËitve in tako kot naπi predniki vztrajati, vztrajati in vztrajati.
Po drugi strani æelimo, da se za πtevilo Slovencev po svetu, ki ni majhno, jasno razume,
da je tukaj veliko πtevilo veleposlanikov, predstavnikov slovenskega naroda, ki se bodo
med seboj povezovali kulturno in ekonomsko. In danes bomo v svetu zanimivi, Ëe bomo
razliËni. In Ëe bomo razliËni, bomo obstali. In Ëe bomo obstali, potem bo spet logiËno, da
≈kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si, Slovenija«.
Bog vas æivi!

MIRA ©EKORANJA,
predstavnica Slovenske konference
Svetovnega slovenskega kongresa
Pozdravljeni!
Predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa me je zaprosil, naj
vas v naπi domovini lepo pozdravim in vam æelim prijetno bivanje.
Upam, da nam bo Slovenija kmalu ustvarila pogoje, da se boste lahko v veËjem πtevilu
vraËali domov in prinesli k nam sveæega, zdravega duha in priπli z vaπimi dobrimi, zelo
dobro vzgojenimi druæinami, s πtevilnimi otroki, kar pri nas zelo manjka.
Bog vam daj vse dobro!
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MARJAN CERAR,
predstavnik
Socialdemokratske stranke
Najprej lepo pozdravljeni, drage gospe in gospodje!
V imenu predsednika Janeza Janπe, v imenu
Socialdemokratske stranke vas najlepπe pozdravljam.
Pred kratkim sem postal predsednik Socialdemokratskega narodnega foruma in, gospod Pahor, v
mojem programu je borba za ministrstvo za Slovence
po svetu æe zapisana. V naπem programu, ki ga bomo
brali pojutriπnjem, v ponedeljek, bomo obravnavali,
kaj storiti za dve smeri delovanja: ohraniti diasporo,
jo πe poæiviti, storiti vse, da ta obstane, obenem pa, kar je povedala æe ga. ©ekoranjeva, o
migraciji v Slovenijo. Kaj storiti, da ljudje, predvsem mladi, pridejo nazaj v to dræavo,
prinesejo multikulturalnost s seboj, prinesejo novo bogastvo, nove poglede. Dozdajπnji
problem mlade Slovenije je bil ta, da so se priseljevali predvsem Neslovenci. In Ëe smem
to reËi, moramo storiti vse, da se priseljevanje razredËi z naπimi ljudmi, s Slovenkami in
Slovenci iz tujine in da se Ëuti njihov duh, njihova kultura, njihovo znanje, njihovi talenti
v naπem okolju. Mi vas, Slovenci, rabimo tu.

JOÆE WAKOUNIG,
predstavnik
Narodnega sveta koroπkih Slovencev
PrisrËno pozdravljeni!
Ne zamerite mi zaradi zamude, ampak na Ljubelju
je prav danes spominska slavnost v spomin
ujetnikom, ki so morali vrtati predor. Bil sem na
proslavi, tako da sem tukaj malo zamudil.
Izredno me veseli, da je ta shod tukaj v Ljubljani,
da je v teh prostorih, v katerih je bila ustanovljena
prva slovenska gimnazija sploh na svetu. Mi vemo,
da rajnka avstro-ogrska monarhija Slovencem ni
hotela dati lastnih slovenskih πol, slovenskih gimnazij in je potem ljubljanski πkof JegliË
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priπel na to vzpodbudno, zlato idejo, da so ustanovili slovensko gimnazijo in prav veseli
me, da vas smem v teh slovenskih prostorih, ki so doæivljali Ëudno zgodovino, vse prav
lepo pozdraviti v imenu koroπkih Slovencev.
Seveda, narod bo preæivel, Ëe se bo za æivljenje odloËil. In ta odloËitev za æivljenje, to je
osnovna odloËitev po vsem naπem svetu.
»e bomo Slovenci hoteli preæiveti, sem prepriËan, da bomo kos vsem izzivom, ki nam
jih bo dajala takrat Evropa.
In hvala Bogu se je slovenski narod na referendumih marca odloËil za dva pomembna
koraka: za vstop v Evropsko unijo in za vstop v NATO. Mislimo si lahko, kar hoËemo.
Slovenija ti dve ustanovi potrebuje. Prav v veliko Ëast mi je, da smem danes tukaj pred
vami govoriti, in vam reËem samo eno:
preæiveli bomo, ker æiveti hoËemo!
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OKROGLA MIZA
SLOVENIJA OB VSTOPU V EVROPSKO UNIJO,
NOVI IZZIVI

ANDREJ ENGELMAN,
dræavni sekretar pri Sluæbi vlade
Republike Slovenije
za evropske zadeve
Lepo pozdravljeni!
Hvala lepa za priloænost, da danes lahko spregovorim o naπi poti v Evropsko unijo v
trenutku, ko smo tik pred dejanskim vstopom.
Beseda bo tekla najprej o pogajanjih, kako so potekala, posebej nekoliko o sklepni fazi
pogajanj z Evropsko unijo; zakaj sploh Evropska unija z vidika Republike Slovenije; kakπna
bo Evropska unija po tej πiritvi, ki je zelo specifiËna, in kakπen bo njen bodoËi razvoj.
Upam, da g. Peterletu tu ne bom preveË meπal πtren.
Potem bom govoril o tem, kakπni bodo naπi naslednji koraki tako v Sloveniji kot v
Evropski uniji; na kaj moramo v tem trenutku biti posebej pozorni v Sloveniji, da bo ta
odloËitev res prinesla uspeh; kaj prinaπa πirjenje Evropske unije, katere izzive prinaπa in
kateri so temeljni kamni bodoËe Unije, ob katerih danes teËejo besede in na koncu πe o
tem, kje so meje Evropske unije.

O pogajanjih
Najprej o tem, kako zahtevna je bila uskladitev v samih pogajanjih. Zakaj so trajala
skoraj pet let, kar je bilo strahovito hitro, Ëeprav bi Ëlovek rekel, da se v petih letih veliko
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naredi. Ampak pogajali smo se na enaindevetdesetih podroËjih in v teh enaindevetdesetih
podroËjih so morale najprej svoje mnenje znotraj uskladiti, potem pa tudi med seboj
doseËi uskladitev same Ëlanice Evropske unije. Na drugi strani je dvanajst kandidatk,
deset jih danes vstopa, dve se πe pogajata - Bolgarija in Romunija - zaradi tega je bilo treba
vedno doseËi najprej konsenz doma, potem pa πe skupen konsenz v Bruslju. Ta pogajanja
so bila teæka, vendar zaradi politiËne volje kandidatk in Evropske unije tudi hitra.
Dostikrat se postavlja vpraπanje, ali smo se res pogajali. Najprej se moramo zavedati, da
je Slovenija æelela postati Ëlanica Evropske unije in ne obratno; mi smo izrazili æeljo, da se
pridruæimo tej asociaciji. Zato je bil ta proces bolj podoben vkljuËevanju v nek klub.
Zaradi tega ni bilo mogoËe spreminjati pravnega dela dogovorov, o katerih se je Evropska
unija dogovarjala petdeset let, ampak smo se pogovarjali predvsem o tem, kje in zakaj v
doloËenem trenutku Ëesa ne moremo sprejeti in kje so tista prehodna obdobja, kjer zaradi
potrebnih investicij ali mogoËe nekih specifiËnosti v Republiki Sloveniji paË tega ne
moremo doseËi takoj.
VËasih so nam oËitali, da smo premehki, da se vse enostavno avtomatiËno sprejema,
ampak to kaæe samo na to, da tisti, ki to trdi, paË ne razume celotnega procesa.
Nenazadnje gre za pravni del, ki je danes oziroma bo Ëez dobro leto tudi pravni red
Republike Slovenije.
O Ëem smo se potem pravzaprav pogajali? Pogajali smo se v bistvu o tem, kako ta pravni
red v kratkem Ëasu prenesti v slovenski pravni red; kako v πtirih, petih letih nadoknaditi
tisto, kar je πlo mogoËe petdeset let prej v neko drugo smer.
Dejansko pa smo se pogajali v sklepni fazi pogajanj, predvsem zadnje leto oziroma
zadnje πtiri, pet mesecev, ko so potekala dejanska pogajanja na finanËnem delu.

Kako se je pogajala Slovenija in zakaj tako?
Imeli smo izkuπnje z dosedanjih pogajanj za pridruæeno Ëlanstvo in v okviru tega pride
tako imenovani ≈πpanski kompromis«, ki je bil paË vstopna karta, da se je celotni proces
pridruæevanja sploh lahko priËel. EU nismo æeleli zbujati dvomov o tem, da smo uspeπni
in sposobni dokonËati ta projekt. Marsikdo bi lahko to hitro izkoristil za celotno zaustavitev
procesa. Vedno smo dali vedeti, da je v Sloveniji velika politiËna volja za to, da se vse stori
Ëim hitreje. Hkrati smo oblikovali tudi novo podobo Slovenije. V procesu, ko smo se
nauËili delovati s posameznimi dræavami EU pa tudi s kandidatkami, so nas spoznali.
Upam si trditi, da smo kar dobro prepoznavni. Tudi pogled v Slovenijo je zelo pozitiven.
Ne smemo dati moænosti, da se odpirajo vedno novi problemi, ampak skuπati s predlogi
posamezna pogajanja konËati Ëim hitreje.
Slovenija je imela vedno aktivni pristop pri pogajanjih. Mi nismo EU samo rekli: Imamo problem. Reπite ga. Smo tudi predlagali, kako naj ga reπi. Tu nas je prizadelo, ker so
bili naπi predlogi potem vzeti za skupne. Vendar je bila to edina pot, ker je bila Slovenija
bolj specifiËna kot veËina teh dræav — kandidatk, kakrπne so vstopale.
Neke reπitve, ki jih je ponujala EU, predvsem z vidika Poljske ali drugih dræav, za nas
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niso bile primerne. Smo veliko bolj sorodni Avstriji kot pa Poljski. Trdo smo se pogovarjali
v Bruslju in veliko bolj pomirjujoËe v Sloveniji. Nima smisla doma napenjati miπic. Za to
je bil prostor v Bruslju. Pogovarjali smo se korektno, kajti ne moreta biti dve resnici, ena
doma in ena v Bruslju.

Kaj je bilo dogovorjeno v sklepni fazi?
Pogajali smo se predvsem o treh temeljnih podroËjih, ki so konËno doloËala tudi naπ
finanËni poloæaj, uspeh pogajanj z EU. Na koncu je bilo pogajanje o kmetijstvu, regionalni
politiki in koordinaciji strukturnih instrumentov ter financiranje proraËuna.
Najprej je treba nekaj povedati o tako imenovanem ≈berlinskem paradoksu«. EU je
spomladi leta 1999 v Berlinu sprejela finanËno perspektivo za obdobje 2000 do 2006. V
tem je naredila naslednje: proraËun petnajsterice, ki je velik, in pa proraËun deseterice, ki
se danes vkljuËuje, ki je pa paË manjπi. Problem Slovenije pri tem bi bil, da Slovenija po
svojem razvoju sodi med manj razvite Ëlanice EU. »e ga merimo v bruto domaËem
proizvodu na prebivalca, dosegamo 72 % povpreËja EU. Smo na ravni razvitosti Portugalske
in GrËije. Smo pa precej razvitejπi od ostalih dræav, ki se sedaj vkljuËujejo, z izjemo Cipra.
Dostikrat smo v hecu rekli, da smo Luksemburg novih Ëlanic.
Tu je za nas problem. V tem prvem obdobju dveh let veljajo v finanËnih perspektivah
drugaËna pravila za sedanje Ëlanice in za dræave pristopnice. To v bistvu ni tako slabo, kot
je videti. Zavedati se moramo, da sta vstopanje v EU in Ërpanje evropskih skladov zelo
zahtevna procesa. Izkuπnje dræav, ki so se vkljuËevale v prejπnjih fazah πiritve, kaæejo, da
so prva leta teæka. V prvih letih je zaradi vseh predpisov nemogoËe popolnoma izvrπevati
evropski proraËun.

Problemi, s katerimi se je sreËevala evropska stran v zadnji fazi pogajanj, so
bili naslednji:
Pogaja se veliko πtevilo dræav -10 oziroma celo 12 kandidatk-, za katere je bilo treba
najti horizontalne reπitve, ki bi bile politiËno sprejemljive za dræave Ëlanice, za prebivalstvo
v dræavah Ëlanicah in tudi za prebivalstvo in dræave, ki se sedaj vkljuËujejo.
Smo pa v neugodnem ekonomskem poloæaju zaradi recesije v EU. Predvsem dve veliki
dræavi EU se sreËujeta z velikimi proraËunskimi deficiti. Tako dodatnega denarja za πiritev,
denarja, ki bi mogoËe olajπal to vkljuËitev novih dræav, ni bilo. Poleg tega je EU vse reπitve,
o katerih smo se dogovorili, vedno vsaj z enim oËesom gledala tudi dolgoroËno: kaj bo to
pomenilo za politike, kaj bo pomenilo tudi za nekatere spremembe, ki so nujne tudi v EU.
Tudi EU se mora zavedati teækega gospodarskega poloæaja pri nekaterih kandidatkah,
ki imajo velike proraËunske deficite — 8 ali 9% bruto domaËega proizvoda na letni ravni.
EU bi morala upoπtevati tudi mnenje prebivalstva v nekaterih dræavah kandidatkah, ki je
v posameznih fazah zelo nasprotovalo vkljuËitvi zaradi strahov, kaj EU prinaπa.

Kakπni so bili slovenski problemi v sklepni fazi pogajanj?
Mnenje je bilo, da je treba Sloveniji manj pomagati kot mogoËe nekaterim, npr. baltskim
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dræavam, ki dosegajo samo polovico naπega razvoja. Velik problem je bila neugodna
ponudba Evropske komisije, ki jo je naredila v zaËetku leta 2002. Za kaj je πlo? Razpoloæljivi
denar je Evropska komisija v celoti æe razdelila. Prostora za pogajanje je bilo izredno
malo. »e si æelel pridobiti veË, Ëe si hotel neki dræavi dati veË, si moral nekje vzeti. To je
bilo paË teæko. Imeli so pa problem, da so ti specifiËni predlogi Slovenije, kot so doplaËilo
direktnih plaËil v kmetijstvu iz lastnega proraËuna, oblikovanje rezervnih sredstev ali pa
poveËanje sredstev za razvoj podeæelja in pa tudi zahteve za financiranje stroπkov
vzpostavitve πengenske meje bili tako dobri, da jih je EU vzela za svoje. Postali so
horizontalne reπitve. S temi reπitvami je Slovenija dobila zelo dober imidæ tudi v EU.
Problem je paË, da je Slovenija majhna. Zato se neka reπitev, Ëe je sprejeta za Slovenijo,
ponavadi prenese kot horizontalna reπitev tudi za druge dræave. Moramo pa vedeti, da je
Poljska pribliæno dvajsetkrat veËja od Slovenije in so te πtevilke (ki so bile v slovenskem
primeru relativno majhne) potem v primeru celote postale zelo velike za EU.
KljuËni cilji, ki smo jih hoteli doseËi v sklepnih fazah pogajanj in za katere lahko trdim,
da so bili doseæeni, so bili naslednji — najprej kratkoroËni: zagotoviti Ëim boljπi neto
plaËniπki poloæaj in s tem moænost, da za slovenski proraËun neboleËe stopimo v EU.
Zakaj je to proces? V EU moramo plaËati pribliæno 5% slovenskega proraËuna. Nazaj
sicer dobimo 7%, kar je veË. Problem je v tem: jemlje se vsem, dobijo pa popolnoma
drugi kot do zdaj. Zaradi tega je bil v vseh dræavah velik problem proraËun v prvih dveh
letih po vstopu. Æelja je bila, da doseæemo take reπitve, ki ne bodo poslabπale poloæaja
slovenskega kmeta in pa take reπitve na podroËju kvot in referenËnih koliËin, da se obstojeËa
proizvodnja ne bi zmanjπevala in da bi bilo celo nekaj prostora za njeno rast.
DolgoroËni cilji pa so bili: zopet obstoj in razvoj kmetijstva, poveËanje njegove
konkurenËne sposobnosti, moænost za nadaljnjo potrebno prestrukturiranje slovenskega
kmetijstva, moænost, da se da veËji poudarek na ohranjanje poseljenosti krajine (kmetijstvo
dobiva vedno bolj tudi to okoljsko dimenzijo) in pa imeti dobro izhodiπËe za predvidene
spremembe kmetijske politike. Pri teh pogajanjih bo potrebno razmisliti o tem, kakπna
bo kmetijska politika v naslednjem obdobju. Hkrati smo æeleli imeti dolgoroËno dobre
pogoje, ki bodo Sloveniji omogoËali Ëim boljπe izhodiπËe pri koriπËenju strukturne in
kohezijske pomoËi (pogoj, da bo Slovenija hitreje ujela raven EU) in minimiziranje
negotovosti, povezane z morebitno bodoËo spremembo te politike.

Kot rezime tega:
Zagotoviti smo hoteli tudi Ëim boljπe izhodiπËe za obdobje naslednje finanËne
perspektive (2007—2013), ki omogoËa realno priËakovanje, da Slovenija ostane dræava
neto prejemnica proraËunskih sredstev. Ta pogajanja so se æe zaËela, konËala pa se bodo
spomladi 2006. So v polnem teku. Potrebno je bilo razmisliti, kako bomo v tem obdobju,
ko bomo dejansko lahko polno participirali pri delu EU, zagotovili Ëim boljπi poloæaj
Slovenije.
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Zakaj Evropska unija?
Slovenija je æe del Evrope. To smo danes velikokrat æe sliπali in je zato Ëlanstvo Unije
nadaljevanje naπe poti v neko prepoznavno dræavo v tem evropskem prostoru, ki si deli
identiteto in vrednote. Govoriti moramo predvsem o teh vrednotah, kot so stabilnost,
varnost, blaginja in druge vrednote, ki jih ima EU, naj gre za ohranjanje manjπin ali za
odnose EU do jezika. Na vse to moramo biti pozorni in ne govoriti samo o denarju. Jasno
je bilo povedano: tudi Ëe bi bil neto plaËnik, bi bilo vredno zaradi teh vrednot stopiti v
EU.

Zakaj EU?
Na to lahko damo veË odgovorov. »e pogledamo s perspektive kandidatk za Ëlanstvo,
so to politiËne koristi Ëlanstva, kot so varnost, stabilnost, postati del neke druæbe, ki je
eden temeljnih akterjev v svetu, ki oblikuje svet. Seveda so tudi pomembne ekonomske
koristi, kot so veËji enotni trg, zmanjπanje negotovosti z objekti, ki delujejo na tem trgu.
Slovenija bo s Ëlanstvom v EU postala bolj interesantna za tuje vlagatelje. Laæje bo pripeljati
nove tehnologije. Globoko sem prepriËan, da bo veË moænosti za zaposlovanje in za
izobraæevanje in seveda tudi veË moænosti za industrijo. Dogajanja lani so pokazala, da
prosti trgovinski sporazumi niso dovolj za neko sorazmerje EU. »e se spomnimo samo,
kaj se je dogajalo v primeru ameriπkega jekla. EU se je ob nekem problemu tako enostavno
zaprla in skrbela za Ëlanice. Podobno lahko vidimo, zakaj razπirjena Evropa tudi za sedanje
Ëlanice EU pomeni poveËanje politiËne koristi, kot so varnost, stabilnost v Evropi, poveËana
moË Evrope v svetu in podobne so ekonomske koristi, kot so bile navedene pri kandidatkah.

Kaj je bila kljuËna vloga pristopnega procesa?
Najprej: pristopni proces je bistveno pospeπil proces tranzicije, tisto, Ëemur se je Slovenija
notranje zavezala pred dobrimi dvanajstimi leti ob tem, ko je dosegla samostojnost. Hkrati
je vzpostavila veËji red in stabilnost ali pa ga vsaj izboljπala, v gospodarstvu in druæbi kot
celoti. Pogajanja pri EU so tudi pripomogla, da so se nekatere nujne spremembe, za
katere se je vedelo, da so potrebne, pa so se odlagale, potem naredile relativno hitro.
Celoten pristopni proces, transformacija gospodarstva in druæbe so privedli do tega, da
smo sedaj bolj konkurenËni, ne samo kot gospodarstvo, ampak tudi dræava kot celota v
svetu.

KonËni pomen pristopa k EU?
Prevetritev naπih glav s sveæimi idejami: da nismo veË samozadostni, da se ne ukvarjamo
samo sami s seboj, ampak da razπirimo naπa obzorja, da zaËenjamo razmiπljati kot del
sveta. Potem je tudi to, da se v Sloveniji vzpostavijo evropska pravila, ki vodijo v veËjo
preglednost in stabilnost ter predvidljivost. To je pomembno predvsem za gospodarske
objekte, ki morajo imeti stabilne pogoje. Hkrati s tem postajamo del tega obmoËja
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stabilnosti, varnosti in blaginje. To pa tudi dolgoroËno vpliva na razmere v Sloveniji, ki
bodo, po naπem trdnem prepriËanju, pripeljale do veËje notranje stabilnosti.

Kakπni so naslednji koraki v EU?
Pred nami je vrh Evropskih svetov junija v Solunu, kjer se bo zakljuËila ta evropska
konvencija. Potem v naslednjem obdobju, datum πe ni popolnoma jasen, nekje do sredine
naslednjega leta, bo potekala mednarodna konferenca o reformi institucij v EU.
1. maja zaËne veljati pristopna pogodba. Postali bomo Ëlani EU in imenovani bodo
tudi prvi zaËasni komisarji novih Ëlanic, seveda tudi Slovenije. 10. maja se razpuπËa sedanji
Evropski parlament. 10. in 13. junija bomo tudi v Sloveniji, tako kot po vsej Evropi,
volili naπe poslance v Evropskem parlamentu. Junija 2004 bo Evropski svet imenoval
novega predsednika Evropske komisije. Julija bo ustanovitvena seja Evropskega parlamenta. 1. novembra zaËne z delom nova Evropska komisija s slovenskim komisarjem in
zaËnejo veljati tudi doloËbe pogodbe iz Nice o Evropski komisiji in Evropskem svetu.
Lahko reËemo, da bomo s 1. novembrom v EU, kakrπno smo si spogajali.
Vendar pa delo doma πe ni konËano. Na marsikaj moramo biti pozorni. Izkuπnje dræav, ki
so se doslej prikljuËile EU, priËajo, da so prva leta po vstopu za novo kandidatko najteæja,
ne glede na to, koliko se je pripravila. UËiπ se, ko stopaπ v EU. V Sloveniji bo marsikaj treba
prilagoditi. Zdaj je bilo vse naravnano predvsem na naπ notranji tempo, na naπe æivljenje.
Zdaj se bomo paË morali prilagoditi urniku, kakor velja za ostalo Evropo. Zaradi tega
moramo streti tudi nekaj orehov πe doma: najti primerno ravnoteæje med uËinkovitostjo
EU in hkrati tudi demokratiËnostjo. Zdaj je dogovorjeno glede koordinacije evropskega
dela v vladi. Treba je doloËiti razmerje med vlado in parlamentom. Zakaj? V EU se vlada
pogaja in sprejema zakonodajo, kar je drugaËe, kot je bilo do zdaj. V zaËetku letoπnjega
leta je bila narejena sprememba ustave. Iz posebnih zakonov bo doloËeno, kakπno bo
razmerje med vlado in parlamentom. Parlament bo imel tudi primerno vlogo pri pogojih
Ëlanstva. Hkrati je pa treba tudi zagotoviti, da bodo vse institucije ustrezno urejale proces
odloËanja. Tu ne govorim samo o sindikatih, ne govorim samo o predstavnikih delodajalcev,
govorim tudi o civilni druæbi, da bo dejansko vkljuËena v to oblikovanje naπih staliπË, ki
jih bo potem vlada zagovarjala v Bruslju.
Evropa od nas vsekakor priËakuje zelo aktivno vlogo na jugovzhodu, predvsem na
jugovzhodnem Balkanu. Zakaj? Ker poznamo to podroËje, ker smo imeli podobno πtartno
osnovo. Zaradi tega lahko tem dræavam pomagamo najlaæje, verjetno od vseh dræav Ëlanic
EU, da se to podroËje Ëim hitreje stabilizira in zaËne delovati po istih principih. To je tudi
v naπem interesu. Zavedati se moramo tudi, da se z vstopom v EU spreminja pomen
posameznih politik. Zgubljamo, recimo, zunanjetrgovinsko politiko. S 1. majem v celoti
prehaja pod EU. Prilagoditi se bo treba tudi monetarni politiki.

Kakπni so izzivi razπirjene EU?
Najprej se sreËujemo z ekonomskimi teæavami znotraj same EU. Po eni strani
neusklajenost enotne monetarne politike z nacionalnimi fiskalnimi politikami. Evropa se
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sreËuje s staranjem prebivalstva. Evropsko prebivalstvo je Ëedalje starejπe. DolgoroËni
problem je, kdo bo zagotavljal socialno varnost Ëedalje starejπega prebivalstva. Posamezni
deli znotraj Evrope πe ne delujejo dobro. ©e so prepreke. Marsikaj bo treba postoriti.
Evropa zaradi svoje likvidnosti vËasih ni dovolj konkurenËna v svetu, posebno Ëe se primerja
z ZDA.
Potem so tudi politiËni problemi znotraj same EU, kakor na primer nezadovoljstvo
dræavljanov s centralizacijo. Dostikrat je omenjen tako imenovani demografski deficit. V
EU odloËajo ljudje, ki niso neposredno izvoljeni. Marsikdo meni, da sploh nima skupne
varnostne politike ali pa da se hitro lahko razleti.
EU bo morala bolj celovito pristopati k zunanjim problemom razπirjene Evrope, pa naj
bodo povezani z vlogo manjπih ali veËjih dræav. S πiritvijo so povezani posebni izzivi. Ta
πiritev je popolnoma drugaËna od vseh πiritev, ki jih je do zdaj doæivela EU. Zakaj? Nikoli
ni vstopalo tako veliko dræav. Hkrati vstopajo dræave, ki so v veËini primerov na ravni
polovice razvitosti povpreËja EU ali celo manj. Nova πiritev pomeni tudi, da mora EU
definirati svojo politiko do novih sosednjih dræav.
Kaj se dogaja s to πiritvijo? Vzhodna meja EU se v bistvu premika za dobrih sto kilometrov
proti vzhodu. EU zaËenja neposredno mejiti na Ukrajino, Belorusijo. Treba je doreËi,
kakπno politiko bo EU vodila do teh podroËij. Hkrati pa se spreminja tudi mednarodno
okolje. Globalizacija prinaπa naraπËanje razlik med bolj razvitimi in manj razvitimi.
Zastavlja se tudi vpraπanje, kako reπevati probleme danaπnjega sveta: ali na multilateralni
ali regionalni ravni.

Kateri so temeljni kamni bodoËe EU, ki bodo doloËali, kakπna bo videti EU v
naslednjih desetih, petnajstih letih?
Najprej je tu konvencija EU, okvirni dogovor o prihodnosti, kakπen bo ta kontinent
(hvala Bogu, lahko govorimo o kontinentu) v naslednjih petnajstih letih. Drugi temeljni
kamen je Lizbonska strategija, naËrt EU, kako poveËati svojo konkurenËnost, da bo
dejansko vodilna sila v Evropi, da bo dosegla ali pa presegla konkurenËno sposobnost
Amerike, da bo dejansko vodilna sila EU. Tisto, kar bo moËno definiralo, kakπna bo EU
v naslednjih petnajstih letih, bodo pogajanja o naslednji finanËni perspektivi. Zakaj?
Zaradi desetih novih kandidatk, ki so tako nizko razvite, bo moralo priti do velikega
prestrukturiranja tudi znotraj evropskega proraËuna. Obstaja vpraπanje, ali se bo mogoËe
v naslednjem obdobju kljub vsemu evropski proraËun poveËal ali pa bo ostal kljub novim
nalogam na istem nivoju.

Kje so meje EU?
EU se je razvijala postopno. 1952. leta se je zdruæilo 6 dræav in potem od 1970. leta
lahko reËemo vsakih deset let novo pridruæevanje. Izjema je bila GrËija, ki je edina vstopila
sama, 1986. leta potem πe ©panija in Portugalska, 1995. leta naπa soseda Avstrija in dve
nordijski dræavi in zdaj bomo sprejeli paket πe osmih vzhodnoevropskih dræav, Malto in
Ciper.
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Treba je povedati, da se je spremenila filozofija in razlogi za razπiritev EU. »e je bil v 50.
letih temeljni cilj nastanka EU ≈Nikoli veË vojne, mir v Evropi«, je potem nekje v 70., 80.
letih temeljni motiv EU bil ustavnovitev nekega kluba najbolj razvitih ekonomskih dræav.
Predvsem se je poudarjala ekonomija in notranji trg.
Vendar pa v teh 90. letih in s to zadnjo πiritvijo spet v ospredje stopajo tisti temelji in
principi, zakaj je EU: stabilnost, varnost, blaginja.
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ZDRAVKO INZKO,
veleposlanik in direktor
za mednarodne odnose
z vzhodnoevropskimi dræavami
na avstrijskem zunanjem ministrstvu
ZaËel bi rad z enim osebnim vtisom, kajti enega najlepπih trenutkov mojega diplomatskega æivljenja in delovanja sploh sem doæivel letos v zaËetku maja, pred nekaj tedni,
ko sem sodeloval v Bruslju v neki delovni skupini za jugovzhodno Evropo, za zahodni
Balkan.
»eprav so za delovne skupine pristojni moji sodelavci, sem si tokrat rekel, da bom sam
v Bruslju in doæivel nekaj, kar do zdaj ni bilo mogoËe. PrviË v zgodovini Evropske skupnosti
so na tem sestanku sodelovale tudi nove Ëlanice Evropske skupnosti, sicer πe brez glasovalne
pravice, ampak s polno pravico sodelovanja v vseh delovnih telesih.
Vesel sem bil seveda vsake delegacije. Bilo jih je toËno deset, ampak moram reËi, da
sem bil najbolj ganjen v tistem trenutku, ko sem tam zagledal Ëeπko delegacijo, kajti
vse dræave so tam oznaËene z lastnim imenom, kot Latvija ali Österreich, in »eπka
republika je bila tam zapisana tako, kot sem izgovoril “»eπka republika” in po desetletjih
je bilo v Bruslju prviË videti Ërko „Ë”. In moram reËi, da me je nekaj v srcu ganilo, da je
to neka viπja simbolika, kajti do zdaj so bili slovanski narodi iz evropske skupnosti
izkljuËeni.
Dræave evropskega vzhoda (to je seveda poenostavljen izraz, ker Praga leæi 300 km
zahodno od Dunaja in tudi Ljubljana leæi jugozahodno od Dunaja in se bomo v tej zvezi
morali πe uËiti novo geografijo) so bile zaradi komunizma in zaradi drugih razlogov
izkljuËene iz evropskih institucij in πele po letu l989 so imele moænost, da se pogajajo in
se prikljuËijo Evropi. Ta formulacija, da se prikljuËijo Evropi, je seveda tudi netoËna, saj
so »ehi, Poljaki in Slovenci bili vedno Evropejci, le da niso bili vËlanjeni v evropske
institucije. To se lahko primerja z vstopom v en klub. Lahko igraπ golf, ampak Ëe nisi Ëlan
golf kluba, paË ne moreπ noter.
V zvezi s Ëlanstvom v teh institucijah bi pa rad postavil naslednjo tezo. Evropa se ni
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gradila samo v Københavnu ali pa v Bruslju. Po mojem mnenju se je gradila vsaj πe na
dveh drugih podroËjih.
Enega od teh podroËij bi jaz imenoval upor ali uporniπki duh. Kot primer bi rad omenil
Poljsko. Morda boste tudi vi zaËudeni nad odgovorom na vpraπanje, kot sem bil jaz,
koliko let je bila Poljska v zadnjih tristo letih brez tujih okupacijskih sil. Odgovor je:
osemindvajset let. To pomeni, da so bili zadnjih tristo let Poljaki samo osemindvajset let
samostojni, brez tujcev. To je bila doba med letoma 1921 in 1939 in potem πe to desetletje,
se pravi od leta 1993 do danes.
V vseh teh tristo letih pa so Poljaki s svojim uporom, s svojim svobodoljubjem tudi
gradili Evropo. Bojevali so se proti osmanski dræavi in so pomagali tudi Avstro-Ogrski,
bojevali so se proti carski Rusiji, proti Prusiji. Æe leta 1921 so se bojevali proti Leninu in
Stalinu, ki sta hotela zavzeti Poljsko. Govori se o poljskem Ëudeæu leta 1921, ko so Poljaki
praktiËno brez oroæja premagali veliko Rusijo.
Seveda Stalin tega ni pozabil. Zato je leta 1939 skupaj s Hitlerjem Poljsko razdelil in se
na ta naËin maπËeval. Vendar so se Poljaki vedno bojevali proti vsem, naj so bili to Nemci
ali Prusi ali Rusi ali pa komunisti. Vsak se πe spominja Lecha Walense ali pa gibanja
Solidarnost. Tudi v drugi svetovni vojni so imeli Poljaki najveË ærtev. Pribliæno 20 %
poljskega prebivalstva je izginilo. ©e danes, Ëe potujete v Egipt, Francijo ali pa v druge
kraje sveta, najdete tudi tam poljske grobove.
Drugo in zelo pomembno podroËje za evropsko identiteto pa je kultura. Tudi tu lahko
sluæijo Poljaki kot velik zgled, Ëe pomislimo samo na Marie Sklodowsko, poroËena Curie, ki je s svojo hËerko dobila kar tri Nobelove nagrade. Vsi poznamo tudi komponiste,
kot so Paderewski ali Chopin, reæiserje Zanussija, Wajdo ali Polanskija. Zato ta moja
teorija pravi, da Evropa ni nastala samo v Bruslju ali Københavnu, ampak tudi z odporom
in tudi s kulturo. Tu pa je ravno ta prispevek novih dræav, ki so prav na podroËju kulture
(lahko omenim tudi »ehe) veliko prispevale za evropsko identiteto.
V Sloveniji je seveda poloæaj podoben. Naπtel bi rad samo nekaj imen, ki jih je dala
Slovenija svetu.
Slovenija je dala svetu logaritemske tablice — Janeza Puha, raketnega znanstvenika
PotoËnika, katerega je zelo opeval Werner von Braun, Joæefa ©tefana, Gallusa, Fabianija
in PleËnika. Dala je svetu in Evropi poπtno znamko, ki jo je izumil Lovrenc Koπir, kar
tudi prizna Svetovna poπtna unija v Æenevi. Slovenija se je izkazala tudi pri uporu proti
nacizmu in proti komunizmu. Na razliËne naËine seveda in drugaËe kot Poljska in
Madæarska. Vendar bi rad opozoril na en vidik upora proti komunizmu. To je bila gradnja
katoliπkih cerkva v Ëasu komunizma. Gospod πkof ve, kako teæko je bilo dobiti dovoljenje
za vsako cerkev, koliko se je bilo treba bojevati. Mislim, da je tudi to bila ena oblika
uporniπtva.
Nove dræave Evropske unije se torej vraËajo nekam, kjer so æe bile. Bivanje v okviru
avstro-ogrske monarhije (to reËem brez nostalgije) je bilo tudi bivanje v Evropi, saj so æe
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tedaj obstajale v tem naπem prostoru πtiri svobode, kakor bodo zdaj obstajale tudi v Evropski
uniji. To so prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Poleg tega je pa tu πe ena skupna
korenina: skupna valuta. Tedaj se je imenovala krona, danes pa evro. Vemo, zakaj je
Avstro-Ogrska razpadla: ker narodi niso bili enakopravni. Za bivanje v Evropski skupnosti
bo popravljena tudi krivica, ki je bila narejena v Jalti, ko je polovica Evrope padla pod
vpliv Sovjetske zveze. »eπkoslovaπka dræava se je, na primer, morala odpovedati sredstvom
Marshallovega plana in je kot ena pred vojno najrazvitejπih evropskih dræav zaËela hudo
zaostajati. Tudi praπka pomlad leta 1968 ni pripomogla, ko so se »ehi uprli tedanji
diktaturi. Zgodovinska krivica je torej popravljena.
Ni pa vse zlato, kar se v Evropski uniji sveti. Ne bi ponavljal podroËij, ki jih je omenil g.
Engelman. Bi pa imenoval primera, kjer Evropa niæa standarde. Vsi mislimo, da je Evropa
glede Ëlovekovih pravic zgled za cel svet.
Na podroËju manjπinskih pravic je Slovenija veliko boljπa kot Evropska unija. Francija
kot velik narod, pa GrËija kot majhen narod svojim manjπinam ne dasta nobenih pravic
oziroma jih zanikata. Ljudje, ki govorijo albansko ali makedonsko v GrËiji, so za Grke
samo Grki. Naj se vrnem na Poljsko. Tam æivi 0,5% Nemcev. Nemci imajo πest
predstavnikov v poljskem parlamentu in to prav nobenega Poljaka ne moti. Poljaki so
hoteli uvesti take standarde v Evropi, da bi priπle v parlament manjπine, ki imajo manj
kot 5% prebivalcev. S tem predlogom niso uspeli. Seveda tudi standardi Slovenije glede
hrvaπkih sodeæelanov ali pa Madæarov in Italijanov v Evropski skupnosti πe dolgo ne
bodo postali skupni.
Drugo podroËje, ki je tudi dosti pereËe, je prost pretok ljudi, prosto gibanje. Poljaki,
»ehi in vsi ostali so vedno obËudovali Evropo zaradi prostega gibanja. Ista Evropa, ki je
to vedno propagirala, hoËe zapreti poljske meje proti vzhodu in tudi Slovenija bo morala
proti jugu zaostriti svoje meje. Sliπali smo, da bo Slovenija rabila 30 milijard tolarjev, da
poostri svoj nadzor proti jugu.
Bosanci, ki bodo potem imeli malo veËje teæave kot zdaj, se bodo vpraπali: ko je bil Tito,
smo lahko potovali, zdaj, ko je Evropa v Sloveniji, pa ne moremo prosto vstopiti v ta
prostor. To je gotovo kontradikcija. Poljaki pravijo, da sta tudi Ukrajina in Belorusija tu
hudo prizadeti. Tu ne gre samo za ekonomijo in za druga vpraπanja. Vsak Ukrajinec ali pa
Belorus, ki pride na Poljsko iz diktature, ima moænost (Ëisto pedagoπko gledano), da se
nekaj nauËi na Poljskem: kako delujejo prosti mediji, kako deluje svobodna trgovina,
kako deluje druæba, kjer je svoboda. Poljaki bodo morali zdaj svoje meje zapreti in uvesti
vize za vse Ukrajince, za vse sosede na vzhodu, za Beloruse in na jugu tudi za Moldavijo.
To je seveda ene vrste kontradikcija. Po drugi strani se pa Evropa izgovarja na ta naËin:
zunanje meje so sicer veliko hujπe, so pa notranje potem odpravljene. Ko je Avstrija
pristopila leta 1995 k Evropski uniji, πe pribliæno leto in pol do dve leti ni imela
schengenskih mej. »eprav je bila Ëlanica Evropske skupnosti, meja med NemËijo in Avstrijo
πe ni bila odpravljena.
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G. Engelman ali pa g. Peterle bi lahko naπtela πe mnoga druga podroËja, kjer so standardi
Evropske unije niæji od domaËih ali pa prerestriktivni. Mene osebno tudi moti, da Evropa
nima svoje duπe, da nima svojih sanj. Vsak od vas pozna “American dream”. Kdor si hoËe
æivljenje izboljπati, veË zasluæiti, gre v Ameriko, kjer obstaja ta “American dream”, ki je
tudi æe skrhan. Ampak za “European dream” pa nisem πe nikoli sliπal. Tudi svojega
finanËnega ministra nimamo. VËeraj smo dobili predsednika in zunanjega ministra
Evropske unije. Skupno zunanje ministrstvo bo v bodoËe obstajalo.
Evropa ima torej veliko pomanjkljivosti. Vendar za Avstrijo in za Slovenijo ni alternative in ni realne druge variante kot pa Ëlanstvo. »e pogledamo Luksemburg ali druge
majhne dræave, vidimo, da so ravno preko Evrope imele moænost, da se profilirajo. Take
dræave, kot so ©vica, Lichtenstein, Islandija ali Norveπka, bodo dolgoroËno gotovo tudi
vstopile v Evropsko skupnost. Tam vlade o tem æe razmiπljajo, ni pa πe prebivalstvo tako
daleË.
Evropa je gotovo v prihodnosti najveËja civilna sila na svetu. Ni pa πe najveËja politiËna
sila na svetu, πe manj pa seveda vojaπka. V tej Evropi bo geografsko majhna Slovenija
lahko igrala v svoji veliËini premierno vlogo. Lahko bo pa igrala nadpovpreËno ali izredno
vlogo, Ëe bo to samo hotela. Spet bodo potrebni PleËniki in Vege, ©tefani in Knafi.
Predvsem pa bodo potrebne moæganske celice. Morda je pust evropski center cinikov,
intrigantov, politikantov in meπetarjev. Vendar tam sedijo najbolj inteligentni uradniki
Evrope in njihova inteligenca bo vedno (to sem sam doæivel) rada ali nerada (to je drugo
vpraπanje) priznala inteligenco drugega, sposobnost drugega, dobre ideje drugega in tudi,
recimo, ideje Lojzeta Peterleta ali slovenske ideje. Slovenija bo torej lahko kljub geografski
omejenosti prepoznavna, uspeπna in priznana. To ustvari lahko s posebnimi ponudbami,
z izrednimi idejami, s strokovnostjo in z znanjem. In to je njen najveËji izziv. Na primer
slovenska vojska æe uæiva velik ugled v evropskih krogih. Tudi program za deminiranje, ki
ga Slovenija æe izvaja v Bosni in Afganistanu, je prinesel velik ugled.
Slovenija pa lahko ponudi Evropi nekaj Ëisto posebnega: bo edina dræava v bodoËi
skupni Evropi, ki je bila Ëlanica nekdanje Jugoslavije. Tako lahko vnese v Evropsko skupnost
veliko dobrih in slabih izkuπenj. Slovenijo bodo v prihodnosti tudi spraπevali, kaj misli o
teæavah v Srbiji, o razdruæitvi Srbije in »rne gore, morda o Makedoniji itd. To bo dajalo
Sloveniji prav gotovo svoj profil in svojo prepoznavnost.
Vse delovanje pa mora sloneti na kvaliteti. Kvaliteta naj bo slovenska identiteta v
Evropi. V tem smislu sem optimistiËen in Ëestitam Sloveniji za njeno odloËitev.
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IVO JEVNIKAR,
novinar in publicist
iz Trsta
Vsem nam je jasno, da predstavlja evropsko zdruæevanje nov izziv za slovenski narod.
Padanje dræavnih meja, dolgoroËno boljπanje odnosov med sosedi, prosto premikanje
ljudi in kapitalov prinaπajo nove moænosti, a tudi nove nevarnosti.
Lahko gledamo optimistiËno, Ëeπ da se bo nekako vendarle ustvarila Zedinjena Slovenija,
ko bomo vsi Slovenci na avtohtonem ozemlju zdruæeni v isti dræavni tvorbi, in da bosta
na naπem koncu Gorica in Trst ponovno privlaËni toËki za πirπe slovensko zaledje kot pod
“staro Avstrijo”, kar bo prineslo naravni priliv prebivalstva in æivljenjskih energij tudi z
vzhoda, kar je bilo veË kot pol stoletja skorajda ustavljeno.
Lahko pa gledamo tudi pesimistiËno. Æe zdaj nekateri predlagajo uvedbo dvojeziËnosti
tudi v Novi Gorici. Gospodarsko moËna 60-milijonska italijanska soseda bi lahko pokupila
hiπe in podjetja daleË tja proti Ljubljani. Marsikdo v zamejstvu toæi, da se matica za nas
vse premalo zanima in da je narodna zavest v srediπËu slaba, tako da bo asimilacija pljusknila
prek sedanje dræavne meje.
Vsekakor moramo ugotoviti, da upi in strahovi prevevajo tudi veliko veËje narode. To
so pokazale razprave v Evropski konvenciji. Za Italijo je zanimivo, da predsednik Ciampi
ob veliki podpori evropskemu zdruæevanju oæivlja dræavne praznike in vojaπke parade,
πiri naravnost ËeπËenje zastave, parlament bo vkljuËeval lepo πtevilo Italijanov po svetu in
podobno.
Predvsem si moramo biti na jasnem, kaj je za nas narodnost. »e za nas ni bogastvo,
vrednota, potem se nam zanjo tudi ni treba bati. Brez globoke duhovne vsebine, ki bogati
Ëloveka in πirπo skupnost, a tudi ustvarja pogoje za bratsko izmenjavo z razliËnimi, je paË
narodna zavest le nacionalizem. »e ne iπËemo smisla æivljenja, bomo tudi smisel zvestobe
lastnemu narodu teæko utemeljevali.
Zato so pri ohranjanju in razvoju naroda, narodnih manjπin, skupnega slovenskega
prostora tako pomembne Cerkev, kultura, vzgoja, mediji.
Druga stvar, ki bi jo rad poudaril, pa je veliko bolj praktiËne narave. V politiki nihËe
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niËesar nikomur nikoli ne daruje. Za vsako stvar si je treba prizadevati. V træno naravnani
druæbi se doloËene stvari ne dogajajo avtomatiËno. Potrebna so pravila, mehanizmi.
»e boste vpraπali popreËnega Slovenca v naπem zamejstvu, koliko se osrednja Slovenija
zanima za Slovence v zamejstvu, boste dobili porazne odgovore. Sploπno mnenje je, da
skoraj niË, vsekakor manj kot v Ëasih starega reæima.
Mnenje je seveda povrπno, vpraπati pa se je treba, koliko zrn resnice je v njem. Najbolj
glasni so seveda tisti, ki so imeli pred letom 1990 monopol v stikih z matico in so bili
deleæni vse pozornosti. Tisti, ki so z zaskrbljenostjo prehajali dræavno mejo in najprej
pregledali avtomobil, da v njem sluËajno ni ostal kak tednik ali revija, ki bi prinesel
teæave; tisti, ki so se bali, da z iskanjem stikov komu v matici ustvarjajo teæave; tisti, ki so
si morali πe za sreËanje streænikov ali pevskih zborov pridobiti “blagoslov” pristojnih, paË
z zadoπËenjem opazujejo, kako so se stiki normalizirali, kako ima lahko danes vsakdo
svojega sogovornika (od politika do Ëebelarja, od πole do gospodarstva), kako se je pomoË
matice zamejstvu uravnovesila in podobno. Upoπtevati je treba tudi, da je bil, recimo,
Trst okno, tudi finanËno okno na Zahod za stari reæim; da je priπlo do zamenjave generacij,
saj tistih, ki so se za nove meje borili tudi z oroæjem v roki, ni veË na vodilnih poloæajih
ipd.
In vendar: πe na vladni seji v Ëetrtek, 12. junija, se je odloËalo o tem, da se Urad
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ne ukine. Ob zaËetku mandata
je bila le s teæavo ponovno ustanovljenja Komisija Dræavnega zbora za Slovence v
zamejstvu in po svetu. Resolucija slovenskega parlamenta o poloæaju slovenskih manjπin
iz leta 1996 ostaja v veË delih neizpolnjena. Ustavno doloËilo o posebnih pravicah in
ugodnostih Slovencev brez slovenskega dræavljanstva nima izvrπilnih norm. V medijih
in sploπni kulturi sta obstoj in problematika Slovencev zunaj Republike Slovenije zelo
pomanjkljivo prisotna.
Ko je po Schengnu padla meja med Italijo in Avstrijo, so imeli Juæni Tirolci in avstrijski
Tirolci veliko skupno praznovanje na Brennerju. »utili so, da odpada meja, ki jih je bila
kriviËno loËila. Ali bomo tudi Slovenci na tej in na oni strani slovensko-italijanske meje
ob njenem padcu obËutili olajπanje, da se rahlja narodna boleËina razdeljenosti, da se na
viπji ravni ustvarja skupni slovenski prostor? Sliπati je o pripravah velikega praznika v
Gorici, a kaæe, da bo to praznik novega prijateljstva med Slovenci in Italijani. Kako pa
gledamo na to Slovenci med sabo?
Na mestu je tudi vpraπanje o zamejstvu. Ko govorimo o dolænostih matice, ki so
vsekakor moralne in pravne (ustavne ter mednarodnopravne) narave, se moramo
vpraπati, ali smo Slovenci v Italiji za matiËnega Slovenca zanimivi, ali izkoriπËamo talente
in moænosti, ki so nam dani ob poznavanju dveh jezikov in kultur, v korist celotnega
naroda, ali smo dovolj privlaËni, da ne bodo po padcu meje rojaki πli mimo nas v
povezovanje z italijansko veËino ali dlje v Italijo in bodo naπe πole, gledaliπke dvorane,
cerkve, druπtva samevali?
Ob duhovni vsebini slovenstva so potrebni konkretni naËrti, sistematiËna skrb,
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mehanizmi za utrjevanje skupnega slovenskega prostora, za krepitev slovenske prisotnosti
na obrobju.
Ne ukinjanju Urada in pa parlamentarne Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu!
Nasprotno: taka telesa je treba krepiti, jim zagotavljati veËjo kadrovsko zasedbo in stalnost,
ker gre za zapletene in odgovorne dejavnosti.
Italija je okrepila kulturno prisotnost ob meji z mreæo univerzitetnih sedeæev v Trstu,
Vidmu in Gorici, z raziskovalnimi ustanovami, da o delitvi pokojnin in dræavljanstev
sploh ne govorimo.
Na drugi strani vendarle nastaja primorska univerza, pa Ëeprav ob nerazËiπËenih odnosih
med Koprom in Novo Gorico. Potrebni so πe drugi sistematiËni posegi, zlasti krepitev
“predstraæe” v zamejstvu, saj je tam prva frontna Ërta.
Potrebni so naËrti in mehanizmi. Poleg Urada (resolucija Dræavnega zbora iz leta 1996
govori o ministru brez listnice!) in parlamentarne komisije so v omenjeni resoluciji naπteti
πe drugi ukrepi.
Pritegniti je treba zamejce k soodloËanju o skupnih zadevah. Pri vladi je æe posvetovalno
telo, ki pa se ukvarja bolj z visoko politiko. Sosveta matiËnih in zamejskih predstavnikov
bi bila potrebna v parlamentu (saj je lahko v vsakem zakonu kaj pomembnega za skupni
slovenski prostor — od knjiæniËarstva do kriptiranja televizijskih sporedov na satelitu) in
pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Potrebno pa bi bilo tudi posebno matiËno-zamejsko telo za krepitev skupnega slovenskega
prostora z visoko moralno avtoriteto, morda po vzorcu nekdanjega Jezikovnega razsodiπËa,
a tudi s kako pristojnostjo, vsaj kar zadeva javni sektor v matici. Razmiπljalo naj bi in
dajalo predloge v zvezi z utrjevanjem Ëuta za skupni slovenski prostor. O tem sem æe
veËkrat govoril, na primer na posvetu Svetovnega slovenskega kongresa junija lani v Gorici.
Omenil pa bom nekaj moænosti, ki sem jih svojËas æe opisal (Ivo Jevnikar, Slovenija in
manjπine, Kroæek za druæbena vpraπanja Virgil ©Ëek, Trst 1998):
Ob æalostnih izkuπnjah glede skromnega poznavanja æivljenja, ustvarjalnosti in teæav
Slovencev za mejo bi bilo namreË delovno podroËje takega telesa brezbreæno. Nekaj
primerov:
— spodbujanje prisotnosti zamejstva v medijih (z olajπavami za dopisniπko mreæo);
— zastopanost zamejstva v πolskih programih, uËbenikih, na πolskih izletih, pri
izpopolnjevanju πolnikov;
— omogoËanje gledaliπkih, glasbenih, filmskih in drugih gostovanj v obe smeri vsaj za
pomembnejπe novitete;
— kroæenje knjig, Ëasopisov, kaset, videov itd. brez carinskih in kratkovidnih trgovskih
zaprek, kar velja tudi za satelitske televizijske sporede;
— πe πirπe sodelovanje v πportu;
— enakopravnost glede delovanja v izobraæevalnih ustanovah in Ëlanstva v strokovnih
zdruæenjih, tudi v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
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Tako telo bi morda lahko delovalo na Ministrstvu za kulturo. Treba pa je ukrepati.
Skratka, biti moramo realni idealisti!
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JOÆE HIRNÖK,
predstavnik Slovencev
na Madæarskem
Vizije in moænosti v Evropski uniji
Integracija Republike Slovenije in Republike Madæarske v evropske politiËne in druge
strukture, πe posebej v EU, bo ustvarila nove okoliπËine za uveljavljanje narodne identitete
slovenskega naroda in slovenskih manjπin v sosednjih dræavah, kot tudi za zagotavljanje
komparativno uspeπne vloge slovenskega naroda kot celote v novem ≈evropskem domu«.
Ko bo Slovenija Ëlanica EU, bodo njene meje s tremi sosedami Ëlanicami ostale ≈notranje«
meje. Postala bo odprta za socialno in drugo migracijo dræavljanov EU.
To pomeni nov izziv za najmanjπo zamejsko slovensko skupnost, za porabske Slovence.
Za obstoj vsake manjπine je njena ekonomska moË izjemnega pomena. Zaradi tega bom
vlogo naπe manjπine — v novi Evropi — obravnaval v kontekstu gospodarskih priËakovanj.
Leta 1990 je najmanjπa slovenska skupnost v zamejstvu ustanovila lastno zvezo kot
krovno povezovalno organizacijo. Samo dejstvo, da v Porabju ni gospodarskih zdruæenj,
æe govori o slabem stanju tega podroËja. Zaradi tega kot neprofitna organizacija in kot
dobri poznavalci razmer odigravamo svetovalno vlogo pri razvijanju gospodarstva v Porabju.
Æal so veËdesetletna zaprtost Porabja, gospodarska, kulturna in jezikovna izoliranost od
matiËnega naroda ter asimilacija povzroËile neizmerno πkodo, ki je ni mogoËe v kratkem
Ëasu popraviti ali preseËi.
Da bi razumeli probleme pospeπevanja gospodarstva v Porabju, moramo najprej analizirati
danaπnje stanje, ki je nedvomno posledica prejπnjega socialistiËnega sistema in teækega
prehoda v træno gospodarstvo.
Glavna panoga gospodarstva v Porabju je bilo nekoË kmetijstvo, ki pa æal nima
najugodnejπih pogojev. PeπËena, prodnata in ilovnata zemlja nikoli ni bila dovolj rodovitna.
Kmetovalci, ki nadaljujejo stoletno tradicijo samopreskrbe, tudi danes obdelujejo zemljo,
in sicer zato, ker so se tu rodili in ostali in ker so veπËi dela na kmetiji. Nekateri nadaljujejo
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delo na kmetiji po sili razmer, ker za kaj drugega niso usposobljeni, noËejo pa postati
migracijski industrijski delavci ali pa se zaradi dolgoletnega dela doma ne morejo
odpovedati zemlji. ©tevilo zasebnih kmetovalcev iz leta v leto upada, veliko gospodarstev
pa puπËa zemljiπËa neobdelana. Ob kmetijstvu je bila æivinoreja dopolnilna dejavnost v
Porabju. Polovico povrπine slovenskega Porabja pokriva gozd. Gozd je bil za porabske
Slovence vedno pomemben dodatni vir preæivljanja.
Iz vsega tega sledi, da je z vidika gospodarskih eksistencialnih pogojev slovensko
prebivalstvo v interesno konfliktnem poloæaju. Za druæbeno napredovanje, posodobitev
gospodarstva, za rast materialnih dobrin se veËinoma ponujajo reπitve za posameznike, ki
te potrebe zadovoljujejo veËinoma tako, da se zaposlijo na neslovenskih obmoËjih,
nadaljujejo πtudij ali se odselijo. Kolektivna vrednostna vsebina narodnostne biti pa jih
spodbuja k ostajanju v pokrajini. To izbiro motivirajo prednost narodnostne kulture,
pripadnost k lastni skupini, solidarnost, svojstvene vrednote vzajemne pomoËi in skupnih
doæivetij. Ohranitev skupnosti in narodnostnih vrednot ne bi smela postati alternativa
uveljavljanju posameznika.
Med negativne razloge za gospodarsko zaostajanje in demografsko ogroæenost Porabja
spada gotovo tudi veËdesetletno zapiranje obmejnih porabskih vasi v obmejni kot ter
dolgoletna odrezanost Porabja od matiËnega slovenskega naroda, od Slovenije. Zaprtost
meje je moËno poslabπevala træni poloæaj tukajπnjih kmetov, izkljuËevala je morebitno
naselitev denimo bogatejπih zasebnih podjetnikov, oteækoËala izkoriπËanje lepih naravnih
povrπin za turistiËne namene, pa tudi zmanjπevala potencialni dohodek.
V analizi stanja smo ugotovili osnovne znaËilnosti Porabja, ki pa niso najbolj razveseljive.
Poleg drugega smo ugotovili, da imamo opraviti z enostransko gospodarsko strukturo ter
da je potrebno prestrukturiranje gospodarstva. Najhitreje in z relativno malimi vloæki
kapitala to doseæemo z razvojem podjetniπtva, turizma, domaËe obrti in z ustanavljanjem
malih podjetij.
Ob vsem tem pa morajo potekati vzporedne aktivnosti, predvsem izobraæevalne na
razliËnih stopnjah in za razliËna dela (predvsem za podjetniπtvo, marketing in strokovno
izobraæevanje za pridobitev znanj in spretnosti). Treba bo najti nekaj perspektivnih
podjetnikov, ki so se pripravljeni izobraæevati in uveljavljati kot podjetniki. Ti bi naj bili
za zgled drugim. Problem investicij ne bo samo v pridobitvi kapitala, ampak in predvsem
v znanju, in to ne samo za proizvodnjo dobrin in nudenja storitev, temveË predvsem
znanja in podjetniπtva, marketinga in promocije kraja.
Da bi imeli dobro podlago za odloËanje o nadaljnjem razvoju Porabja, je treba izdelati
celovit program razvoja. Poleg tega bo treba okrepiti sodelovanje preko meje z goriËkimi
obËinami, saj sta GoriËko in Porabje do Trianonske pogodbe predstavljala eno geografsko
celoto. V ta namen smo æe podpisali sporazum o sodelovanju, kjer je teæiπËe v skupni promociji
turistiËne ponudbe in skupnem nastopu pri mednarodnih finanËnih organizacijah, ko gre
za programe, ki imajo skupen pomen. Vsestransko Ëezmejno sodelovanje — vkljuËno z
oblikovanjem evroregij tam, kjer so za to ustrezni pogoji — bi lahko bilo eno najuËinkovitejπih
sredstev za poglabljanje kohezivne povezanosti Porabja s Slovenijo.
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Izredno pomembno je, da na krajevno obiËajen naËin o realizaciji programov seznanimo
Ëim πirπi krog ljudi in da jih prepriËamo, da razvoja ni brez opore na lastne moËi. Za realizacijo
naloæb je pomembno tudi, s kakπno hitrostjo in uËinkovitostjo bosta potekali prenovi v
Sloveniji in na Madæarskem (zlasti v obrobnih pokrajinah) ter koliko bodo pripravljeni
investirati v Porabje podjetniki slovenskega rodu iz Slovenije, Avstrije in iz Italije.
Proces regionalizma je stekel v 50. letih tega stoletja. Nov zagon je regionalizacija dobila
ob koncu 80. let, ko je bila z demokratiËnim razvojem v srednji in vzhodni Evropi odprta
veËina nacionalnih meja. V okviru Sveta Evrope je bila sprejeta Evropska listina o lokalni
samoupravi kot pravna podlaga za regionalizacijo Evrope. Regija je v smislu Evropske
listine o lokalni samoupravi in regionalizaciji ≈obmoËje, ki zajema jasno zakljuËeno
geografsko celoto ali istovrstni kompleks obmoËij, ki predstavljajo celoto, kjer æivi
prebivalstvo, ki ga oznaËujejo doloËeni skupni elementi (na primer jezik, kultura,
zgodovinska tradicija, skupni gospodarski, prometni in drugi interesi), in ki æeli ohraniti
ter dalje razvijati iz tega izvirajoËe lastnosti, da bi lahko pospeπili svoj kulturni, socialni in
gospodarski napredek«. Podpis listine naj bi dræave zavezoval, da v okviru svojih meja
institucionalizirajo regije kot subjekte, ki bodo sposobni nosilci razvoja na ustreznih
obmoËjih znotraj dræav in tudi preko dræavnih meja v svojem prostoru.
Dosedanje izkuπnje dokazujejo, da so pohodi regionalizacije in regionalizma v Evropi v
polnem teku.
Za obmejna obmoËja Slovenije in Madæarske je znaËilno, da so veËinoma gospodarsko
manj razvita, demografsko ogroæena in razvojno problematiËna. Kljub odsotnosti zakonsko
opredeljenih obmejnih regij danes sploπno govorimo o funkcionalnih regijah, katerih
identiteta se je izpriËala bodisi kulturnozgodovinsko bodisi ekonomsko.
Ob moænosti gospodarskega razvoja, ki nam ga nudita regionalizem in Evropska unija,
ne smemo prezreti nevarnosti, ki izhajajo iz zakonodaje dræav v Evropski uniji.
Svoboda pretoka blaga, kapitala, ljudi in informacij bo v primeru, da se bodo zaËeli v
Porabje doseljevati evropski podjetniki in kapital, ter premoæni upokojenci in drugi, ki se
bodo æeleli polastiti naπih gospodarskih in naravnih virov, nedvomno vplivala na ohranjanje
slovenstva. Madæarska in znotraj nje Porabje je namreË v razmerju do bliænjih dræav
Evropske unije revna deæela, zato obstaja nevarnost razprodaje. Posebno obËutljivo je
lastniπtvo zemlje. V poloæaju, ko dræava ne bo imela na voljo ustreznih varovalnih
instrumentov, grozi nevarnost vzpostavitve neokolonialnega odnosa s strani gospodarsko,
prebivalstveno in politiËno moËnejπih sosednjih dræav. Pravila igre v Evropski uniji so
sicer enotna, njihov uËinek na bogate in revne pa je razliËen.
Træna ekonomija daje prednost koncentraciji kapitala in visoko kvalificiranega dela v
mestih, podeæelju pa prepuπËa tradicionalno proizvodnjo ter seveda kmetijstvo. Tako je
podeæelje v Ëedalje bolj podrejenem poloæaju, njegov razvojni pomen upada, prebivalstvo
pa se stara in razseljuje.
Obeti za izboljπanje izobrazbene strukture zaposlenih v Porabju so, Ëe sodimo po podatkih
o πtevilu mladih, ki se izobraæujejo na visokih in viπjih πolah, slabi, kar bo, Ëe ne bodo
sprejeti ustrezni dodatni ukrepi, bistveno poslabπalo prihodnjo konkurenËnost regije.
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Ta negativni uËinek bi lahko prepreËila v Dræavnem zboru RS sprejeta ≈Resolucija o
poloæaju avtohtonih slovenskih manjπin v sosednjih dræavah in s tem povezanimi nalogami
dræavnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije«. Sprejeta resolucija zajema πtevilne
oblike pomoËi slovenskim manjπinam, od politiËne podpore v okviru meddræavnih
odnosov s sosednjimi dræavami do pomoËi na kulturnem, jezikovnem, izobraæevalnem,
informativnem, gospodarskem in finanËnem podroËju.
Kdor se ukvarja z oblikovanjem sedanjosti, mora imeti jasno sliko prihodnosti. Torej
naËrt o tem, kar hoËe in kaj lahko doseæe. Moje vizije mogoËe zvenijo malo pesimistiËno,
toda jaz sem kljub temu optimist. Z vstopom Slovenije in Madæarske v EU bomo porabski
Slovenci del slovenskega narodnega telesa, in to bo vsekakor imelo pozitivni uËinek za
ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in nasploh slovenstva na Madæarskem.
Kakπna bo pa naπa identiteta v 21. stoletju? Unijska? Madæarska? Slovenska? Na to
bodo vplivali razliËni interesi — predvsem gospodarski!
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JURIJ PALJK,
urednik Novega glasu
iz Gorice
Pozdravljeni vsi!
Predvsem pozdravljeni zato, ker smo pripadniki Slovencev iz zdomstva in zamejstva v
teh prostorih æe imeli svojo besedo. Vedno pa se je zbralo veliko ljudi, kar v Ljubljani
danes postaja redkost. Nobene zajedljivosti ni, ampak samo ugotovitve. Tukaj se navezujem
na besede prijatelja Iva Jevnikarja, ki je prikazal odnos, ki ga v zamejstvu Ëutimo tudi
tisti, ki smo vedno verjeli, da mora domovina podpirati narodno manjπino, Ëe lahko upa,
da bo narodna manjπina πe najprej obstala. V Ljubljani se nam veËkrat oËita, da smo
Primorci obsedeni: nam, GoriËanom, z goriπkim sindromom, drugim pa s preveliko
bojaznijo pred Italijani. Ampak dejstvo je, da smo mi tista narodna meja, tisti zadnji
branik, kot ga je imenoval Ivo Jevnikar, in istoËasno, kot je pred leti nekdo omenil tukaj,
tudi pokazatelj starega duha narodnosti ali pa duha zavedanja narodne samobitnosti.
Prav gotovo je vstop Slovenije v EU za vse nas, ki æivimo zunaj meja, izjemno dejanje.
Predvsem pa za nas, ki æivimo v zamejstvu v Italiji in bomo tako po prvem maju prihodnjega
leta ponovno zdruæeni brez vmesnih kriviËnih dræavnih meja v neko novo evropsko upravno
enoto. Naj takoj povem, da si nekateri od tega preveË obetamo ter da si drugi sploh
niËesar ne obetajo.
Na tem mestu bi rad zastavil na videz nepomembno vpraπanje, na katerega od politiËnih
odgovornih krogov Slovenije πe nisem dobil odgovora in ga najbræ tudi ne bom. Moral si
ga bom najbræ poiskati kar sam. Vpraπanje je zelo preprosto in se glasi: Kaj se bo zgodilo
z nami zamejci, Ëe se pa niti zamejci ne bomo mogli veË imenovati? To je na videz absurdno
vpraπanje, ki pa odpira izjemno pereË problem prostora, v katerem æivi manjπina. Manjπina,
ki se pripravlja na ta vstop domovine Slovenije v EU, ki je na lastni koæi obËutila predvsem
to, da Slovenija pri vstopanju ni potrebovala skoraj nobene konzultacije narodne manjπine.
Pri dogovarjanju za vstop se je narodno manjπino skoraj v celoti obπlo. To je po svoje
razumljivo, realpolitiËno, vse, kar hoËete. Dejstvo pa je, da smo se manjπinci ob pogovorih
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Ljubljana — Rim, Ljubljana — Bruselj ali pa πe ob drugih poËutili πe bolj manjπina. »e se
je prej za nas govorilo, da smo most (sami smo dodajali: na katerem se nihËe ne ustavi.),
danes niti to nismo. Predstavitev g. Engelmana se je konËala s tem, da se ne bojimo veË
letenja; most ni bil veË potreben, ker se je letelo prek njega. Tu ni nobene ironije. V tem
je neka tragika naπega prostora. Popolnoma se strinjam s tem, da ima Slovenija od nekdaj
mesto v Evropi, saj smo v Evropi rojeni in zato je prav, da postane Ëlanica EU. Veliko se
je govorilo o tem, da naj bi bil to velik izziv. Po svoje tudi je. PrepriËan sem, da je EU πe
vedno tudi edina moænost za razviti svet, se pravi, za naπo Slovenijo in za vse nas. Zato
smo bili v zamejstvu izjemno veseli uspeha referenduma v domovini, na katerem so ljudje
jasno izrazili, da se zavedajo pomena vstopa Slovenije v EU. Predstavnik je tudi povedal,
da bo EU izziv za vse nas. Za tiste, ki æivimo za mejo in za tiste, ki æivite v domovini.
Predvsem pa bo svojevrsten izziv tudi za voditelje Republike Slovenije, za politiËno
garnituro. Tako gospod Inzko, ki dela v diplomaciji, kot gospod iz Porabja sta izpostavila
predvsem eno stvar: veliko se tukaj govori o træni uspeπnosti, o gospodarstvu. Sam sem
zelo veliko spraπeval (In tukaj se malo poπalim. Ker sem Ëasnikar, sem plaËan za to, da
sem radoveden.) o tej uspeπnosti. Finska bi lahko bila za Slovenijo tipiËen primer te
uspeπnosti. Zato sem vesel, da je gospod Inzko navedel imena, ki dokazujejo, da lahko
posameznik veliko naredi. Na Finskem, ki je danes najbogatejπa dræava v Evropi, je samo
en inæenir verjel v tisto, v kar ni verjel nihËe: v mobilno telefonijo. Postavil je na noge
Nokio z dræavnim denarjem. Danes je Finska prvi proizvajalec mobilnih telefonov na
svetu. To se pravi, da so projekti tudi za majhne, na videz nepomembne dræave. Tega se je
treba zavedati. Zavedati pa se je treba πe neËesa drugega. Tukaj bi se navezal predvsem na
niz veËerov, ki so bili v Gorici prirejeni prav z namenom, da nam zamejcem politiËni
predstavniki domovine prikaæejo pristopanje. Priπli so tako minister PotoËnik, predsednik
Dræavnega zbora Pahor in g. Peterle, ki so nam odgovarjali na naπa temeljna vpraπanja.
Rad bi povedal, da smo na vlaku, ki pelje naprej. To je bilo najbolj razvidno, ko je
Gorico obiskal predsednik Evropske komisije (bi lahko rekli predsednik EU). Bile so
obËinske volitve, na katerih smo Slovenci tudi v Gorici nesluteno pripomogli k zgodovinski
zmagi, ki je povsem spremenila sedanjo podobo Gorice. Prej smo bili za prejπnjo garnituro
≈slavokomunisti«, potem pa smo s samo 26 glasovi Slovenci pripomogli, da je obËinska
uprava zmagala. Takrat so desniËarji, naπi zgodovinski nasprotniki, moËno rovarili proti
obËinski upravi in tudi proti nam. Mesec dni kasneje pride v Gorico Romano Prodi in
nas nagovori v italijanskem gledaliπËu Verdi. Govori o tistem, o Ëemer Slovenci nismo
govorili zavestno, da ne bi v mestu netili strasti. Govori o tem, da naj postane dvojeziËnost
goriπkega prostora bogastvo, na katerem bomo gradili skupno prihodnost. Takrat smo
Slovenci Ëakali æviæge, Ëakali kaπelj. Pa niti eden ni zakaπljal, niti eden ni zaæviægal. Samo
mesec dni je bilo potrebnih za popolno spremembo. Ko smo odhajali ven, smo predvsem
Ëasnikarji govorili med seboj: ≈Fantje, tukaj nas Ëas tako prehiteva. Tako nas Ëas prehiteva,
da kogar zares ni na tem vlaku, ga tudi potem ne bo.« Zato se ne bi ustavljal pri gospodarskih
integracijah, ki so tudi pomembne. Imam zaupanje tako v domovino kot v nas.
Rad bi pa jasno povedal, da smo pripadniki manjπine v Italiji domovini Sloveniji iskreno
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hvaleæni za pomoË: moralno, politiËno in finanËno. Zavedamo se, da bi bili Slovenci v
Italiji kot narodna manjπina dosti bolj revni, saj si naπega sistema, obstoja narodne manjπine,
delovanja na vseh podroËjih skorajda ne moremo predstavljati brez te pomoËi. Za tednik
Novi glas, ki ga izdajamo ob pomoËi Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, moram
tudi to poudariti.
Pa vendar sem prepriËan, da se bo bitka za obstoj in uveljavitev naπega naroda, naπe
domovine bila gotovo drugje. Predvsem na podroËju, ki zadeva vrednote narodne
samobitnosti, identitete, jezika in kulture, o Ëemer pa se v Republiki Sloveniji danes na
æalost odloËno premalo govori. Jasno je, da nekomu ljubezni do svojega jezika, do svojih
korenin, do svoje narodne in dræavniπke identitete ne moreπ ukazati. Lahko pa mu jo
seveda privzgojiπ. A to lahko narediπ samo takrat, ko sam verjameπ v te vrednote.
Samo nekaj besed o naπem goriπkem prostoru. Iz obmejnega prostora bo postal πirπi,
srednjeevropski prostor, ko bo Goriπka znova postala velika Goriπka, ki smo jo v zgodovini
æe poznali. Rad bi vam povedal, da vsi tisti, ki smo iz nekdanje Goriπke (in tukaj sem jih
nekaj videl), vemo, kaj je ta goriπki prostor. Moram vam ga plastiËno predstaviti: to je od
izvira reke SoËe do Razdrtega na Krasu in do GradiπËa. To je ta velikanski prostor, ki ga vi,
ki na njem ne æivite, danes delite v Novo Gorico in Staro Gorico. Stare Gorice nikdar ni
bilo. Bila je samo Gorica. Nova Gorica pa je nastala iz politiËnih razlogov pred petdesetimi
leti. Tu bi rad citiral velikega poznavalca goriπke zgodovine, prof. Cavanna. Je velik prijatelj,
eden redkih italijanskih zgodovinarjev, ki se je nauËil slovenskega jezika, da lahko bolje
raziskuje svoje italijanske korenine in naπe skupne v Gorici. Vpraπal sem ga, kaj se bo
zgodilo po padcu dræavne meje. Nekateri si ta padec zelo æelimo, drugi se ga pa bojijo.
Italijanska desnica v Gorici bi πe danes naredila vse, da bi po padcu 1. maja 2004 samo za
goriπki del nekaj naredili, da bi πe ta meja obstajala, ker se nas bojijo. Bojijo se nas zato,
ker smo Slovenci dobri.
Kaj se bo zgodilo, Ëe te meje, ki je petdeset in veË let stala trdno kot zavesa in πe stoji, ne
bo veË? Tisti, ki smo ob tej meji æiveli, smo toËno vedeli, da je bila prazna floskula o
najbolj odprti meji v Evropi. To ni nikoli dræalo. Vpraπal sem profesorja, Ëe so se mogoËe
znaËajske poteze tako enega naroda kot drugega spremenile. Kot velik zgodovinar se je
nasmejal in rekel: -Ne, g. Paljk. Veste, petdeset let je majhna doba za zgodovino. Dejansko
smo GoriËani πe vedno GoriËani in πe vedno isti jezik govorimo, pa isto kulturo v razliËnih
jezikih æivimo.
Ker iz zgodovine vemo, kako se je tu bil boj za slovenski obstoj, je za vse nas porazno, da
Republika Slovenija v tem goriπkem prostoru ni ustanovila univerze, ampak je v zameno
ustanovila dvojeziËno univerzo v Kopru. Zakaj je ta univerza dvojeziËna, πe danes nikomur
ni jasno. Govorim, da je to dvojeziËna univerza predvsem zaradi enega dejstva: vsa vabila
na prireditve te univerze dobimo vsi v italijanskem in slovenskem jeziku. »e ne bi bila
univerza ustanovljena kot dvojeziËna, tega ne bi bilo treba poËeti. To na nas manjπince
deluje porazno. Porazno tudi zato, ker bo ostal goriπki prostor odprt vse do Postojne na
Kras in vse do izvira reke SoËe. Italija pa je v zadnjih desetih letih postavila dobesedno na
mejo v Gorici dve univerzi. Da bo ironija πe veËja: træaπka univerza ima sedeæ v nekdanjem
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slovitem Goriπkem semeniπËu, ki je sad in delo naπih non in nonotov, ki so ga zgradili s
svojimi æulji in s svojim odrekanjem. Tam je sedaj italijanska træaπka univerza. Namen je
iz videmske in træaπke univerze, ki imata izpostavi v Gorici, v desetih letih napraviti
samostojno, sicer nominalno, evropsko univerzo, ki pa je in bo ostala italijanska. To kaæe
na razliËen pristop do novega evropskega prostora. Sedaj je v Gorici 5000 πtudentov. V
nekaj letih pa jih bo 10.000 in veË. Seveda jih bo najveË iz Italije in takoj za tem iz
Slovenije. Zakaj to nikogar ne moti? Naj si vsak odgovori sam. Rad bi samo poudaril, da
se italijanska politika do Slovencev v zadnjih 150 letih ni Ëisto niË spremenila. Gre za
vztrajen pritisk z razliËnimi metodami dela. Tokrat so πli na kulturno podroËje, kjer smo
Slovenci po mojem mnenju najbolj ranljivi.
Vloga manjπine v EU ni jasna, saj tudi nova ustava ne predvideva nobene izrecne omembe
zaπËite za nobeno narodno manjπino. To je treba povedati. Govori se o jezikovni zaπËiti,
ne pa o narodni manjπini, kot je bilo æe prej povedano.
Padec meje bo vnesel v naπ prostor vrsto izzivov. Mislim, da je zelo pomembno, kakπen
odnos bo imela domovina Slovenija do nas. Zadnje Ëase se sliπijo ugibanja, da manjπine
po padcu meje ne bo veË (Ëeprav vemo, da se Slovenci sami ne bomo nikamor izselili.
Slovenci iz Gorice bomo ostali πe naprej v Gorici.), do tega, da bo tako, kot je bilo do
zdaj, pa Ëeprav vsakdo ve, da tako veË ne bo.
Po vstopu Slovenije v EU bo gotovo veliko ljudi predvsem v zaËetku na obeh straneh
meje razoËaranih, kot smo æe danes sliπali. Kot zunanjega opazovalca domovine Slovenije
me najbolj boli in sem najbolj razoËaran nad dobesedno sesutim socialnim sistemom v
domovini, ki ga bo vstop v EU πe bolj razgalil. Socialno revni slovenski ljudje bodo v
trenutku spoznali, da so zares revni. Takim ljudem boπ zaman razlagal o integracijskih
procesih in o globalizaciji. Za Republiko Slovenijo bo vstop v EU pomenil tudi ravnanje
po pravnem redu, kar je æe veliko. Predvsem pomislimo na dejstvo, da so se pri
denacionalizaciji v Sloveniji poËele stvari, za katere vsi vemo, da se jim reËe kraja. Skoraj
nihËe ni za to kazensko odgovarjal.
Ker smo Slovenci delavni in uspeπni, se bomo v druæbi velikih gotovo znaπli. Uspeπni
bomo tudi zato, ker se radi veliko uËimo. Glede narodne zavednosti bo teæje, saj πole v
Sloveniji ne uËijo skoraj nobenega vrednostnega sistema, ki bi gojil spoπtovanje do
domovine, jezika, zastave, svoje kulture, simbolov, kaj πele krπËanstva, na katerem sloni
naπa kultura. PrepriËan sem, da bo najveËji izziv za Slovenijo in za vse nas Slovence prav
izziv narodnega obstoja, gojitve in utrditve naπega lepega jezika, izroËila, kulture in naπe
samobitnosti. Tu skupaj lahko naredimo veliko, a moramo imeti na najviπjih nivojih
oblasti v Sloveniji tudi ljudi, ki v te vrednote verjamejo. ©e vedno namreË velja pravilo:
NihËe ne more dati tistega, Ëesar sam nima.
Priseganje na pridobitniπtvo je eden od temeljev naπega razvitega sveta, a je za nas Slovence
prav na ravni zgoraj omenjenih vrednot in simbolov gotovo pogubno. Jezik, naπa kultura,
naπa samobitnost so vrednote. Jezik je za nas, ki se v Italiji ohranjamo kot Slovenci, vrednota.
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Kaj πele za Slovence, ki ste jezik ohranili v Argentini! Je vrednota, ni samo sredstvo
sporazumevanja. Simbolov in vrednot se namreË ne sme prodajati, saj πe vedno velja, da te
bo drugi spoπtoval samo takrat, ko se sam spoπtujeπ. In to velja za vse nas. ©koda, da danes
ni veleposlanika Fouéréja, vodje delegacije Evropske komisije v Sloveniji, s katerim sem se
imel priloænost in Ëast nekajkrat pogovarjati. Cenim njegovo delo. Na Sveti Gori je tik pred
referendumom za vstop Republike Slovenije v EU goriπkim Ëasnikarjem dejal, da se sam
kot Irec v EU dobro poËuti in ve, da se bomo tudi Slovenci dobro znaπli. To mu verjamem,
kot mu verjamem tudi to, da bo od vseh nas odvisno, kako bomo nove izzive znali izkoristiti.
Za konec bi rad povedal, da je na Goriπkem πe vedno æivo, hvala Bogu, izroËilo oglejskega
duha, duha oglejske Cerkve, nekdanjega slovitega oglejskega patriarhata, ki je Slovence
pokristjanil in umestil v Evropo, v katero zdaj ponovno prihajamo. Oglejski patriarhat je
pomenil za ves slovenski in goriπki prostor ogromno, saj je bil prav Oglej tisti, ki je uËil
najprej vero v istega Boga v vseh jezikih na tem podroËju. Oglejski duh pomeni izraæati
isto kulturo in isto vero, æiveti isto druæbo v razliËnih jezikih (jasno, v razliËnih narodih).
Æelim si, da bi oglejski duh tudi v prihodnje preveval vse naπe delo, kot si seveda toplo
æelim, da bi Slovenci, ki æivimo v Italiji, imeli v Ljubljani tudi v prihodnje tako dobre
sogovornike, kot smo jih vËasih imeli. Predvsem pa take sogovornike, ki bi znali izkoristiti
naπe danosti, naπe zmoænosti, obenem pa dajati tudi vso tisto nujno pomoË, ki jo vsaka
manjπina potrebuje.
©e vedno sem prepriËan, da bomo v Evropi narodov sami v sebi naπli tisto moË, da
bomo ostali zvesti vrednotam, ki so iz nas naredile narod in nas pripeljale do samostojne
dræave. Taki bomo tudi v Evropi uspeπni.
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VPRA©ANJA IN ODGOVORI
1. Kdo naj bi ustvaril mednarodno konkurenËnost oziroma ustvaril pogoje za
to? So tukaj ustvarjeni vnaprejπnji monopoli?
ENGELMAN: Vsekakor je konkurenËnost temelj, na katerem gradi EU. In to je bilo v
bistvu, kar je bilo dobro narejeno. Bilo jo je pa teæko razviti. Morda so bili tu najveËji
odpori. Vendar pogoj EU je, da imajo vsa podjetja, vsak posameznik enake pogoje. Ni
veË odvisno od tega, ali imaπ neke povezave ali prijatelje, ampak je vse odvisno od tvoje
sposobnosti in kreativnosti. EU ravno to zagotavlja. Pravni red EU (in na podlagi tega je
tudi slovenski, ki je moral biti z njim usklajen) to tudi zagotavlja.

2. Smo Slovenci sploh kje konkurenËni? Je ali bo zakonodaja dala moænost, da
bodo vsi dræavljani imeli enake pogoje?
ENGELMAN: Slovenci smo konkurenËni. Vendar se pa moramo zavedati, da to ne
pride Ëez noË. Nimamo πe slovenskih nokij, vendar upam, da jih bomo imeli. Imamo pa
nekaj podjetij, predvsem tistih, ki so lahko æe v tem obdobju prepoznavna v EU taka,
kakrπna so. Ne bojim se za to naπo prihodnost.

3. Koliko je Slovenija æe morala plaËati za vstop v EU v procentih dræavnega
proraËuna od zaËetka pogajanj do danes? Kaj boste odgovorili, ko vam bodo
oponaπali, da ste zaradi vkljuËevanja v EU zanemarili druæinsko politiko doma?
ENGELMAN: Jaz bi rekel, da za vstop v EU nismo niËesar plaËali. Zakaj? Spremembe,
ki smo jih delali, nismo delali zaradi EU. Delali smo jih zaradi tega, ker smo pred dobrim
desetletjem videli potrebo transformirati druæbo, ki bo podobna dræavam z ureditvami,
kakrπne so danes v EU. Zaradi tega jaz ne bi rekel, da so ti stroπki, ki so nastali v vseh teh
letih, stroπki zaradi vstopa v EU, ampak bi jih naredili tako ali tako. To so stroπki naπe
tranzicije, Ëe smo æeleli druæbo spremeniti.
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Res je sicer, da so posamezne reπitve specifiËne. Verjetno ne bi imeli ravno take kmetijske
politike, kot jo danes uvajamo, ker paË mora biti v soglasju z evropsko politiko. MogoËe
bi tudi na regionalnem podroËju imeli nekoliko drugaËne reπitve. Vendar ne glede na to,
stroπki so bili povezani z naπo tranzicijo. Prej bi lahko rekel, da je Slovenija æe v tem
obdobju veliko dobila od EU. Ne samo preko te stabilnosti, tudi finanËnih sredstev smo
v teh letih dobili okoli sto milijard. Skratka: stroπki so bili naπi.
Glede zanemarjanja druæinske politike so pa lahko pogledi takπni ali drugaËni. Ker to ni
moje podroËje, paË o tem ne bi govoril. Za primerjavo bi navedel, da Slovenija ima neke
reπitve, kot je g. Inzko rekel, ki v dobrem pomenu odstopajo od reπitev v drugih dræavah.
Malo dræav ima take moænosti, predvsem na podroËju porodniπkega dopusta, starπevstva.
Slovenija bi tudi na tem podroËju lahko kateri od evropskih dræav ponudila kakπno reπitev.

4. Kako bo koroπki Slovenec ali Slovenec v Italiji doæivel vkljuËitev Republike
Slovenije v EU? Kaj se bo zanj spremenilo v vsakdanjem æivljenju? Bo njegova samozavest veËja?
INZKO: Povedal bi prav na kratko: Za nas bodo postale Karavanke malo niæje. Tudi v
glavah bo manj meje in to nam bo vsem koroπkim Slovencem zelo koristilo. Ko sem jaz
hodil v osnovno πolo, je bilo prijavljenih na juænem koroπkem obmoËju 16 % otrok k
slovenskemu pouku. Danes jih je pa 32%. To se pravi, da regijski ugled slovenπËine zelo
raste. »e pogledam tehniËno dovoljenje, ki ga imam za svoj avtomobil, je tu æe vkljuËena
finπËina in grπËina in bo od 1. maja vkljuËena tudi slovenπËina. To ne bom potem po naπih
gostilnah na Koroπkem vsakemu pokazal, ampak vsak bo razumel, za kaj gre: da je slovenπËina
tudi priznan evropski jezik. Tudi naπi domaËi πovinisti bodo morali priznati, da cela Evropa
prizna ta jezik in ga bodo morali tudi oni. Seveda priËakujemo spet kako podjetje iz Slovenije,
ki bi na Koroπkem investiralo, kot Elan, na primer. Na vsak naËin na Koroπkem priËakujemo
samo prednosti od te razπiritve in da bomo (ta ideja je bila danes æe izreËena) po dolgem,
dolgem Ëasu, mislim, da po devetdesetih letih, spet vsi Slovenci pod eno streho, pod EU.
JEVNIKAR: Glede samozavesti mislim, da bo vsekakor poveËana. Mislim, da bodo
razlike na Goriπkem veËje kakor pa na Træaπkem z ozirom na to, kar je povedal Paljk.
Goriπka le Ëuti veliko bolj skupaj, je bila v zgodovini veliko bolj povezana. Medtem ko je
odnos med mestom Trstom in njegovo okolico bil vedno veliko bolj problematiËen.
Vsekakor stvar ne bo hitra. Ni veË meje med Italijo in Avstrijo. Ne vem, Ëe je samo zaradi
tega Kanalska dolina veliko bliæje Ziljski dolini, Ëe so se tam tako pomnoæili stiki. Mislim,
da je proces bolj poËasen. Vsekakor pa moramo v ta proces posegati sistematiËno,
premiπljeno, s svojimi naËrti, s svojimi predlogi.

5. Kako bo Slovenija πe pred vstopom v EU reπila tako pereËe probleme, kot
so, na primer, slabotna narodna zavest in pa razËiπËenje vseh podroËij zgodovine naπe polpreteklosti?
ENGELMAN: Na zadnji del ne bom odgovarjal, ker to presega moje pristojnosti. Bi se
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pa navezal na tisto, kar je g. Inzko omenjal, da je pomembno za Slovenijo in za naπe
zamejce. Tudi GoriËani in porabski Slovenci bodo od 1. maja naslednjega leta lahko
pisali v EU v slovenskem jeziku in bodo dobili odgovor v slovenskem jeziku. Ta zavest, ta
poloæaj se bo z vstopom v EU bistveno popravil. In to je eden od razlogov, da mislimo, da
se bo poloæaj teh manjπin tudi v teh dræavah, kjer danes æivijo, bistveno izboljπal. Naj
povem, da Slovenija v reπitvah, ki so v EU, danes izredno zastopa tudi vpraπanje jezika
kot simbola neke pripadnosti narodu. Niso samo zapiski v slovenskem jeziku. Tudi
slovenska beseda se danes æe sliπi in je prevajana v vse ostale jezike. Postajamo popolnoma
enakopravni del te velike druæbe, polnopravni evropski dræavljani.

6. Eden od pogojev za vstop v EU je tudi denacionalizacija, to je vrnitev premoæenja, ki nam je bilo vzeto po vojni. Kako mislite to reπiti?
ENGELMAN: Denacionalizacija je velik problem. Je problem pravne dræave. Imamo
zakon. »e se nekdo javlja, Ëe predstavi problem, upam, da bo to dejansko reπeno. ZakljuËek,
ki ga vlada zdaj ima in kakor ga je pripravilo ustrezno ministrstvo, Ëe se prav spomnim:
rok je dve leti. Vse postopke je treba konËati na prvi stopnji v roku dveh let. To se zdaj
dovolj redno spremlja. Reπitev denacionalizacije je vpraπanje, ali velja pravni red ali ne.

7. Ministrstvo za kulturo pripravlja strateπki program, imenovan nacionalni
program za kulturo. Ta program naj bi vkljuËeval celotni slovenski kulturni
prostor in kulturno delovanje Slovencev po svetu. Ali ste bili predstavniki Slovencev v Italiji, Avstriji, na Madæarskem ter Slovencev po svetu povabljeni k
oblikovanju tega programa in kako ste zadovoljni z osnutkom, menda æe pripravljenega predloga nacionalnega programa za kulturo, ki bo πel v kratkem v
vladno proceduro?
PALJK: »e bom jaz zaËel, prosim, da razumete, da govorim v svojem imenu. Upam, da so
se posvetovali z organizacijami in jih povabili k sodelovanju. Udeleæil sem se samo kot Ëasnikar
sreËanja z ministrico v Trstu. SreËanje ni bilo najlepπe. Predvsem zaradi tega, ker je ministrica
na njej lasten naËin pozivala k partnerstvu, ko pa πe sami manjπinci vemo, da ne moremo biti
nobenemu enakovredni partnerji, skoraj nobeni kulturni ustanovi. S tem noËem izniËevati
naπega kulturnega dela. Razumel sem in menim, da se bodo sredstva Ëedalje bolj zniæevala in
da se moramo pripraviti na to, da bomo vedno manj dobili ali pa da bomo morali sodelovati
predvsem na drugaËnih ravneh. To sem jaz osebno razumel tudi zaradi tega, ker ministrica ali
kdo od odgovornih toËno ne ve, kaj so prioritete. PrepriËan sem v to, ker ni niti narodne vizije
na kulturnem podroËju. Mimogrede spet osebno mnenje: prejπnji minister Rudi ©eligo je na
tem podroËju izdelal zelo dober naËrt. Bil je objavljen v Novi reviji. Zdaj so ga pa sesuli, da se
postavi novega. Tukaj se spraπujem, za kakπno vizijo gre. Ker sem naËrt prejπnje vlade na
kulturnem podroËju prebral in sem se z njim strinjal, zdaj ne vem, kaj reËi.
J. HIRNÖK: Bili smo povabljeni in smo sodelovali. Seveda mi kot najmanjπa slovenska
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skupnost nismo bili pri tem najbolj kreativni, saj imamo zelo malo izobraæenih ljudi, ki bi
potem delali na tem. Slovenci na Madæarskem smo v zelo specifiËnem poloæaju. To izhaja iz
naπe maloπtevilËnosti in tudi iz naπe zgodovine in zato smo æal v takem poloæaju, da tudi
tiste moænosti, ki jih danes dajejo Slovenija in doloËene institucije, ne moremo izkoristiti.
I. JEVNIKAR: Kolikor vem, je bil v Svetu za kulturo vedno zastopnik iz zamejstva. V
neki meri so manjπinci gotovo sodelovali tudi pri tem naËrtu. Treba je povedati, da
Ministrstvo za kulturo ni glavni financer dejavnosti v zamejstvu. To je vendarle Urad s
pomoËjo krovnih organizacij. Ministrstvo za kulturo skrbi za manjπi del matiËnih financ.
DrugaËe ne skrbi za zamejstvo. To je πe ena od tem, ki jih bo treba uskladiti.
Vem, da so vsaj v zadnji fazi sodelovali predstavniki naπega kulturnega æivljenja pri delu,
da sta obe krovni organizaciji predloæili dokument ministrici in da je bila dana obljuba o
upoπtevanju tega.
Eden izmed problemov, na katerega opozarjajo naπi javni in kulturni delavci, je ta, da
gre na Ministrstvu za kulturo vse v smeri projektov, v tekmovanju za razliËne projekte itd.
To je sicer lepo in enakopravno izhodiπËe. Vendar v zamejstvu marsikatera dejavnost,
temeljna dejavnost sloni tudi na poklicnih institucijah, od gledaliπËa do knjiænice itd. Te
institucije imajo velike stroπke, ki jih italijanska dræava krije samo delno. Zato je nujna
pomoË iz matice. Ta pomoË se ne more omejiti le na posamezne projekte. To pomoË
potrebujejo naπe institucije za to, da sploh obstajajo, da preæivijo, da nudijo tisto minimalno
strukturo, na podlagi katere se πele lahko ustvarjajo projekti.

8. Sliπali smo nekaj misli o namigu, kaj lahko za slovenstvo v EU naredi dræava.
Kaj pa obËine, predvsem veËje - Ljubljana, Maribor itd.? Ali bi bilo tudi v tem
treba dopolniti zakonodajo ali le vkljuËiti fantazijo?
JEVNIKAR: Glede zakonodaje smo æe nekaj rekli. Predvsem se mi zdi fantazija ta Ëut
skupne pripadnosti. Zdi se mi, da je na tem podroËju izredno veliko moænosti, ki so v
preteklosti æe bile. Na Koroπkem πe æivijo doloËene izmenjave preko Maribora. Pri nas je
to vse zamrlo (recimo, prej so bili vsako leto Primorski dnevi v Ljubljani). Maribor in
Koroπka pa πe dobro sodelujeta. Torej: sistematiËnost je potrebna.
PALJK: Bom zelo konkreten. Vesel sem, da je Ivo Jevnikar omenil Primorske dneve, za
katere veËina od vas verjetno niti ne ve. To je bila predstavitev kulture naπega zamejstva v
Ljubljani, ki je propadla predvsem zaradi tega, ker je bilo veË nastopajoËih kot pa udeleæencev.
To kaæe na zanimanje. Jaz sem prisostvoval predstavitvam slovenske knjiæevnosti kot Ëlan
Druπtva slovenskih pisateljev. To pomeni, da obstajamo. Ko smo predstavljali pisatelje iz
naπih krajev, ki so izdali knjige bodisi pri Mladiki bodisi pri Goriπki Mohorjevi, od medijev
ni bilo nikogar, razen nekaterih naπih prijateljev. Tukaj se pridruæujem Ivu Jevnikarju, da se
to da preprosto ukazati. Na kakπen naËin? Italijani imajo dnevnik ≈Il piccolo«, ki je bil
ustanovljen za to, da nagaja Slovencem. Deluje izrazito træno, nima nobenih podpor. Vsak
dan ima isti fragment posveËen Sloveniji. ≈Delo« nam in naπi kulturi ne posveËa skoraj
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nobene pozornosti. Kot Ëlan Druπtva slovenskih pisateljev povem, kar je za nas predstavnike
manjπine grozljivo, da morajo skoraj vsi naπi pisatelji in pesniki, Ëe se hoËejo uveljaviti v
slovenskem prostoru, izdajati v Ljubljani ali pa v osrednji Sloveniji. »e ostaneπ doma, za
mejo, kjer bi mi morali izdajati knjige, se ne uveljaviπ. Morali bi doma izdajati knjige, ker
Italijani pri pregledovanju, kaj smo naredili, πtejejo tudi knjige, ki so izπle. Skoraj vsi zdaj
doma izdajajo kakπna manjπa dela, druge pa potem v Ljubljani. To je za nas zelo tragiËno.
Na tem podroËju pa upam, da bo padec meje vsaj kaj spremenil.

9. MARJAN CERAR
Ambasador Inzko je naËel eno zanimivo temo: Kaj je Slovenian dream? Kaj so naπe
sanje? Moje sanje so, da je Slovenija povsod po svetu. Slovenija ni samo tu, ampak je
Slovenija tudi v Ameriki, Slovenija je v Italiji, na Koroπkem, v Avstriji, v Evropski zvezi.
Ko sem raziskoval in dajal komentarje na zakon o Slovencih po svetu, sem si za zgled vzel
Izraelce, njihovo delovanje in delovanje njihove vlade. ©el sem pogledat internetno spletno
stran izraelske vlade, kjer govori o politiki do Izraelcev po svetu. To naj bo naπ ideal. To naj
bo naπ Slovenian dream. Tako kot Izraelci skrbijo za svoje ljudi po svetu, tako mora ta
dræava, ta matica skrbeti za Slovence po svetu. To je naπa dolænost, naπa obveza do dedov, do
pradedov, do tistih Slovanov, ki so se na tem prostoru naselili. DrugaËe bo vse to prazno
jamranje, prazno govorjenje in bo πlo to na mlin tistih, ki vas in nas noËejo v tej dræavi, ki
nas hoËejo spet skozi Evropsko zvezo pripeljati nazaj v staro Jugoslavijo. Predstavljajte si, da
Ëez deset let pridejo tudi Srbi v Evropsko zvezo in da bodo proste meje. Tu imajo æe vse
nastavljeno, cel kup druæin, kamor se bodo samo naselili. In imeli bomo Palestino tu,
slovensko Palestino, ne v tako grobi obliki, kot je tam, ampak ravno tako se bodo morali
bojevati matiËni Slovenci za svoje pravice in za obstoj v tej dræavi.

10. LOJZE PETERLE
Slovenski politiËni Ëudeæ se je zaËel 8. aprila leta 1990, ko so slovenski volilci zaupali
svojo prihodnost novim politiËnim demokratiËnim silam. Iz tega je priπla slovenska dræava.
Iz tega se je povrnila namembnost temu prostoru, v katerem razpravljamo. Iz tega se je
slovenska ladja naravnala proti Evropski zvezi, proti Natu. Dosegli smo stvari, ki so bile
takrat slovenske sanje — Slovenian dream. UresniËili smo tudi nekaj moËnih sanj. Zdaj pa
moramo znati sanjati naprej. To, kar se je vËeraj
dogajalo v Bruslju, niso bile sanje. Jaz sem lahko govoril
kot predstavnik vseh dræav kandidatk. Lahko bi rekel,
Ëe bi se malo napihnil, da sem govoril v imenu 130
milijonov Evropejcev, pa πe nekaj Azijcev, ker sem
predstavljal tudi Turke. Govoril sem v glavnem mestu
Evropske zveze po slovensko, bil prevajan v vse druge
jezike, poËutil sem se Slovenca in Evropejca. Nisem
imel nobenih problemov z naπo majhnostjo ali z
velikostjo drugih. To, kar se je v Konvenciji zgodilo, je
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resniËno nekaj zgodovinskega. Pred dvanajstimi leti smo πe razlagali, kje æivimo, kako
æivimo, kateri jezik govorimo. Razlagali smo, da nismo Jugoslovani in tako naprej. Bojevali
smo se za pravico do samoodloËbe. To, kar se je pa zdaj dogajalo v Konvenciji, pa ni veË
status opazovalca, v katerem smo bili dolga leta. Zdaj smo notri, zdaj smo igralci, zdaj
smo akterji. Spraπevali so nas leto in pol, kakπno Evropo si æelimo, kakπna je slovenska
vizija celote. Zdaj se nismo pogajali. Pogajali smo se prej (in to nam je g. Engelman
razloæil zelo strokovno). Zdaj smo se pa pogovarjali o tem, kako naj zgleda Evropa v
prihodnje. In smo marsikaj tukaj tudi uveljavili. Seveda ne sami, ampak v raznih koalicijah
v Sloveniji. Do predvËerajπnjim do sedmih zveËer smo uveljavljali temeljno naËelo, ki je
druæilo Evropsko zvezo v teh petdesetih letih, to je naËelo enakopravnosti dræav Ëlanic.
Nismo vsega spravili vanj. Smo pa dosegli take reπitve, ki so lahko sprejemljive za vse, ki
so v Evropski zvezi. Bilo nas je 28 dræav. Imeli smo razliËne izkuπnje. To je bil prvi skupni
projekt razπirjene Evropske zveze na poti v resniËno zdruæeno Evropo. To je bila posebna
izkuπnja, neprecenljiva zame. Zase pravim, da sem napravil πe eno, politiËno univerzo.
Zanimivo je bilo sodelovati v tej osmozi med vzhodom in zahodom. Zanimiva je bila ta
izkuπnja podiranja oziroma postavljanja nekdanje æelezne zavese na smetiπËe zgodovine.
Tako izkuπnjo bi æelel vsem Evropejcem, ki pri tem niso mogli sodelovati. Slovenski glas
je bilo sliπati, kot je rekel g. Inzko. Kvaliteta je merilo v Evropski zvezi in samo po tej poti
gremo lahko naprej. Moram reËi, da nas v Evropski zvezi vidijo viπje, kot se pa vidimo mi
sami. To je zanimivo zapaæanje, ampak to je res. Na nas moËno raËunajo, pa ne samo v
jugozahodni smeri, ki jo poznamo malo bolj. Ko sem hodil po raznih evropskih odrih, so
me spraπevali, kakπen je slovenski pogled na Ukrajino, na Belorusijo, na Moldavijo itn.
Æelijo sveæe ideje o tem, kako naj bo videti ta Evropa, kaj naj poËnemo skupaj, kaj narazen.
Vpraπanje razliËnosti jezikov in kultur ostaja tako, kot je bilo doslej, mogoËe s kakπnimi
dodatnimi poudarki. Vendar pa ni izrecne omembe narodnih manjπin. Jaz sem se zatopil
v to v petek do sedmih zveËer. So rekli: -G. Peterle! To je zajeto z nediskriminacijo, to
zajema listina o temeljnih Ëlovekovih pravicah. Pa sem rekel, da je marsikaj tam zajeto, pa
je zapisano tudi v ustavni pogodbi? To je tako pomemben temelj, da spada prav na zaËetek
ustavne pogodbe. Nisem za to dobil veËine. Zanimivo je, da me je podprl nekdanji
italijanski premier Amato. Niso me pa podprli nekateri drugi nekdanji premieri. OËitno
je to zaradi neke posebne obËutljivosti, ki jo imajo nekatere veËje dræave pri takem vpraπanju
v Evropski zvezi.
»e se ozrem πe na geslo tega danaπnjega tabora: Gradimo na vrednotah. Geslo ni bilo na
tak naËin zapisano v dvorani, kjer je potekalo delo Konvencije. Ampak mislim, da je bila
beseda vrednote najveËkrat omenjena v naπih razpravah. In spravili smo jo tudi na zaËetek
preambule. Tam ne bomo naπli krπËanstva zaradi izrazitega odpora nekaterih, ki so to
gledali izrazito ideoloπko. Najdemo pa besedo vrednote. Dodali smo jo v petek popoldne.
In najdemo besedo vera oziroma religija. Tega doslej v uvodih v evropske dokumente
tudi ni bilo. Je tudi poseben Ëlen, ki je pozoren do verske dediπËine v sedanjosti pa tudi v
prihodnosti. V Evropski zvezi je sedaj dialog med Cerkvami in evropskimi institucijami
zapisan kot ustavna kategorija. Tudi tukaj je priπlo do velikega napredka. Jaz sem prepriËan,
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da bo enotnost v razliËnosti ostala temeljna linija, temeljno izhodiπËe Evropske zveze. Od
nas pa je odvisno, kako bomo znali to izkoristiti. Se popolnoma strinjam z vsemi, ki so
dejali: NihËe nam od zunaj ne streæe po æivljenju. Od nas je odvisno, kako bo videti tisto,
o Ëemer je novi predsednik Narodnega sveta koroπkih Slovencev dejal: -HoËemo in ker
hoËemo, tudi bomo. To je zame predpostavka in se o tem sploh ne bi spraπeval. Vpraπanje
zame je, kakπna bo kakovost slovenske medsebojnosti tu in v vseh Slovenijah. Ali bomo
izkoristili priloænost, ki se nam ponuja. Take πe nismo imeli. To je zame bistveno vpraπanje:
kako dvigniti kakovost slovenske medsebojnosti.
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SV. MA©A OB 10. TABORU SLOVENCEV PO SVETU

MSGR. ALOJZ URAN,
πkof, odgovoren za Slovence
v zamejstvu in izseljenstvu
pri Slovenski πkofovski konferenci
V Evropo z ali brez Kristusa?
(Vstop)
ZaËni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo! S tem ljudskim rekom zaËenjamo
evharistiËno slavje, kot uvodno dejanje 10. tabora Slovencev po svetu, ki je obenem zadnji
v samostojni Sloveniji. Z vstopom v Evropsko unijo in druge mednarodne povezave bomo
morali sprejeti tudi ≈pravila igre«, ki jih bodo v veliki meri postavili drugi. Vendar to je
cena, ki jo paË moramo plaËati, ker druge izbire nimamo. Zato je danaπnji posvet naπ
odgovor na izzive, ki se pred nas postvljajo. IzroËimo sebe in vse svoje delo v Boæje varstvo
in priproπnjo blaæenemu Antonu Martinu Slomπku, velikemu Slovencu in kristjanu.
(Homilija)
Evrope si ne moremo zamisliti brez krπËanstva. Utemeljena je na kratkem geslu sv.
Benedikta v 6. stol.: ≈ORA ET LABORA« (MOLI IN DELAJ). Ta ≈moli« ne pomeni
pasivno Ëakanje na Boæje darove, ampak temeljit premislek in dogovor pred vsakim
dejanjem. Æal se je to geslo kasneje spremenilo v ≈delaj in moli« in se nazadnje zreduciralo
na ≈delaj in delaj«.
Slovenci smo vstopili v krog evropskih narodov, ko smo sprejeli krπËanstvo. Bila je to
milostna ura slovenske zgodovine, ko se je svobodni karantanski knez Borut, v politiËni
ddilemi, ki mu je bila vsiljena, odloËil za povezavo s krπËanskimi Bavarci in ne s poganskimi
Avari, ki so kmalu izginili iz evropske zgodovine. SreËne okoliπËine pokristjanjenja so bile
zaznamovane z irsko misijonsko metodo, ki je upoπtevala vse dobro, kar je bilo v ljudeh
in naodu. Zato je krπËanska misel prodrla v same korenine naπe samobitnosti, tako da je
prevzela vse pore narodovega æivljenja. Kljub mnogim zgodovinskim preizkuπnjam in
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poskusom uniËenja slovenstva, je ta narod obstal, ker je bil notranje zdrav in duhovno
moËen.
Nevarnost za naπo prihodnost ne prihaja od zunaj, ampak od znotraj.
Izguba zgodovinskega spomina, sprtost med seboj in predvsem osiromaπenje duhovnega
jedra slovesnekga Ëloveka, to so podroËja, ki so danes najbolj kritiËna in potrebna naπega
razmisleka.
Slovenija potrebuje Kristusa in samo z njim lahko z upanjem gleda v prihodnost, tudi v
druæbi πtevilËnejπih narodov in jezikov.
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Pozdravi in Ëestitke
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Spoπtovani g. Boπtjan Kocmur!
Zahvaljujem se Vam za nedavno prejeto obvestilo. Ker mi ni mogoËe udeleæiti se X.
Tabora Slovencev po svetu, Vam na predveËer osrednje prireditve izraæam skupno Ëutenje
z vsemi udeleæenci, govorniki in prireditelji, z æeljo, da bi ta Tabor doprinesel pozitivne
misli k problematiki vkljuËevanja Slovenije v Evropsko unijo in, da bi to — po vzorcu
zakonske zveze med zrelimi osebnostmi — rodilo medsebojno obogatitev obeh partnerjev:
naπega naroda in Unije.
ÆeleË Vam in vsem udeleæencem X. Tabora veliko uspeha, pozdravljam vse prav prisrËno!
Dr. Stane Zuæek
13. junija 2003, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
●

●

●

Spoπtovani gospod Boπtjan in sodelavci!
»estitam Vam in se zahvaljujem za Vaπe dobro delo in za Ëudovito spletno stran. Koliko
koristnih informacij se tukaj najde. Bog plaËaj!
Æelim Vam mnogo uspehov za jutriπnji Tabor in vedno ter toplo pozdravljam!
Joæica Gerden za Avstralsko slovensko konferenco SSK (Avstralija)
●

●

●

Spoπtovani!
Zahvaljujem se za povabilo na X. tabor Slovencev po svetu in Ëestitam za pobudo, da se
na taki ravni preuËuje poloæaj Slovenije v Ëasih in razmerah, ki so pred nami. Æal se
tabora ne bom mogel udeleæiti in prosim, da sprejmete moje opraviËilo in iskreno æeljo
po vsestranskem uspehu.
Boæidar Fink (Argentina)
●

●

●

Dragi Boπtjan,
hvala za vabilo na tabor, katerega se na æalost ne bomo mogli udeleæiti. Æelim pa vam
veliko uspeha in posluha.
Lep pozdrav, Eva SutliË (Pariz)
●
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Spoπtovani,
ker se letos vaπega tabora ne bom mogla udeleæiti, na ta naËin poπiljam pozdrav vsem
udeleæencem z æeljo, da tabor uspeπno opravite.
Lepo pozdravljeni,
Milena Domjan (MK, Slovenija)
●

●

●

Dragi Boπtjan!
Hvala za povabilo. Okrogle mize se æal iz nasega druπtva ne bomo mogli udeleæiti.
Hvala za vaπ obisk in za vaπ trud, saj nam zmiraj prinesete lepo vzduπje, tako da se ljudje
sprostijo in pozabavajo, kar je poleg æelje po duhovni in slovenski rasti tudi namen
Slovenskih sreËanj v Vadsteni. Dekleta iz Mengπa so se trudile po svojih moËeh in tudi
uspela zavrteti premnoge srbeËe pete Slovencev v dvorani.
PrisrËen pozdrav
Avgustina Budja (©vedska)
●

●

●

Dragi Boπtjan,
hvala za vabilo.
Bog Vas æivi pri vaπem plemenitem in dragocenem delu!
Stanislav M. MarπiË (Ljubljana)
●

●

●

Spoπtovani gospod Kocmur!
Dobil sem vabilo za sobotno okroglo mizo o Evropi. Vesel sem tudi spletne strani, ki
sem jo z zanimanjem pregledal. Naπ Trio se je sreËno vrnil iz Kalifornije. Vse je bilo v
redu, gostitelji najboljπi, vsi zadovoljni. Seveda smo vam na voljo, Ëe nas boste potrebovali.
Lep pozdrav Marjan Marinπek (Velenje)
●

●

●

Spoπtovani g. Kocmur,
hvala za povabilo v soboto. Na æalost se moram opraviËiti. Æelim dober potek in Vas vse
prav lepo pozdravljam
Vaπ vdani Franc Kattnig (Avstrija)
●
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Dragi Boπtjan!
»estitam Ti k vztrajnosti s katero ze toliko let delaπ in dosegaπ prav lepe uspehe in
pozitivne odmeve. Æelim, da bi tudi ta Kongres dobro uspel in doprinesel koristne sadove
tudi za nas izseljence. PrisrËen pozdrav Tebi in vsem Tvojim sodelavcem!
Vdani, Marjan Loboda (Argentina)
●

●

●

Spoπtovani g. Boπtjan Kocmur, predsednik druπtva SVS,
Spoπtovani udeleæenci X.tabora Slovencev po svetu
Dovolite, da zaradi zadræanosti pozdravim vse udeleæence sreËanja, ki mi je drago in
vedno zanimivo in aktualno. Zlasti je pomembna letoπnja tema tabora, katera odkriva
spoznanje, da ≈iz roda v rod krvi gre tok, iz roda v rod duh vodi pot«. Na to druπtvo sem
se navezal pred 7 leti kot predstavnik PD Celje, ko smo skupaj pripravljali sreËanje ob 45.
letnici SPD BariloËe v Argentini.
Gorniπka dejavnost je del naπe narodne biti in nas kot narod uspeπno povezuje. Gorniπtvo
je bilo uspeπno med izseljenci v Argentini in nas je povezalo zaradi smisla na katerem
temelji: v ljubezni do domovine in zvestobi svojemu rodu. Tako smo to sreËanje pripravljali
pod geslom bl. A. M. Slomπka: Ljubite svoj rod, spoπtujte svoj jezik. Tema letoπnjega
tabora mora izhajati prav tako iz tega spoznanja, Ëe hoËe biti uspeπna in zadovoljiva tako
za nas kot evropsko skupnost. Ob tem se velja pomniti (akad. dr. Kajetan Gantar), da
smo Slovenci pred 155 leti, ko smo πe bili v takπni skupnosti postavili in zaËeli izvajati
program Zdruæene Slovenije. Program Zdruæene Slovenije iz leta 1848 je bil zaËetek
gibanja, ki je po mnenju zgod. dr. Staneta Grande, po nizu dogodkov pripeljalo do naπe
samostojnosti in nacionalne veljavnosti. Zgodovina bi naj bila uËiteljica æivljenja, zato se
velja spomniti na dogajanje ≈Zdruæevanja Slovencev« pred 155 leti v takratni avstroogrski
dræavi, ki je bila predhodnica danaπnje EZ. Motivi in smisli so razliËni, za uspeπnost pa
velja izloËati slabosti in uveljavljati dobra spoznanja na tej poti.
V tem duhu æelim uspeπno sreËanje in zakljuËim z blaæenim Slomπkom:
Gore, doline pokrivajo svet,
prijatelji med njimi se snidejo spet.
To je bilo vodilo organizatorjem SPD pred 110. leti in to naj velja za sedanje in bodoËe
rodove Slovencev po svetu in tudi za druπtvo Slovenija v svetu!
V imenu Gorniπkega kluba Savinjske doline
Franc Zabukoπek (©entjur)
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Kulturni program
Kvintet Ventus
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Razstava akademske slikarke Andreje Dolinar
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Otroπka delavnica ≈vrnjenih« Slovencev
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Razvedrilni program in druæabni del 10. Tabora Slovencev po svetu
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Odmev v medijih
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Demokracija, 19. 06. 2003
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Zorko SimËiË

10. tabor Slovencev po svetu o Sloveniji ob vstopu v EU
Sobota, 14. junij, 2003
LJUBLJANA - Danes, 14. junija, je v Ljubljani v Zavodu sv. Stanislava potekal 10.
tabor Slovencev iz matiËne domovine, zamejstva, zdomstva in izseljenstva, ki ga pripravilo
Izseljensko druπtvo Slovenije v svetu (SVS). Udeleæenci so se najprej udeleæili koncelebrirane
svete maπa, ki jo je vodil msgr. Alojz Uran, πkof, odgovoren za Slovence v zamejstvu in po
svetu pri Slovenski πkofovski konferenci, z izseljenskimi duhovniki, nato pa je bila na
sporedu okrogla miza z naslovom ≈Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo, novi izzivi«
V uvodu je udeleæence pozdravil, ti priπli iz razliËnih delov sveta, predsednik izseljenskega
druπtva Slovenija v svetu (SVS) Boπtjan Kocmur, ki je med drugim poudaril, da lahko
Slovenci v zdruæeni Evropi postanemo πe trdnejπi, lahko pa se tudi porazgubimo po velikem
evropskem ozemlju. Ob tem je dodal, da se bo Slovenija po vstopu v EU sooËila s
preseljevanjem tako iz Slovenije v tujino kot tudi v dræavo samo. Zato je izpostavil, da bi
bilo pomembno, Ëe bi se ËimveË Slovencev v zamejstvu in v svetu vrnilo v domovino. Da
pa bi se to lahko zgodilo, je po mnenju predsednika izseljenskega druπtva Slovenija v
svetu, potrebno sprejeti zakon, ki bo to problematiko ustrezno urejal.
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Poglede ob vpraπaju Slovencev v zdruæeni Evropi je na danaπnji okrogli mizi predstavil
tudi namestnik direktorja Sluæbe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve Andrej
Engelman, ki je pa se je v svojem izvajanju osredotoËil na procese, ki jih je bilo potrebno
opraviti za pribliæevanju Slovenije k EU.
Engelman poudaril, da je slovensko vkljuËevanje v EU bilo teæko, a uspeπno. Po njegovem
mnenju ne dræi trditev, ki jo je vËasih sliπati, da je bila Slovenija v pogajanjih premehka.
Gre zato, da je dosegla svoje cilje, to pa je neto plaËniπki poloæaj v zvezi z evropskim
proraËunom ter pogoje za neboleË in postopen pristop prestrukturiranja. Engelman je πe
dodal, da je dolgoroËni cilji Slovenije obstoj in razvoj slovenskega kmetijstva, izboljπanje
konkurenËne sposobnosti slovenskega gospodarstva in Ëimboljπa izhodiπËa pri koriπËenju
strukturne in kohezijske pomoËi v letih 2007-2013.
Slovensko nadaljnjo pot v EU pa je Engelman opredelil takole: prilagoditi bo potrebno
Ëas in naËin odloËanja, zagotoviti primerno ravnoteæje med uËinkovitostjo in
demokratiËnostjo, v JV Evropi pa bo potrebno igrati aktivno vlogo, znajti pa se bo treba
tudi v okolju, kjer se spreminja relativni pomen posameznih politik.
Direktor urada za Slovence v zamejstvu in po svetu »rtomir ©pacapan je v svojem
nastopu dejal, da so Slovenci v zgodovini vedno znali preæiveti, predvsem pa poiskati
osnove za svoj obstoj. Poudaril je, da je vsak Slovenec del Slovenije kjer koli æivi in, da bo
potrebno v institucijah Slovencem izven matice zagotoviti πe veËjo skrb kot doslej. Svoj
pogled ob vstopu Slovenije v EU in slovenstvu je predstavil tudi predsednik Sveta slovenskih
organizacij (SSO) v Italiji Sergij Pahor, ki je poudaril, da bodo z vstopom novih dræav v
EU padle meje, ki so te narode predolgo loËevale. Ob tem pa je izrazil zaskrbljenost nad
“πtevilËno majhnostjo” Slovenije ter odnosom slovenskih institucij do zamejskih Slovencev.
Direktor za mednarodne odnose z vzhodnoevropskimi dræavami na avstrijskem zunanjem
ministrstvu Zdravko Inzko pa je v svojem nastopu izpostavil, da se nove Ëlanice le vraËajo
tja kjer so vËasih æe bile. Ob tem pa je opozoril, da se je treba zavedati, da tudi v EU ni vse
zlato. Po njegovem mnenju bi morala Evropa imeti svoje dolgoroËne usmeritve, kot jih
imajo na primer ZDA.
Za Slovenija v tej Evropi pa je po njegovem mnenju moË najti ustrezno vlogo le, Ëe bo
ta znala izrabiti svoje “moæganske celice”, ki jih ta, kot pravi Inzko, ima kar nekaj. Danaπnja
okrogla miza ob 10. taboru Slovencev iz matiËne domovine, zamejstva, zdomstva in
izseljenstva, na kateri so ob imenovanih sodelovali πe Ivo Jevnikar novinar in publicist iz
Trsta, Joæe Hirnoek predsednik Zveze Slovencev na Madæarskem ter urednik Novega
glasu iz Gorice Jurij Paljk, je pokazala, da so razmiπljanja usmerjena v pravo smer, le
udejanjiti bi jih bilo potrebno v praksi. To pa je vËasih teæje, kot leporeËje politikov ob
njihovih javnih nastopih. Del smo lahko sliπali tudi na danaπnji okrogli mizi.
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Dodajmo πe to, da so danaπnje sreËanje popestrili Kvintet Ventusin drugi umetniki. V
atriju Zavoda sv. Stanislava pa se je s posebno razstavo predstavila akademska slikarke
Andreje Dolinar iz Argentine
Ljubljanske novice - J. Temlin
FM: pod Ëlankom obstaja povezava s spletno stran SVS
●

●

●

Deseti tabor Slovencev po svetu
EU za Slovenijo pomeni priloænost
Ljubljana | 14.6.2003 | STA/P.M.
Slovenski izseljenci in zamejci, ki so se zbrali na 10. taboru Slovencev po svetu v Ljubljani,
so razpravljali o bliænji πiritvi Evropske unije. Kot so poudarili govorniki, imamo Slovenci
z vstopom v EU priloænost, da se utrdimo kot narod, ali pa se izgubimo.
Predsednik izseljenskega druπtva Slovenija v svetu (SVS) Boπtjan Kocmur je uvodoma
poudaril, da lahko Slovenci v zdruæeni Evropi postanemo πe trdnejπi, lahko pa se tudi
porazgubimo po velikem evropskem ozemlju. Dræavni sekretar iz urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu »rtomir ©pacapan je ob tem dodal, da je “mali
narod æe pokazal, da zna delovati sloæno”. Namestnik direktorja sluæbe
vlade za evropske zadeve (SVEZ) Andrej Engelman pa se je posvetil
predvsem procesu vstopanja Slovenije v EU. Kot konËne cilje
pristopnega procesa je nanizal prevetritev slovenskega prostora s sveæimi
idejami, vzpostavitev skupnih evropskih pravil ter oblikovanje obmoËja
stabilnosti, varnosti in blaginje.
Kocmur je dejal πe, da se bo Slovenija po vstopu v EU sooËila s
preseljevanjem tako iz Slovenije v tujino kot tudi v dræavo samo.
Vpraπal se je, kako bo Slovenija v tem Ëasu pristopala k izseljencem,
saj bi bilo vzpodbudno, Ëe bi se ËimveË Slovencev v zamejstvu in v
svetu vrnilo v domovino. Zato je nujno potrebno sprejeti zakon, ki
bo to problematiko uredil, je πe poudaril.
Engelman se v svojem prispevku ni toliko osredotoËil na poloæaj Slovencev po svetu,
ampak je predstavil slovensko vkljuËevanje v EU. Dejal je, da so bila pogajanja z Unijo
teæka, vendar zaradi politiËne volje hitra. “Trditev, da smo premehki in da sprejemamo
vse, kar EU od nas zahteva, je dokaz nerazumevanja procesa,” je poudaril in dodal, da bo
pravni red EU tudi naπ pravni red. Povedal je tudi, da Slovenija v pogajanjih ni hotela
dajati dvomov o uspeπnosti in sposobnosti dokonËanja “projekta”, torej o sposobnosti
pogajanja pripeljati do konca, ker je paË majhna in politiËno manj pomembna.
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Sicer pa se kratkoroËni cilj Slovenije znotraj EU nanaπa na Ëim boljπi neto plaËniπki
poloæaj v zvezi z evropskim proraËunom ter s tem pogojev za neboleËe, postopno
prestrukturiranje, dolgoroËni cilji Slovenije pa na obstoj in razvoj kmetijstva, izboljπanje
konkurenËne sposobnosti Slovenije, Ëimboljπe izhodiπËe pri koriπËenju strukturne in
kohezijske pomoËi ter najboljπi pogoji za pogajanja z EU za obdobje 2007-2013, je povedal
Engelman.
Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) v Italiji Sergij Pahor je poudaril, da bodo
z vstopom novih dræav v EU padle meje, ki so te narode predolgo loËevale. Izrazil pa je
zaskrbljenost nad “πtevilËno majhnostjo” Slovenije ter odnosom slovenskih institucij do
zamejskih Slovencev.
Naslednje korake Slovenije na poti v EU pa je opredelil takole: Prilagoditi bo potrebno
Ëas in naËin odloËanja, zagotoviti primerno ravnoteæje med uËinkovitostjo in
demokratiËnostjo, v JV Evropi bo potrebno igrati aktivno vlogo, znajti pa se bo treba
tudi v okolju, kjer se spreminja relativni pomen posameznih politik.
Engelman se je ustavil πe ob izzivih, ki Ëakajo Slovenijo. Omenil je ekonomske in politiËne
teæave. Med prvimi je izpostavil neusklajenost enotne monetarne politike EU z
nacionalnimi fiskalnimi, staranje prebivalstva, poleg tega naj ne bi vsi deli notranjega trga
delovali dobro, kot zadnje pa je πe omenil nezadostno mednarodno konkurenËnost Evrope.
Med politiËne izzive je uvrstil predvsem nezadovoljstvo dræavljanov povezave s
centralizirano EU - teæava je namreË demokratiËni deficit, saj odloËajo ljudje, ki niso
neposredno izvoljeni. Neustrezna je tudi skupna zunanja in varnostna politika, obstajajo
pa tudi institucionalni problemi, na primer kakπna bo vloga majhnih dræav, je dejal
Engelman.
Med izzive je uvrstil tudi πiritev EU, ki bo popolnoma drugaËna od predhodnih. K
petnajsterici se prikljuËujejo revnejπe dræave, hkrati pa je to tudi najveËja πiritev v zgodovini
EU. Zaradi omenjenega bo potrebno oblikovati tudi novo politiko do sosednjih dræav, je
prepriËan Engelman. Kot zadnje pa je omenil πe spremenjeno mednarodno okolje, v
katerem se bo treba znajti.
Da so se Slovenci v zgodovini znaπli in da so znali preæiveti ter da so kljub pritiskom
ostali Slovenci, je na okrogli mizi poudaril ©pacapan. Dejal, je da je vsak posamezen
Slovenec v tujini del slovenskega telesa in da je kljuËna skrb zanje. PrepriËan je, da lahko
Slovence v prihodnosti ugonobi le lastna nesloga.
(http://24ur.com)
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Slovenci v svetu: EU za Slovenijo pomeni priloænost
14. 6. (STA) - www.pinkponk.com je med drugim poroËal:
Da so se Slovenci v zgodovini znaπli in da so znali preæiveti ter da so kljub pritiskom
ostali Slovenci, je na okrogli mizi poudaril ©pacapan. Dejal, je da je vsak posamezen
Slovenec v tujini del slovenskega telesa in da je kljuËna skrb zanje. PrepriËan je, da lahko
Slovence v prihodnosti ugonobi le lastna nesloga.
Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) v Italiji Sergij Pahor je poudaril, da bodo
z vstopom novih dræav v EU padle meje, ki so te narode predolgo loËevale. Izrazil pa je
zaskrbljenost nad ≈πtevilËno majhnostjo« Slovenije ter odnosom slovenskih institucij do
zamejskih Slovencev.
Tudi direktor za mednarodne odnose z vzhodnoevropskimi dræavami na avstrijskem
zunanjem ministrstvu Zdravko Inzko je dejal, da se pristopnice vraËajo nekam, kjer so æe
bile. PrepriËan je, da je na ta naËin opravljena zgodovinska krivica, vendarle pa je opozoril,
da tudi v Evropi ni vse zlato, kar se sveti. Manjkajo ji t. i. ≈evropske sanje«, kar pa premorejo
ZDA, je prepriËan.
Vendar pa kljub vsemu za Slovenijo ni alternative Ëlanstvu, je poudaril. »e bo Slovenija
hotela, bo lahko v Evropi igrala ≈nadpovpreËno« vlogo. ≈Potrebne pa bodo moæganske
celice. Inteligenca v Bruslju namreË vedno priznava inteligenco drugih. Kvaliteta naj bo
slovenska identiteta v EU,« je svoje razmiπljanje zakljuËil Inzko.
Na okrogli mizi so sodelovali πe novinar in publicist iz Trsta Ivo Jevnikar, predsednik Zveze
Slovencev na Madæarskem Joæe Hirnoek ter urednik Novega glasu iz Gorice Jurij Paljk.
www.pinkponk.com
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www.vecer.com

●

●

●

SLOVENCI PO SVETU O NOVIH IZZIVIH
Slovenija - sobota, 14. junij 2003 (20:45)
Deseti tabor Slovencev po svetu, sicer tradicionalno sreËanje Slovencev iz matiËne
domovine, zamejstva, zdomstva in izseljenstva, je minil v znamenju spominov na
bliænjo in daljno preteklost Slovencev ter v skrbi za njihovo prihodnost znotraj
razπirjene Evropske unije.
Predsednik izseljenskega druπtva Slovenija v svetu (SVS)
Boπtjan Kocmur je uvodoma poudaril, da lahko Slovenci
v zdruæeni Evropi postanemo πe trdnejπi, lahko pa se tudi
porazgubimo po velikem evropskem ozemlju. Dræavni
sekretar iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu
»rtomir ©pacapan je ob tem dodal, da je “mali narod æe
pokazal, da zna delovati sloæno”. Namestnik direktorja
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sluæbe vlade za evropske zadeve (SVEZ) Andrej Engelman pa se je posvetil predvsem
procesu vstopanja Slovenije v EU.
Kocmur: VraËanje Slovencev v domovino bi bilo vzpodbudno
Boπtjan Kocmur je dejal, da se bo Slovenija po vstopu v EU sooËila s preseljevanjem
tako iz Slovenije v tujino kot tudi v dræavo samo. Vpraπal se je, kako bo Slovenija v tem
Ëasu pristopala k izseljencem, saj bi bilo vzpodbudno, Ëe bi se ËimveË Slovencev v zamejstvu
in v svetu vrnilo v domovino. Zato je nujno potrebno sprejeti zakon, ki bo to problematiko
uredil, je πe poudaril.
Engelman o slovenskem vkljuËevanju v EU
Andrej Engelman je predstavil slovensko vkljuËevanje v EU.
Dejal je, da so bila pogajanja z unijo teæka, vendar zaradi
politiËne volje hitra. “Trditev, da smo premehki in da sprejemamo vse, kar EU od nas zahteva, je dokaz nerazumevanja
procesa.” Sicer pa so kratkoroËni cilj Slovenije znotraj EUja Ëimboljπi neto plaËniπki poloæaj v zvezi z evropskim
proraËunom in postopno prestrukturiranje. DolgoroËni cilji Slovenije so obstoj in razvoj
kmetijstva, izboljπanje konkurenËne sposobnosti Slovenije, Ëimboljπe izhodiπËe pri
izkoriπËanju strukturne in kohezijske pomoËi ter najboljπi pogoji za pogajanja z EU-jem
za obdobje 2007-2013, je povedal Engelman.
Naslednje korake Slovenije na poti v EU pa je opredelil takole: prilagoditi bo potrebno
Ëas in naËin odloËanja,zagotoviti primerno ravnoteæje med uËinkovitostjo in
demokratiËnostjo, v JV Evropi bo potrebno igrati aktivno vlogo, znajti pa se bo treba
tudi v okolju, kjer se spreminja relativni pomen posameznih politik. Engelman se je
ustavil πe ob izzivih, ki Ëakajo Slovenijo. Omenil je ekonomske in politiËne teæave.
Med prvimi je izpostavil neusklajenost enotne monetarne politike EU-ja z nacionalnimi
fiskalnimi, staranje prebivalstva, poleg tega naj ne bi vsi deli notranjega trga delovali
dobro. Kot zadnje je omenil nezadostno mednarodno konkurenËnost Evrope. Med
politiËne izzive je uvrstil predvsem nezadovoljstvo dræavljanov povezave s centraliziranim EU-jem - teæava je namreË demokratiËni deficit, saj odloËajo ljudje, ki niso
neposredno izvoljeni. Neustrezna je tudi skupna zunanja in varnostna politika,
obstajajo pa tudi institucionalni problemi, na primer kakπna bo vloga majhnih dræav,
je dejal Engelman.
Med izzive je uvrstil tudi πiritev EU-ja, ki bo popolnoma drugaËna od predhodnih. K
petnajsterici se prikljuËujejo revnejπe dræave, hkrati pa je to tudi najveËja πiritev v zgodovini
EU-ja. Zaradi omenjenega bo potrebno oblikovati tudi novo politiko do sosednjih dræav,
je prepriËan Engelman.
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©pacapan: Vsak Slovenec v tujini je del slovenskega telesa
»rtomir ©pacapan je poudaril, da so se Slovenci v zgodovini znaπli in
da so znali preæiveti ter da so kljub pritiskom ostali Slovenci. Dejal, je
da je vsak posamezen Slovenec v tujini del slovenskega telesa. PrepriËan
je, da lahko Slovence v prihodnosti ugonobi le lastna nesloga.
(Televizija Slovenija: Prispevek Jelene AπËiË
Radio Slovenija: Prispevek Lili Brunec KlanËar)
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