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Prva alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU
S PREPOVEDANIMI DROGAMI

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa
državnega svetnika Jožeta ilca kot predstavnika državnega
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles
pri obravnavi predloga zakona.

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije
je Državni svet Republike Slovenije na 49. seji, dne 22. 3.
2000, določil besedilo predloga zakona o spremembi zakona
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in ga na
podlagi 204.a člena poslovnika državnega zbora pošilja
državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.

zlasti, če se osumljencu odvzame prostost in je ta odvzem časovno
točno opredeljen. Čakanje na izjavo zdravstvenega inšpektorata
lahko celoten postopek izniči in onemogoči učinkoviti nadzor
izvajanja zakona. Prav tako se zastavlja vprašanje, koliko je
zdravstveni inšpektorat sploh kadrovsko sposoben učinkovito
ugotavljati in preganjati nezakonitosti v zvezi z zakonom o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Sedanje besedilo
omenjenega zakona lahko tudi prizadene posebne metode in
sredstva, ki jih predvideva 150. in 151. člen zakona o kazenskem
postopku in so potrebne pri raziskovanju suma kaznivega dejanja
neupravičene proizvodnje in prometa mamil po 196. členu in
omogočanja uživanja mamil po 197. členu Kazenskega zakonika
Republike Slovenije.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur. I.
RS, št. 108/99) je v 28. členu določil, da inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki
se nanašajo na proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami,
opravlja zdravstveni inšpektorat. V drugem odstavku istega člena
so določene pristojnosti zdravstvenega inšpektorata za izvajanje
določenih ukrepov. V 3. točki drugega odstavka 28. člena je
navedeno, da zdravstveni inšpektorat v primeru kršitev določb
tega zakona predlaga postopek o prekršku. Policija tako ne more
predlagati postopka o prekršku po določilu prvega odstavka 105.
člena zakona o prekrških.

Prav tako sedanji zakon tudi ni v skladu z mednarodnimi
konvencijami na področju mamil, ki zavezujejo Republiko Slovenijo
zlasti glede varstva otrok.

2. Cilji in načela zakona
3. Finančne in druge posledice zakona
Po določilu prvega odstavka 105. člena zakona o prekrških se
postopek o prekršku uvede na predlog pristojnega organa,
organizacije ali oškodovanca. Pristojni organ kot predlagatelj
postopka o prekršku je po sedanji 3. točki drugega odstavka 28.
člena samo zdravstveni inšpektorat. Policija tako ne more
predlagati postopka o prekršku.

Predlagana sprememba zakona nima finančnih posledic, prej
nasprotno. Zaradi te spremembe bo zakonski nadzor učinkovitejši.

To je popolni nesmisel. Nedovoljena proizvodnja in promet z
drogami predstavlja najnevarnejšo obliko kriminalitete. Zdravstveni
inšpektorat nikakor ni niti usposobljen niti nima ustreznih pooblastil
za učinkovito preganjanje navedene nezakonitosti. Sedanje
zakonsko besedilo onemogoča policiji ukrepanje na področju
prekrškov glede proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili.
Ta zakon že ima negativne posledice. Sodniki za prekrške
zavračajo predloge policije. Obstoji mnenje Senata za prekrške
RS, št. Pp-1842/00. Po tem stališču je primarni predlagatelj
zdravstveni inšpektorat. Policija pa je upravičena nastopati kot
predlagatelj šele v primeru, ko zdravstveni inšpektorat ob
ugotovitvi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami ne namerava vložiti predloga za uvedbo
postopka o prekršku in poda o tem pisno izjavo.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.
I. RS, št. 108/99) se v 28. členu za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
"Pristojnosti, ki jih ima zdravstveni inšpektorat po tem zakonu, v
ničemer ne posegajo v pristojnosti in naloge policije pri
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in
prekrškov, ki se nanašajo na nedovoljeno proizvodnjo in promet
s prepovedanimi drogami, kakor tudi ne v pravico policije, da
predlaga postopek o prekršku za dejanja, ki so okvalificirana kot
prekršek po tem zakonu."

To predstavlja nepotrebno kompliciranje zadeve in podvajanje
stvari. Upoštevati je treba, da obstajajo nujni primeri. To velja
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III. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek
istega člena.

28. člen
2. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na proizvodnjo in promet
s prepovedanimi drogami, opravlja zdravstveni inšpektorat.

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS.

Pri inšpekcijskem nadzoru ima zdravstveni inšpektorat pravico
in dolžnost izvajati naslednje ukrepe:
Obrazložitev

1. prepovedati pravnim in fizičnim osebam, ki proizvajajo in
opravljajo promet s prepovedanimi drogami, opravljanje te
dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogojev iz tega zakona, dokler
ti pogoji niso izpolnjeni;
2. začasno zaseči prepovedane droge in odrediti druge ukrepe,
potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov ter o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, če gre za carinsko blago, pa o tem obvestiti carinski
organ;
3. v primeru kršitve določb tega zakona predlagati postopek o
prekršku.

28. člen tega zakona določa, da inšpekcijski nadzor nad njegovim
izvajanjem opravlja zdravstveni inšpektorat, ki med drugim lahko
začasno zaseže prepovedane droge in odredi druge ukrepe. V
primeru kršitve določb tega zakona predlaga postopek o prekršku.
V skladu s tem določilom policija ne more predlagati postopka o
prekršku, ker ni predlagatelj, kot ga predvideva člen 105/1 zakona
o prekršku. Vse prijave policije se lahko zavrnejo in obdolženci
oprostijo. Zato je treba 28. člen tega zakona dopolniti z novim
tretjim odstavkom, tako da policiji ostanejo ustrezne pristojnosti
glede predlaganja prestopkov o prekrških in izvajanja drugih
ukrepov zaradi preprečitve nedovoljene proizvodnje in prometa
mamil.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero pritožba ne zadrži
izvršitve.
Če pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka tega člena niso
odpravljene v določenem roku, minister odvzame dovoljenje za
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja zaradi neskladja s 14., 22., 23. in 25. členom Ustave
Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22.3.2000, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem
sodišču Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel

ZAHTEVO
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena
zakona o reviziji postopkov javnega naročanja zaradi neskladja
s 14., 22., 23. in 25. členom Ustave Republike Slovenije in
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organ v postopku revizije javnih naročil, je kršeno načelo
enakopravnosti, saj se mu daje v funkciji revizijskega organa
pristojnost, da odloča o sklepu, ki ga je sprejel kot od države
pooblaščeni posameznik ali inštitucija, da razpolaga s sredstvi, ki
so zbrana v proračunu ali kot prispevki na osnovi posebnih
zakonov in predpisov.

PREDLAGA
da Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da je 2. člen
zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. I. RS, št. 78/
99)v neskladju z navedenimi določbami Ustave Republike
Slovenije.

25. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja vsakemu
državljanu pravico do pritožbe. S tem ko se je naročniku dala
pravica, da sodeluje kot pooblaščenec v reviziji postopka javnega
naročanja, mu je odvzeta pravica, da se na odločbo, ki je sprejeta
na 1. stopnji, čeprav jo je sprejel sam, ne more pritožiti.

Utemeljitev
V 2. členu zakona je v 1. in 2. točki zapisano, da v postopku
revizije sodelujeta:

Sklicevanje na to, da na 1. stopnji revizije sodeluje tudi revizijski
izvedenec, je izničeno s formulacijo prvega stavka 1. točke 16.
člena zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, ki pravi:

1. naročnik s sodelovanjem pristojne pooblaščene neodvisne
osebe (v nadaljnjem besedilu: revizijski izvedenec);
2. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil.

"(1) Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako,
da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila
ali zavrne zahtevek za revizijo."

14. člen Ustave Republike Slovenije določa, da smo vsi državljani
enaki pred zakonom. 22. člen zagotavlja vsem državljanom
varstvo pravic, 23. člen pa predpisuje nepristransko odločanje. S
tem, ko 2. člen v 1. točki določa, da naročnik sodeluje kot revizijski

Nič, kar je zapisano v zakonu, ne obvezuje naročnika, da na 1.
stopnji revizije upošteva kakršno koli mnenje revizijskega
izvedenca, ker zahteva samo njegovo sodelovanje, ne pa obvezno
upoštevanje njegovega mnenja.

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi
z zakonom o izvrševanju proračuna za leto 2000
Vprašanji državnega svetnika Franca Batagelja se glasita:

Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z
zakonom o izvrševanju proračuna za leto 2000 ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

1. Kdo je predlagatelj zakona o izvrševanju proračuna za leto
2000, ki ima toliko napak in kaj bo predlagatelj storil, da se
napake ne bodo izražale v škodo občinam?
2. Kaj bo Ministrstvo za kulturo storilo, ko v prihodnjih mesecih
nekatere ustanove, med njimi Primorsko dramsko gledališče,
ne bodo prejele plač (gre za 75 zaposlenih samo v PDG), saj
Mestna občina Nova Gorica nima nikakršne pristojnosti nad
odločitvami občin soustanoviteljic, ki očitno ne nameravajo
plačati svojega deleža.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Franca Batagelja ter Ministrstvu za finance in Ministrstvu •
za kulturo predlaga, da vprašanji preučita in nanju odgovorita.
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Izpodbijani člen je v nasprotju z zakonom o javnih financah, ki
določa, da mora župan v roku 30 dni.po tem, ko vloži vlada
proračun v državni zbor (15. 10. 1999), začeti postopek za
sprejemanje poračuna, ZIPRO, ki je prinesel obveznosti občin za
proračune, pa je začel veljati 2. 2. 2000.

Obrazložitev
30. člen zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 ni v skladu
z zakonom o lokalni samoupravi, saj krni samostojnost odločanja
na nivoju občine (občina v okviru Ustave in zakonov samostojno
ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo
prenesene z zakonom).

Poleg tega pa je ustavno sodišče že pri izpodbijanju 27. člena
zakona o financiranju občin ugotovilo, da mora zakonodajalec
zagotoviti občini za izvajanje nalog sredstva trajno in neomejeno,
ZIPRO pa je že po vsebini zakon, ki velja samo za obdobje
proračunskega leta 2000.

Zakonodajalec ni pridobil predhodnega soglasja občin za prenos
nalog (išče naknadno soglasje) in ni prenesel tudi sredstev za
prenesene naloge (ustava in zakon o lokalni samoupravi).
30. člen zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 tudi ni v
skladu z določilom, da morajo občine iz dohodnine zagotoviti
sredstva za osnovno delovanje kulturnih zavodov, posega v
delovanje občin in ogroža osnovno delovanje občin (predvsem
tistih, ki prejemajo izravnavo), saj občinam po zakonu o
financiranju občin brez omejitev pripada 35 % dohodnine (ne
glede na to, ali imajo kulturne zavode ali ne in koliko morajo za to
namenjati).

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance in Ministrstvu za
kulturo, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni odgovorita na vprašanji.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
v zvezi s poslovanjem Slovenskih železarn
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi s
poslovanjem Slovenskih železarn ter na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

za manj denarja kot je stal nakup enega obrata iz stečajne mase,
je že druga zgodba, ki potrjuje dejstvo, da razprodaja družb ne
bo prinesla prepotrebnega denarja za razvoj in investicije, ampak
bo učinek nasproten. Kdo bo pokril negativno razliko? Kdo bo
zaustavil spiralo siromašenja, ki se s takimi pristopi in odločitvami
strmo vrti navzdol in ima malo ali nič skupnega z uspešno sanacijo?
Želim vedeti, kaj dela Nadzorni svet, ki je materialno in moralno
odgovoren za nadzor poslovanja in čuvanje premoženja.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti in Nadzornemu svetu Slovenskih
železarn, da vprašanje preučita in nanj odgovorita.

Nadzorni svet miži tudi pri kadrovski politiki koncema, ki je
negativna.

Vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika se glasi:

Ali vodstvo koncema ohranja pri življenju množico neaktivnih
družb zato, da služijo za opravičilo slabim konsolidiranim bilancam
sistema? Da njihovo ohranjanje stane aktivne družbe veliko
denarja, tega Nadzorni svet ne ve? Če se vse navedeno dogaja,
ali obstajajo tudi razne škodljive pogodbe? Verjetnost je velika!

Ali nadzorni svet Slovenskih železarn ve, kaj dela uprava?

Kaj in kdo botruje takim poslovnim odločitvam? Neznanje ali
kaj drugega?

Obrazložitev
V tem trenutku v Slovenskih železarnah vodijo postopek odprodaje
več družb. Na zahtevo SKEI, ki ga ne vključujejo v pogajanja,
kljub temu da gre za pomembno število delovnih mest, in zaradi
obveščenosti slovenske javnosti lahko predpostavljam in
postavljam naslednja vprašanja.

Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in
Nadzornemu svetu Slovenskih železarn, da v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na
vprašanje.

Slovenska javnost ima pravico do resničnih podatkov o poslovanju
Slovenskih železarn, saj upravljajo z velikimi vsotami
davkoplačevalskega denarja, ki ga je državni zbor namenil za
njihovo sanacijo. Ker predsednik uprave intenzivno obdeluje medije,
da bi vplival na javnomnenjsko podobo poslovanja, obstaja
možnost, da Slovenci nimamo pravih informacij. Nas zanimajo
primeri tistih poslovnih odločitev, ki ogrožajo delovna mesta in
premoženje.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Vladi Republike Slovenije in Nadzornemu svetu Slovenskih
železarn d. d. je bilo 22. 3. 2000 posredovano vprašanje g. Alberta
Vodovnika, državnega svetnika, ki zadeva obveščenost Vlade
Republike Slovenije in Nadzornega sveta Slovenskih železarn d.
d. o odločitvah uprave Slovenskih železarn v zveži s poslovanjem
ter z izvajanjem procesa sanacije in privatizacije poslovnega
sistema.

Zelo malo ljudi ve, da je bilo za preprečitev stečaja Jeklolivarne
Ravne d.o.o. potrebnih le okoli 2 mio DEM, in sicer za nakup iz
stečajne mase samo tretjine premoženja bivše Jeklolivarne, to je
le obrata Lahka livarna; za potrebe ohranitve družbe Armature pa
so železarne plačale 3,6 mio DEM. Da se bo sedaj družba Armature skupaj z obratom Lahka livarna prodala nemškemu partnerju
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Slovenije, dne 14. 05. 1998, in dopolnjen s sklepi Vlade
Republike Slovenije, ki so bili sprejeti na 112. seji, dne 3. junija
1999. Na podlagi predpisanih postopkov uprava Slovenskih
železarn d. d. na predlog posebne komisije za pregled ponudb
in izbiro najugodnejšega ponudnika, ki jo sestavljajo
predstavniki Ministrstva za gospodarske dejavnosti in
Slovenskih železarn d. d., ter s soglasjem Nadzornega sveta
Slovenskih železarn vsakič posebej pridobi soglasje Vlade
Republike Slovenije za odprodajo posameznega deleža
družbe.

Vprašanje državnega svetnika g. Alberta Vodovnika je mogoče
razčleniti na probleme obveščenosti nadzornega sveta in javnosti
o izvajanju sanacije in privatizacije Slovenskih železarn, na
vprašanje smotrnosti stečaja Jeklolivarne Ravne d. o. o., na
izvajanje kadrovske politike na ravni poslovnega sistema in na
problem neaktivnih družb. V tem smislu je pripravljen tudi odgovor
na vprašanje državnega svetnika.
1. Slovenske železarne d. d. na podlagi Zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn d. d. (Ur. I. RS, št. 13/98) dvakrat letno
poročajo Vladi Republike Slovenije o poslovanju sistema
Slovenskih železarn. Sestavni del poročila je tudi potek
privatizacije sistema Slovenskih železarn. Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti poleg navedenega prejema od
uprave Slovenskih železarn d. d. tudi trimesečna poročila o
tekočem poslovanju poslovnega sistema. Ista poročila
Slovenskih železarn prejema v razpravo Nadzorni svet
Slovenskih železarn d.d., ki ga je uprava Slovenskih železarn
d.d. doslej praviloma mesečno seznanjala s poslovanjem
Slovenskih železarn. Poročila so vsebovala potek poslovnega
in finančnega prestrukturiranja ter potek izvedbe procesa
privatizacije.

3. Kadrovsko politiko, ki je sestavni del procesa poslovnega
prestrukturiranja sistema Slovenskih železarn, načrtuje in
izvaja na ravni poslovnega sistema uprava Slovenskih
železarn d. d., nadzorni svet pa skupaj z večinskim lastnikom
imenuje predsednika in člane uprave Slovenskih železarn d. d.
4. Izguba neaktivnih družb je znašala v letu 1998 5,5 mlrd SIT,
v letu 1999 pa 1,2 mlrd SIT. Poslovni in finančni rezultati
neaktivnih družb so bili vedno prikazani ločeno od poslovanja
aktivnih družb, še posebej zato, ker je bil Sanacijski program
Slovenskih železarn osredotočen na družbe poslovnega
jedra sistema Slovenskih železarn. Zato se v poročilih uprave
Slovenskih železarn daje prednost izvajanju sanacije jedrnih
družb. Tako na Vladi Republike Slovenije kot na Nadzornem
svetu Slovenskih železarn je pri razpravi posvečena posebna
skrb poslovnemu prestrukturiranju družb poslovnega jedra,
nato poslovnim rezultatom celotnega poslovnega sistema in
v tem okviru posebej poslovnim rezultatom neaktivnih družb
in drugih družb, ki niso del poslovnega jedra sistema.

Na podlagi 20. člena Zakona o privatizaciji Slovenskih
železarn d.d. Vlada Republike Slovenije poroča polletno
Državnemu zboru Republike Slovenije o poteku sanacije in
privatizacije Slovenskih železarn ter o namenski porabi
sredstev dokapitalizacije.
2. Družba Jeklolivama je imela na dan 30. 06. 1997 za
940.000.000,00 SIT neto dolga oziroma so kratkoročne
obveznosti te družbe presegla kratkoročna gibljiva sredstva
za 940.000.000,00 SIT. Zato bi bilo potrebno, na podlagi
presoje takratne uprave Slovenskih železarn d. d., za
sanacijo te družbe bistveno več sredstev kot 2 mio DEM, kot
je to navedeno v vprašanju državnega svetnika.

Poseben pristop do razreševanja problema neaktivnih družb
in drugih dfužb, ki niso del poslovnega jedra sistema
Slovenskih železarn, je opredeljen tudi v Programu
prestrukturiranja železarstva v Sloveniji, ki je bil sprejet na
226. korespondenčni seji Vlade Republike Slovenije, dne 22.
marca 2000, in poslan v presojo Komisiji EU.

Potrebno je ugotoviti, da poteka proces privatizacije
Slovenskih železarn v neugodnih tržnih razmerah, tako da je
družbe, ki poslujejo z izgubo ali so večinsko poslovno
navezane na enega samega poslovnega partnerja, težko
prodajati in pri tem dosegati pozitivno razliko med tržno
vrednostjo in knjigovodsko izkazano vrednostjo, še zlasti
zato, ker so knjigovodske vrednosti premoženja praviloma
višje od ocenjene tržne vrednosti.

Po navedenem programu je predvideno, da bodo formalni
postopki likvidacije in stečajev za vse neaktivne družbe
sproženi najpozneje do konca leta 2000. Za druge družbe, ki
niso del poslovnega jedra, pa je izdelan diferenciran načrt
privatizacije, tako da so posebej opredeljene proizvodne
družbe, storitvene družbe, družbe energetike in zunanjetrgovinske družbe. Ocenjuje se, da bo postopek privatizacije
za večino teh družb zaključen do izteka leta 2000, le dve
energetski podjetji bosta prodani do konca leta 2002, to je do
roka privatizacije celotnega poslovnega sistema Slovenskih
železarn, vključno z družbami poslovnega jedra.

Postopki privatizacije so podrobno predpisani v "Programu
privatizacije Slovenskih železarn in posameznih družb v
poslovnem sistemu", ki je bil potrjen na 61. seji Vlade Republike

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v
zvezi z delom Urada za invalide
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z
delom Urada za invalide ter na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

SKLEP

Kdaj bo Vlada Republike Slovenije obravnavala delo Urada
Republike Slovenije za invalide z vidika opravljanja njegovih nalog
po ustanovitvenem aktu?

Vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasi:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
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tisto kategorijo državljanov, ki ne morejo sami poskrbeti zase. Pri
tem pa se postavlja vprašanje, kaj je s tem v zvezi naredil Urad
Republike Slovenije za invalide, ki je organiziran v okviru Vlade
Republike Slovenije. Le-ta bi moral predlagati pozitivne zakonske
rešitve in spremljati stanje na tem področju v praksi ter predlagati
ustrezne rešitve.

Obrazložitev
Ob obravnavi predloga strateških ciljev razvoja trga dela do leta
2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje
je bilo na Komisiji državnega sveta za družbene dejavnosti
postavljeno vprašanje, kakšen kvotni sistem obvezuje delovne
organizacije za zaposlovanje invalidov. V Sloveniji v obdobju
prilagoditve zaposlovanja iz prejšnjega sistema v nov sistem
številne domače in tudi tuje firme, ki so prevzele naše programe,
brezkompromisno odrivajo najprej vse invalide, česar nikakor ne
morejo storiti v Avstriji, Italiji in drugih evropskih državah.

V tem uradu bi namreč moral biti za direktorja postavljen
strokovnjak, ki bi bil strokovno in moralno sposoben opravljati te
in podobne naloge, ne pa da se namesto tega vpleta v takšne in
drugačne oblike rovarjenja, manipuliranja in uporablja še druge
vprašljive metode.

Civilna družba bi tu morala odigrati pomembnejšo vlogo in zaščititi

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za politični sistem k poročilu Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije za leto 1999
matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da ob obravnavi
in sprejemu tega poročila na državnem zboru predlaga sprejem
dodatnega sklepa, ki bo zavezoval Vlado Republike Slovenije, da
čimprej pripravi in pošlje v zakonodajni postopek v državni zbor
predlog zakona o delovnih razmerjih v drugi obravnavi.

Komisija za politični sistem je na 54. seji, dne 15. 5. 2000,
obravnavala poročilo Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije za leto 1999.
Komisija poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije
za leto 1999 podpira.
Po obsežni razpravi, zlasti o tistem delu poročila, ki obravnava
kršitve na področju delovnih razmerij, komisija predlaga

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnem sporu - hitri postopek
sodno enakopravna instanca, to je Vrhovno sodišče Republike
Slovenije.

Komisija za politični sistem je na 54. seji, dne 15. 5. 2000,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravnem sporu (EPA 1139-11), ki ga je v zakonodajni postopek
predložila Vlada Republike Slovenije.

Komisija izraža tudi dvom v primernost opustitve določila 4.
odstavka 180. člena zakona o pravdnem postopku (neplačilo
sodnih taks po opominu pomeni umik tožbe), ki se predlaga v 4.
členu predloga zakona. Pogoj za plačilo taks namreč prispeva k
večji disciplini in kooperativnosti strank v postopku.

Komisija načelno podpira predlog sprememb in dopolnitev zakona.
Komisija je v razpravi menila, da predlagano krčenje pristojnosti
Vrhovnega sodišča (2. člen predloga zakona) ni primerno. Že
načelo dvoinstančnosti zavleče postopek obravnavane zadeve
in ne prispeva k skrajšanju postopka.Tudi položaj organov, katerih
akti se bodo presojali, zahteva, da jih temu primerno obravnava

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o kmetijstvu hitri postopek
Komisija je podprla prizadevanje predlagatelja zakona, da se kmete
pri dopolnilnih dejavnostih kar najmanj omejuje, saj so takšne
dejavnosti nujno potrebne za zagotavljanje socialne varnosti in
za polno zaposlenost družinskih članov. Zato pozitivno ocenjuje
opredelitev predlagatelja, da dohodek od dopolnilne dejavnosti ne
sme biti večji od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti in
ne sme presegati 1,2 povprečne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji, na območjih z omejenimi dejavniki pa ne sme biti večji
od 2,5 povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 28. seji,
dne 3. 5. 2000, obravnavala predlog zakona o kmetijstvu (EPA
1137-11), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila
Vlada Republike Slovenije.
Člani komisije so prejeli tudi pripombe in predloge za dopolnitev
zakona, ki jih je posredovala Univerza v Ljubtjani, Biotehniška
fakulteta.
Komisija ugotavlja, da bo ta zakon pravna osnova vsem ukrepom
kmetijske politike, sledili pa mu bodo še številni podzakonski akti.
Z zakonom bo tudi opredeljeno, da se bo moralo kmetijsko
ministrstvo pri pripravi ključnih dokumentov o njihovi vsebini
posvetovati s pristojnimi organi, kot je npr. Svet za kmetijstvo in
podeželje, ki ga bodo zastopali predstavniki nevladnih organizacij
(Kmetijsko gozdarske zbornice, zveze zadružnikov, predstavniki
kmetijskih fakultet in inštitutov, sindikati in podobno).

Komisija meni, da bi moralo biti v predlogu zakona jasno
opredeljeno vprašanje dohodka od kmetijstva. Če je katastrski
dohodek edino merilo zanj, bi zakon o kmetijstvu to moral
vsebovati, saj bo v nasprotnem primeru prihajalo do anomalij pri
odločanju o socialnih pravicah kmetov (štipendije, otroški dodatki,
sprejem v študentske domove ipd.).
Komisija meni, da so pripombe in predlogi Biotehniške fakultete,
ki se nanašajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu,
trajnostni razvoj in zaščito oziroma pravico do kmetovanja kot
gospodarske dejavnosti na podeželju, konsistentne in vsebinske.
Vsekakor sodijo v predlog zakona o kmetijstvu, saj bi bilo mogoče
na osnovi teh zakonskih določil ustrezno zaščititi določeno
ureditev ter sprejeti na primer pravilnik o kmetovanju, ki bi ob
sodelovanju stroke podrobno določal, katera opravila sodijo med
dobro kmetovanje in bi ga kmetje morali tudi spoštovati.

Predlog zakona o kmetijstvu sodi v sklop zakonov, ki jih je
potrebno sprejeti v procesu prevzemanja pravnega reda Evropske
unije in ker se je Republika Slovenija s pogajalskimi izhodišči
zavezala, da bo zakon sprejet do 30.6.2000, je utemeljen sprejem
zakona po hitrem postopku.
Predstavnika Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sta izčrpno
obrazložila posredovane pripombe in predloge dopolnitev poglavij
glede ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, trajnostnega
razvoja ter zaščite oziroma pravice do kmetovanja kot
gospodarske dejavnosti na podeželju.

Komisija podpira predlog zakona o kmetijstvu po hitrem postopku,
kakor tudi pripombe in predloge Biotehniške fakultete ter
predlagatelju zakona predlaga, date pripombe in predloge ustrezno
preuči ter jih v okviru možnosti t^idi upošteva.

Komisija ocenjuje, da bi predlog zakona moral vsebovati dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, ki že tradicionalno sodijo v kmetijski resor
(cvetličartsvo, vrtnarstvo), kakor tudi programe kmetijskega
izobraževanja, saj dosedanja praksa kaže, da ima ingerenco
nad programi kmetijskega izobraževanja gospodarska ali obrtna
zbornica, ki celo izdaja spričevala na primer za izobraževanje
kletarstva.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah - skrajšani postopek
oblikovale stranke, pač pa tudi onih, za katerimi stoje manj
organizirane oblike, kot so skupine občanov ali različne civilne
pobude, ki sodelujejo v procesu odločanja in urejanja problemov
v okviru občinskega sveta.

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
35. seji, dne 24. 5. 2000, obravnavala predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (EPA
1102-11), ki ga je v zakonodajni postopek predložila Vlada
Republike Slovenije.

Komisija se zavzema za to, da se v zakonu opredeli tudi pravica
do dela sredstev za tisto stranko ali skupino, ki je predlagala in
uspela s svojim kandidatom za župana. Komisija se zavzema
tudi za manj tog pristop do limitov, kot je zgornja meja 30 SIT na
glas volivca, ki je veljavno glasoval za določeno stranko. Ta meja
je zapisana že v prejšnjem zakonu in realno ni več enako visoka.
Komisija se zavzema za način financiranja, ki bo v večji meri
odvisen od odstotka občinskega proračuna.

Komisija ugotavlja, da je v predlogu zakona vrsta pomanjkljivosti
s stališča urejanja problematike v lokalnih skupnostih.
Komisija predlaga, da se 16. člen predloga zakona zapiše z jasno
dikcijo, ki bo omogočila enotno in nedvoumno uporabo, saj sedanja
dopušča nasprotujoče interpretacije.
Komisija predlaga spremembo 16. člena predloga v smislu rešitev,
ki prizadetih ne bodo silile v nelegalne rešitve zato, da bi lahko
normalno opravljali funkcijo, za katero so bili izvoljeni.

Zaradi vsega navedenega komisija zavrača predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah.

Komisija predlaga, da se s tem členem uredi tudi financiranje
delovanja svetniških skupin v občinskih svetih, ne le onih, ki so jih

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o splošnem upravnem postopku - skrajšani postopek
so izvršljive pred njihovo pravnomočnostjo (npr. odločbe davčne
uprave). Poleg tega pa komisija tudi meni, da nadvomno sodi v
sklop izjem, ki zajemajo osebnostne in materialne pravice s
področja družine, invalidskega in socialnega varstva, tudi področje
pokojninskih pravic, zato bi bilo nujno tudi s to izjemo dopolniti
besedilo 1. člena predloga zakona.

Komisija za politični sistem je na 54. seji, dne 15. 5. 2000,
obravnavala predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
splošnem upravnem postopku (EPA 1116-11), ki gaje v zakonodajni
postopek predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija je po opravljeni obravnavi sklenila podpreti predlog
sprememb in dopolnitev zakona. Ob tem pa komisija predlaga, da
bi morala biti dikcija 1. člena zelo precizna in zajemati poleg
pravnomočnih in izvršljivih upravnih odločb le še tiste dokončne
upravne odločbe, za katere specialni zakon izrecno določa, da

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varnosti cestnega prometa - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 54. seji, dne 15. 5. 2000,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o varnostni cestnega prometa (EPA 1138-II), ki ga je v zakonodajni
postopek predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija načelno podpira predloženi predlog zakona.

o skrajšanem postopku in oblikovanju besedila sprememb in
dopolnitev zakona upošteva opozorilo za ustrezno dopolnitev
določb, ki urejajo kršitve določb o prepovedih in omejitvah prometa,
ter na ustrezno dopolnitev prehodnih in končnih določb glede
začetka izvajanja 3. točke prvega odstavka 174. člena zakona
(nalepke za tehnični pregled).

Komisija se je v razpravi seznanila tudi z mnenjem Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, zato priporoča
matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da pri odločanju

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o Računskem sodišču
- druga obravnava
se z zakonom ne prejudicira notranja organiziranost Računskega
sodišča RS.

Komisija za gospodarstvo je na 45. seji, dne 23. 5. 2000,
obravnavala predlog zakona o Računskem sodišču (EPA 860-II)
ter ga podprla.
Komisija meni, da je predloženi predlog zakona primerna podlaga
za nadaljnjo zakonodajno obravnavo, ob tem pa opozarja, da naj

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je 11. marca 1999 organiziral predavanje AVSTRIJA
IN EU - O IZKUŠNJAH PRI PREDSEDOVANJU IN PERSPEKTIVAH ZA PRIHODNOST. Predavala je dr. Benita-Maria Ferrero-VValdner, državna sekretarka v Zveznem
ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije, zdaj avstrijska zunanja ministrica

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je uvodoma pozdravil vse navzoče, še posebej predavateljico dr. Benito-Mario
Ferrero-VValdner, avstrijskega veleposlanika v Republiki Sloveniji
dr. Gerharda VVagnerja, predsednika državnega zbora Janeza
Podobnika in vodjo ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za
Vzhodno in Jugovzhodno Evropo dr. Miroslava Polzerja.

Na podlagi teh izkušenj nam današnji položaj EU v svetu in
razvoj v sami Uniji kaže naslednjo podobo: prav gotovo ne bi
nihče dvomil ali oporekal dejstvu, da je EU z uspešnim
povezovanjem v preteklih desetletjih postala osrednji gospodarski
in politični dejavnik v svetu. Po številu prebivalstva, politični
stabilnosti, gospodarskem razvoju, trgovini in podobno se EU
danes uvršča med najpomembnejše dejavnike v svetu. Tako na
primer EU proizvede 31 % vsega blaga svetovne produkcije, ima
z okroglo 20 % največji delež v svetovni trgovini (ZDA le 16 %)
in ustvari skoraj 40 % BDP vseh držav OECD (ZDA 32 %,
Japonska pa 20 %).

V nekaj besedah je predstavil predavateljico, ki si je po končanem
študiju prava pridobila bogate izkušnje v zasebnem gospodarstvu
ter v zveznem ministrstvu za zunanje zadeve. Opravljala je
dolžnosti na veleposlaništvih v Dakarju, Madridu in Parizu. V letih
1994/95 je bila šefinja protokola pri Združenih narodih, od maja
1995 pa državna sekretarka v Zveznem ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Avstrije.

Poleg tega je postala EU prav gotovo najmočnejša sila pomoči na
svetu. EU, ki šteje samo 8 % svetovnega prebivalstva, prispeva
kar 60 % vse pomoči za nerazvite, 50 % vse humanitarne pomoči,
80 % programov pomoči za Rusijo in skupnost neodvisnih držav,
50 % pomoči za Palestince, 40 % vseh sredstev za obnovo
Bosne, pokriva 36 % proračuna ZN in 40 % proračuna za mirovne
sile.

Poudaril je, da sodi to predavanje v širši okvir stikov med Avstrijo
in Slovenijo. Pomen tega sodelovanja, ne le na gospodarskem,
pač pa tudi na strokovnem področju, še posebej prihaja do izraza
v sedanji fazi našega vključevanja v Evropsko unijo (v
nadaljevanju: EU). Kot polnopravna članica EU in v drugi polovici
leta 1998 predsedujoča država je sosednja Avstrija za nas še
kako pomembna, tako z vidika podpore našim prizadevanjem pri
vključevanju v EU kot tudi pri posredovanju dragocenih izkušenj
glede na že prehojeno pot. Namen tega predavanja je, da se
navzoči seznanijo z avstrijskimi izkušnjami pri predsedovanju
EU in z izgledi za prihodnost. Zatem je predal besedo dr.
VValdnerjevi.

Toda to je le sedanja bilanca stanja. EU je odločena, da bo svojo
vlogo koristno razvijala tudi napfrej in ta dinamika se mi zdi še
posebej pomembna. Pomemben je nenehen nadaljnji razvoj. Pred
Evropo je vrsta pomembnih nalog in izzivov. Njihovo uspešno
obvladovanje ne bo odločilno le za prihodnji razvoj in oblikovanje
Evrope, ampak tudi za sožitje vseh na tej celini in za vse naše
partnerje. Najpomemebnejši med temi izzivi evropski prihodnosti
niso samo tisti, ki so bili to v času našega predsedovanja EU,
ampak bodo prevladovali tudi v prihodnjem razvoju. To so npr.:
širitev Unije na naše partnerje v srednji, vzhodni in južni Evropi,
stabilno zasidranje evra na svetovnih finančnih trgih in proces
notranjega preoblikovanja Unije, kot je predvideno v Agendi 2000.
V Agendi 2000 izraženi nameni so prav gotovo največji in
najdelikatnejši projekti EU. Naj vam za boljšo predstavo o dimenziji
pogajanj predstavnim naslednj8i primer: trenutno tečejo pogovori
o oblikovanju proračuna za naslednjih sedem let v skupni
vrednosti 715 milijard evrov. Približno polovica te vsote bo
namenjena za kmetijsko politiko in v tej povezavi se kaže notranja
reforma EU kot izredno pomembna; na prvem mestu sta tu
preobrazba kmetijstva in regionalnega razvoja. Agenda 2000 je
bil največji projekt v času našega predsedovanja. Ze ko se je 11.
in 12. decembra 1998 na Dunaju sestal Svet Evrope, je bilo jasno
rečeno, da moramo do konca marca 1999 glede tega doseči tudi
politično odločitev in vesela sem, da je prav danes kmetijskim
ministrom uspelo doseči soglasje o reformi kmetijske politike, s
čimer je odstranjena ena največjih ovir na tej reformni poti. Na
izrednem zasedanju Sveta Evrope 24. in 25. marca 1999 v Berlinu
bo potekal eden najpomembnejših pogovorov o tem, kako doseči
sporazum glede Agende 2000, pri čemer gre za izravnavo
določenih interesov, tako v smislu solidarnosti kot tudi delitve
bremen, ki jih prinaša s seboj Agenda 2000. Rešitev mora ustrezati
tudi potrebam in zahtevam prihodnje razširitve. v

Dr. Benita-Maria Ferrero-VValdner
Najlepše se zahvaljujem za povabilo na današnje predavanje in
vesela sem, da lahko govorim o nekaterih vprašanjih, ki so za
nas v Avstriji in verjetno tudi za naše sosede posebej pomembna.
Politično novo oblikovanje Evrope v zadnjih desetih letih je bilo
temeljito. Zajelo je tudi Avstrijo - ne sicer dramatično in nasilno,
pač pa s prijateljskimi pogajanji. Toda tudi za Avstrijo je pristop k
EU prinesel spremembe ne le v gospodarskem, ampak tudi v
političnem smislu. Veliko tega, kar je veljalo v Avstriji štirideset,
petdeset let, se je v zadnjih letih zelo hitro spremenilo. Omeniti je
potrebno npr. deregulacijo gospodarstva, ki se še naprej
izpopolnjuje, in razprave o varnostni politiki. Ko je Avstrija v drugi
polovici leta 1998 prevzela predsedovanje EU, se je tudi za nas
pokazalo za zelo pomembno, da smo rezimirali, kaj se dogaja v
Evropi, kaj želimo doseči in kakšna naj bo prihodnost Evrope; pri
tem smo sooblikovali tudi svojo prihodnost.
Avstrija je pristopila k EU 1. januarja 1995, torej ima že štiri leta
izkušenj. V drugi polovici leta 1998 je Avstrija kot prva izmed
držav, ki so leta 1995 pristopile k Uniji, prevzela predsedovanje.
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Zdaj pa ste v drugi fazi zelo konkretnega reševanja posameznih
problemov, od poglavja do poglavja. Sam proces približevanja je
prišel v svojo lastno dinamiko, začel se je odvijati sam od sebe,
kar pomeni, da ga dnevnopolitične spremembe razpoloženja ali
razni politični manevri ne bodo mogli več zaustaviti. Dejstvo pa je,
da ta del pogajanj ni več tako spektakularen in ga je zelo težko
tudi razložiti in z njim seznanjati široko javnost. Zaradi tega včasih
očitajo, da je v tej fazi premalo preglednosti. Tako imajo politiki in
zastopniki države zelo težko nalogo, kako svojim ljudem prikazati,
kaj se dogaja v pogajanjih z Evropsko unijo. Tudi iz naših izkušenj
vam lahko povem, da je bilo pri nas prav tako. Pri uvajanju evra
smo si prizadevali doseči intenzivno pripravljenost naših ljudi za
to. Kampanja informiranja, ki so jo opravili ljudje iz finančnega
ministrstva, je bila namenjena temu, da bi Avstrijcem in Avstrijkam
znali razložiti konkretna vprašanja, tako da bi možne bojazni ne
presegali s propagando, ampak z zelo jasnimi odgovori. Mislim,
da je treba podobno ravnati tudi, ko gre za razširitev na druge
države srednje in vzhodne Evrope. Mislim, da je treba tudi na tem
področju zelo obširno obveščati. Kajti bistveno je, da se ohrani
dinamika pridružitvenega procesa. To nalogo oziroma zahtevo
izpolnjuje zdaj Nemčija, ki je predsedujoča Evropske unije in
namerava obdelati v teh priključitvenih pogajanjih nadaljnjih osem
pogajalskih poglavij.

Evropa pa je uspešno opravila pomemben del povezovanja tudi s
tem, ko je 1. januarja 1999 uvedla evro kot novo in skupno
evropsko valuto. Ta dan je prav gotovo zgodovinski; iz
zgodovinske perspektive se bo evropsko povezovanje gotovo
delilo na čas pred in po uvedbi evra in mislim, da se ga bodo učili
tudi otroci v šolah. Z evrom je bila ustvarjena rezervna, trgovinska
in naložbena valuta svetovnega pomena. Tako je nastala enotna
valuta, ki srednjeročno lahko konkurira dolarju, hkrati pa bo evro
stabiliziral notranji trg ter zagotavljal nadaljnjo rast. Avstrija je
predsedovala EU še pred uvedbo evra in ni bilo lahko, ko smo
pripravljali tp enotno valuto. Še sredi leta 1998 so se zdeli pogoji
za začetek tretje stopnje uresničevanja gospodarske in denarne
unije skoraj optimalni. Ruska kriza in težave na finančnih trgih, ki
so ji sledile, pa so zadeve nekoliko zapletle. Vendar pa je uspešna
uvedba evra Evropo postavila kot enega glavnih svetovnih
akterjev na vseh finančnih trgih. Po drugi strani pa je to tudi
ogromna odgovornost, saj bo vsako nihanje ali nestabilnost evra
pomenilo težavo ne le za tistih 11 držav, ki so se zanj odločile,
ampak za vso Evropo.
Gospodarske in denarne unije pa ne smemo pojmovati kot končni
cilj, ampak kot izhodišče za nadaljnji razvoj EU. Zastavljene cilje
bo EU uspela doseči samo, ko bo v vseh zadevah, tudi političnih,
nastopala enotno. Dejstvo je, da šele takrat, ko sam predseduješ
EU, res vidiš, koliko je v Uniji še posamičnih interesov in s kakšno
intenziteto jih akterji zastopajo v raznih institucijah. Že zdaj vas
opozarjam, da boste morali takoj, ko boste postali člani, ustvarjati
povezave z drugimi državami članicami, predvsem s tistimi, ki so
nam kakorkoli blizu.

Več kot skoraj polovica poti je že bila opravljena oziroma opravljen
je bil tako imenovani aquis screening. Eno izmed težavnih poglavij
je bilo prost pretok oseb.
Glede tega, kako hitro naj bi se Slovenija pripravljala za včlanitev
v Evropsko unijo, je evropska komisija novembra lani, pa tudi v
poprej objavljenih študijah WIFO, izrazila določene ocene. Tega
ne bi smeli razumeti kot kritiko, ampak kot neke vrste pomoči.
Prepričani smo, da je Slovenija absolutno sposobna, ima potencial,
da postane članica oziroma da je kandidatka. V tej zvezi bi vam
rada omenila, da sem zelo vesela ukrepov, ki jih je slovenska
vlada storila potem, ko je bilo objavljeno poročilo o napredku.
Navsezadnje je vsaka država sama tista, ki določa hitrost svojega
pridružitvenega procesa, in vesela sem, da se je Slovenija odločila
za pospešitev tega procesa.

Vprašanja, kot so na primer olive, pravice ribištva, ribolova, cestnine
in podobno, lahko namreč povzročajo težave, ki imajo tudi politične
posledice. Na vsak način pa je bil zelo pomemben korak naprej
dosežen z uvedbo evra. Tem uspehom moramo zdaj hitro slediti z
nadaljnjimi ukrepi, na primer s koordinacijo davčne politike ali
nadaljnjega razvoja politike zaposlovanja. Enotna valuta je motor
za nadaljnji razvoj in nadaljnje združevanje Evrope, vendar pa ne
more temeljiti samo na političnem dogovoru, ampak tudi na močni
enotni gospodarski politiki in gospodarskih rezultatih. Dejstva,
številke morajo biti prave, bilance se morajo ujemati. Zavedamo
se, kako velik proračunski primanjkljaj bi imeli, če ne bi bili dolžni
upoštevati določenih meril glede zmanjševanja le-tega, kar je od
nas zahtevala vključitev v Evropsko unijo z enotno valuto.

Razširitev Evropske unije poteka zdaj na zelo odločilni tehnično
vsebinski ravni in to je treba zelo aktivno početi. Ostali politični
koraki bodo seveda potrebovali tudi takšno podlago. Vedno znova
se pojavljajo v državah kandidatkah bojazni, da se morda preveč
ukvarjajo s samim razširitvenim postopkom. To kaže na to, da se
v EU procesov ne razume povsem pravilno. Poglabljanje in širitev
sta dva paralelna procesa. Brez dobre rešitve Agende 2000
pravzaprav ne more biti širitve, drugačen potek pa tudi ne bi bil v
interesu držav-kandidatk. Šele po poglobitvi teh odnosov so bile
pripravljene za razširitev in mislim, da to samo dejstvo govori v
prid poglabljanju.

Prav gotovo pa je drug, zelo pomemben problem širitev Evropske
Unije. Naj še enkrat poudarim, da je prav Avstrija za to nadaljnjo
širitev še posebej zainteresirana. Razlog za to so tesni
zgodovinski, socialno-kultumi, politični in gospodarski odnosi, ki
jih imamo z državami kandidatkami iz srednje in vzhodne ter
južne Evrope. Po drugi strani pa je to tudi pogoj za naš nadaljnji
razvoj in našo nadaljnjo varnost. S tem se pravzaprav prekrivajo
naši interesi z vašimi.

Dinamiko Evropske unije lahko dobro razumeš šele takrat, kadar
si sam njen član. Včasih tudi mi nismo hoteli tega, kar je narekoval
Bruselj, upoštevati v zadostni meri, ampak ko smo predsedovali
Evropski uniji, so se nam oči dokončno odprle in smo neke stvari
razumeli.

Naša bodočnost je prav gotovo v enotni združeni Evropi. To je bil
tudi razlog, da je Avstrija ob prevzemu predsedovanja EU navedla
širitev EU kot eno svojih prednostnih nalog.
Zakaj je bila prav za avstrijsko predsedstvo nadaljnja širitev Evrope
izredno pomembna. Zato sva z vicekanclerjem Schusslom
obiskala vse države kandidatke. Tako je prišel gospod SchCissel
6. julija 1998 v Ljubljano, da bi predstavil nadaljnji razvoj Evropske
unije in cilje našega predsedovanja. V veliko zadovoljstvo nam je
bilo, da je v času našega predsedovanja kljub nekaterim
nasprotovanjem vendarle prišlo do zelo konkretnih pogajanj o
pridružitvi, tako s Slovenijo kot tudi z Estonijo, Poljsko, Češko
republiko, Madžarsko in Ciprom. In kot veste, ste 10. novembra
že imeli prva pogajanja, na katerih ste obdelali sedem pomembnih
poglavij. Mislim, da je bil to zelo pomemben korak naprej v procesu
širitve.

"Kdor pride prepozno, ga zgodovina kaznuje," tako je rekel Mihail
Gorbačov in ta izrek je postal znana krilatica. Predsednik Havel
je svoje rojake in predvsem tiste, ki odločajo o državi, pred nekaj
dnevi zelo jasno opozoril, da naj ne popustijo v svoji lastni reformni
gorečnosti. Obe izjavi odslikavata dinamiko v notranjem češkem
razvoju, ki jo želijo uskladiti s procesi v Evropski uniji, in načenjata
bistveni aspekt pridružitvenih procesov. Pogosto je težko pokazati
težave v okviru pridružitvenih procesov in o njih svobodno govoriti.
Samo kadar se problemi zares načenjajo, je mogoče govoriti tudi
o rešitvah. Razprave o gospodarskih in družbenih problemih, ki
so povezani s širitvijo Evropske unije, so še posebej intenzivne
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deluje tržno gospodarstvo, vendar pa so na nekaterih področjih
potrebne še nekatere pravne prilagoditve. Strukturna preobrazba
se ne zgodi kar sama po sebi. V tej zvezi bi vam rada zagotovila,
da je Avstrija kot sosedska država pripravljena pomagati Sloveniji,
kjer si Slovenijja tako pomoč želi, z izkušnjami, ki smo si jih sami
nabrali. Nekatere stvari lahko opravi dežela izključno sama. Tudi
Avstrija je morala ravnati tako. Reforma prizadevanja so lahko
tudi zelo težavna. To velja tudi za Avstrijo, čeprav je Avstrija v
trenutku svoje priključitve Evropski uniji izpolnjevala že skoraj 60
% zahtev pravnega reda Evropske skupnosti oziroma prevzela
"aquis communautaire".

na obmejnih območjih. Ampak mislim, da je treba dnevno politiko
razlikovati od temeljne opredelitve do širitve Unije.
Mislim, da je zelo pomembno, kako potekajo priprave v sosednjih
državah. Nekatere ankete, pravijo, skušajo ugotoviti, s kakšnim
zanimanjem spremlja prebivalstvo pridruževanje drugih, koliko
jih je za to, koliko se jih strinja s tem.
Treba se je ukvarjati tudi z varnostjo jedrskih elektrarn v državah
kandidatkah. V teh pomislekih nismo sami. Gotovo je jedrska
varnost, pri vas konkretno varnost Jedrske elektrarne Krško,
tudi ena izmed srednjeročnih prioritet. Zelo natančno opazujemo,
kako Slovenija izpolnjuje obveznosti, ki jih je sprejela v tej zvezi.

Že od vsega samega začetka pa ni bilo vprašljivo nič v zvezi s
prednostmi in koristmi pridružitve. Pristop k Evropski uniji pomeni,
da je Avstrija dobila prost dostop do skupnega tržišča, kar pomeni,
da se je odprlo tržišče s skoraj 370 milijoni prebivalcev. Avstrijska
podjetja so pridobila neizmerne izvozne možnosti. Od leta 1995,
leta naše priključitve Evropski uniji, se je avstrijski izvoz povprečno
povečal za 12 %. Sporazumi med EU in tretjimi državami pa
odpirajo tudi nova prodajna tržišča. Povečalo se je tržišče storitev.
Seveda pa je svoboden pretok kapitala storitev in tudi vsega, kar
je s tem povezano, zahteval določene prilagoditve. Treba je bilo
pokazati veliko večjo učinkovitost, prožnost, inovativnost. To pa
so lastnosti, ki jih vsekakor potrebujemo, če hočemo ostati na
evropskem tržišču in tudi na globalnem svetovnem tržišču.

Vedno znova nam zastavljajo vprašanje, kdaj bo končno dosežen
pristop kandidatk. To je v glavnem odvisno od samih držav
kandidatk. Zdi se mi, da je v obojestranskem interesu, da bi
upoštevali formulo: Kolikor bolje pripravljeni, toliko prej, ne pa čim
prej tem bolje. Skrben in popoln prevzem in implementacija pravne
ureditve Evropske unije je pravzaprav tisto, kar se najboljšega
lahko stori za razširitev Evropske unije. Za to ne potrebujemo
samo strateških vizij, ampak predvsem realizem. Proces je seveda
mukotrpen, morda se ob njem razblinjajo nekatere iluzije, morda
je tu in tam kdaj prizadet tudi nacionalni ponos. Ampak vse to je
potrebno; tudi v Avstriji ni vse popolnoma zaključeno.Tudi Avstrija
se srečuje z nekaterimi tožbami Evropskega sodišča, ker ne
spoštuje v celoti prava Evropske skupnosti, tudi mi imamo težave
z izvajanjem prava Evropske skupnosti. Ampak imamo pa tudi
možnost, da sami sodelujemo pri nastajanju tega skupnega
evropskega prava in upam, da boste kmalu imeli to tudi vi.

PredsednlkTone Hrovat se je gostji zahvalil za izčrpno informacijo
o avstrijskih izkušnjah kakor tudi za spodbudo Sloveniji. Mnenja
je, da so pogovori z njo in pa njeno predavanje pripomogli tudi k
dvigu naše lastne samozavesti ter jasneje usmerili pogled k našim
nadaljnjim ciljem.

Vemo, da je Slovenija dežela, ki ima stabilne institucije, v kateri

Državni svet Republike Slovenije je 18. oktobra 1999 pripravil predavanje PRAVNO
IN PRAKTIČNO VARSTVO NACIONALNIH MANJŠIN IN DRUGIH ETNIČNIH
NARODNIH SKUPNOSTI V EVROPI - PRIMERI IZ PRAKSE. Predaval je Rolf
Gossman.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je pozdravil vse
navzoče in dejal, da mu je v posebno čast pozdraviti gospoda
Rolfa Gossmana, predstavnika nemškega zveznega ministrstva
za notranje zadeve, ki se je prijazno odzval povabilu za predavanje.
Njegovo delovno področje obsega varstvo človekovih pravic in
pravic nemških manjšin po svetu, obenem pa je tudi predstavnik
Zvezne republike Nemčije v evropski komisiji za narodne manjšine.
Vprašanje varstva in zaščite narodnih manjšin je aktualno povsod
v Evropi, gospod Gossman pa bo predstavil izkušnje iz svoje
dolgoletne prakse.

Predsednik državnega sveta je nato pozdravil tudi predstavnike
komisije državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu, državne svetnike, predstavnike inštituta za narodnostna
vprašanja ter vse druge udeležence predavanja in zatem predal
besedo predavatelju.
Rolf Gossman se je zahvalil za priložnost, da govori pred
zbranimi, za povabilo še posebej predsedniku državnega sveta
Tonetu Hrovatu ter generalni sekretarki državnega sveta mag.
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je Evropi vtisnila pečat in tudi pustila svoje sledi. Žrtve jeze tistih,
ki jih je podjarmil nacistični režim, pa so med, predvsem pa po
koncu vojne postali tokrat Nemci in tudi Madžari, tako tisti, ki so
bili krivi, kot tudi zelo veliko tistih, ki niso bili ničesar krivi. Žrtev so
postali tudi pripadniki drugih nacij, ki so se na kakršen koli način
znašli sredi etničnih in političnih spopadov. Komunizem je širil
svojo oblast. Ljudje iz vrst mnogih narodov, mnogih nacij, pogosto
tisti, ki so ravnokar ubežali oblasti nemškega nacističnega režima,
so po vsej Evropi spet postajali žrtev prisilnega dela, prisilnega
preseljevanja, izgonov, kar velja tudi za milijone Nemcev. Kdor je
pripadal drugi kulturi ali drugemu jeziku, kdor je bil v vzhodni
Evropi drugačnega političnega prepričanja in ga ni zajel ta vrtinec
nasilja, se je skril in si prizadeval, da bi bil čim bolj neopazen.

Mariji Drofenik, za posredovanje pa tudi vladnemu svetniku dr.
Nevenu Brandtu. Nato je nadaljeval:
Evropa je celina z različnimi narodi in jeziki. Državne strukture so
se razvijale v zadnjih tisočletjih pogosto drugače, kot pa so
potekale etnične in jezikovne razmejitve. Šele v 19. stoletju je ta
problematika postopno prišla v zavest narodov in dobila politični
pomen v okviru nacionalnega prebujanja. Evropa tudi v svojih
posameznih delih ni nikoli postala talilni lonec, v katerem bi se
posamezni narodi stopili med seboj, tako kot je Severna Amerika
postala melting pot s ciljem, da bi iz avtohtonih prebivalcev in
priseljencev iz različnih narodov nastala nova nacija. Moč Evrope
je v raznolikosti njenih kultur in jezikov, ki dajejo pečat posameznim
državam in regijam. Z odprtimi mejami prihaja to vedno bolj v
zavest številnim delom evropskega prebivalstva, ki se je naučilo
spoštovati drugačnost sosedov in jo navsezadnje tudi sprejema.

Potem se je začela ponovna graditev Evrope, obenem pa je prišlo
tudi do politične konfrontacije med demokratičnim zahodnim in
totalitarnim sovjetskim sistemom. Sledila je železna zavesa, ki je
presekala Evropo na pol. To je sedaj končno evropska zgodovina
in kot kristjan bi rekel - hvala Bogu. Skupaj lahko iščemo neko
novo pot. Nemčije ne deli več železna zavesa, v Berlinu ni več
berlinskega zidu. Slovenija spada k skupnosti demokratičnih držav
in se navezuje na svoje srednjeevropske tradicije, obe državi
iščeta skupno prihodnost v Evropski uniji. Toda k temu sodi tudi
premagovanje problemov iz novejše preteklosti. Vsakdo ima
pomembno nalogo sprejeti dejstvo, da tudi danes živijo v
posameznih državah ljudje z drugačno kulturo in jezikom, kot ju
imajo pripadniki večine, ki daje državi ime; in da imajo ti ljudje iste
neodtujljive človekove pravice razvijati svojo kulturo, negovati
svoj jezik, brez diskriminacije v primerjavi z drugimi državljani, pri
čemer jih morata podpirati država in družba.

In kakšno je danes stanje v državah, ki imajo dolgo zgodovino? V
njih živijo državljani države večinoma že veliko generacij, morda
že stoletja, skupaj s priseljenci ali tujci, ki morda samo prehodno
živijo skupaj z njimi, v eni državi v večjem številu, spet v drugi
državi kot majhna skupina prebivalcev. Tudi skupno življenje s
tujci je prišlo v zavest državljanov. Skupnost državljanov
posamezne države v večini evropskih držav ni sestavljena
izključno iz pripadnikov naslovne nacije, se pravi Nemcev v Nemčiji
ali Slovencev v Sloveniji. V večini držav naše celine so tudi
pripadniki drugih narodov, kultur in jezikov in te pojmujemo kot
nacionalne, kulturne, jezikovne ali verske manjšine. Če se je med
njimi izoblikoval občutek, da jih kultura in jezik povezujeta,
označujemo take skupine v nemškem jezikovnem prostoru kot
narodne skupnosti ali narodne manjšine. Te živijo v državi
tradicionalno skupaj z večinskim prebivalstvom. Povezuje jih veliko
stvari, saj živijo tudi s kulturo in jezikom večinskega prebivalstva.
Oblikoval jih je skupni zgodovinski razvoj in integrirani so v družbo
večinskega prebivalstva.

Danes govorimo o varstvu narodnih manjšin in tradicionalnih
narodnih skupnosti, torej o ljudeh, ki živijo kot domačini v državi z
drugim jezikom. Za to varstvo so posebej pomembna štiri področja.
Prvič: pravni predpisi - pravna ureditev za zagotovitev enakosti
pred zakonom in za zagotovitev prepovedi diskriminacije, to
pomeni pravno enakost, družbeno enakost in enakost možnosti.
Drugič: varstvo za ohranitev jezika manjšine ter ukrepi za pouk
jezika manjšine in za prosto uporabo tega jezika v javnosti. Tretjič:
svoboda manjšine, da ohranja lastno kulturo, lastno vero in svoje
prevzete tradicije, da vse to izvaja in da je deležna učinkovite
pomoči države. Četrtič: učinkovita možnost za sodelovanje
manjšine v družbi.

Nacionalno mešani zakoni - to bi rad posebej poudaril - še dodatno
povezujejo oziroma še dodatno krepijo te vezi, saj otroke iz
mešanih zakonov pravzaprav oblikujeta dve kulturi. In vendar se
pogosto dogaja, da imajo pripadniki večinskega naroda nekakšne
težave s sprejemanjem dejstva, da ljudje v njihovem okolju negujejo
lastni jezik in lastno kulturo, da želijo ohranjati svojo zgodovinsko
dediščino, svojo posebno identiteto, ki so jo dobili s tradicijo iz
lastne družine in iz zgodovine lastnega naroda; da hočejo vse to
gojiti tudi v prihodnje. Včasih se v tej zvezi govori o problematiki
manjšin ali manjšinski problematiki. Po mojem mnenju je ta pojem
napačen, saj gre za problem v glavah večine; žal so ponekod še
prepogosto težave s sprejemanjem drugačnosti svojih sosedov.
Hoče se jo pozabiti, prezreti ali v najslabšem primeru celo izriniti.

Evropska skupnost držav je že razvila pravne instrumente, ki
služijo varstvu narodnih manjšin in ki naj bi pomagali razvijati
skupen evropski standard. Ustrezne določbe vsebuje evropska
konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, poleg
tega pa so mednarodno pravno obvezujoči instrumenti sveta
Evrope združeni v Okvirni konvenciji za varstvo narodnih
manjšin. (Op.: Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin
je v angleščini in slovenščini objavljena v Uradnem listu RS Mednarodne pogodbe, št. 4 [Ur. list RS, št. 20], str. 34-40, z dne
13. 3. 1998.) Doslej jo je ratificiralo že 27 držav, med njimi tudi
Slovenija in Nemčija, in velja na večjem delu evropske celine.

Kakšne težke in uničujoče posledice ima lahko taka drža, danes
žal še vedno vsak dan doživljamo v delih nekdanje Jugoslavije z
žrtvami različnih nacionalnosti.
Varstvo narodnih manjšin kot del varovanja človekovih pravic je
tako naloga prihodnosti za miroljubno Evropo. Toda varovanje ni
samo pravno varstvo oziroma pravna pomoč, temveč predvsem
praktična pomoč za ohranjanje tradicionalne identitete, jezika in
kulture, kar je pravzaprav prispevek k bogastvu vsake države.

Kaj sploh je Okvirna konvencija? To ni katalog želja posameznih
manjšin, temveč kompromis evropskih držav. Kot kompromis
predstavlja minimalno rešitev, ki naj bi veljala povsod v Evropi. V
mnogih državah že sedaj obstaja močnejše varstvo, bodisi
nasploh ali pa samo na posameznih področjih. Okvirna konvencija
upošteva različne položaje manjšin in različen položaj v
posameznih državah članicah Evropske unije. Naj navedem
primer: v Ruski federaciji so našteli 176 narodov in narodnih
skupnosti, medtem ko v Nemčiji obstajajo samo štiri tradicionalne
manjšine - Danci, Lužiški Srbi, Frizijci ter nemški Sinti in Romi.
Okvirna konvencija pušča državam podpisnicam pri zagotavljanju
varstva manjšin precej velik manevrski prostor za njeno pravno
in praktično uresničevanje, torej jo je mogoče prilagajati različnim

Tistemu, ki gleda na to od zunaj, se zdi ta tematika skrajno
neproblematična. Zdi se mu normalna politična naloga v državah,
ki so del svobodne in demokratične Evrope. Toda ne smemo
prezreti vseh zgodovinskih povezav, ki tu in tam še vedno
obremenjujejo to vprašanje. Kot Nemec se tega posebej zavedam,
saj je iz Nemčije izhajala rasistična in imperialistična politika
nacionalsocialistov, ki je prinesla s seboj vojno in uničenje, genocid
nad Židi, Sinti in Romi. Tu je bila tudi imperialistična politika drugega
totalitarnega sistema v našem stoletju, ki se sedaj bliža koncu, ki
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torej pravno ne smejo biti na nobenem področju na slabšem od
pripadnikov večinskega naroda. To prepoved diskriminacije
dopolnjuje tretji odstavek 12. člena, ki določa, da morajo imeti vsi
enake možnosti v izobraževalnem sistemu. Ta odstavek se glasi:
"Pogodbenice se obvezujejo za pripadnike narodnih manjšin
pospeševati enake možnosti za dostop do Izobraževanja na vseh
ravneh."

danostim v državah in tudi različnim položajem manjšin.
Okvirna konvencija vsebuje, če govorimo politično, "čvrste" in
"ohlapne" obveznosti; na eni strani obveznosti, ki so formulirane
zelo konkretno, na drugi strani pa obveznosti, ki pravzaprav
vsebujejo samo splošne smernice za varstvo in so povezane z
mnogimi predhodnimi pogoji. Obveznosti so naložene državi na
vseh njenih ravneh, bodisi na ravni centralne države, federacije
dežel v neki zvezni državi ali na ravni komun, z vsemi njenimi
organi, naj gre za parlamente, vlade, administracijo ali pravosodje.
Zavarovane pa so narodne manjšine v njihovi celosti, se pravi,
da je zavarovana na eni strani skupina kot celota, na drugi strani
pa posameznik, ki je pripadnik te skupine.

K temu kompleksu prepovedi diskriminacije spada tudi določba v
6. členu okvirne konvencije, ki zahteva podporo za duha strpnosti
in medkulturnega dialoga ter obveznost države, da mora
sprejemati ukrepe za varstvo oseb, ki so lahko ogrožene zaradi
diskriminacije ali izpostavljene sovražnim in nasilnim dejanjem na
tej osnovi. Nemčija jemlje te obveznosti posebej resno prav zaradi
svoje zgodovinske izkušnje nasilnega režima nacionalsocializma.
Po eni strani so bili sprejeti ustrezni zakoni, ki naj bi nudili zelo
uspešno varstvo pred sovražnimi napadi na tujce, po drugi strani
pa smo okrepili politično izobraževanje ter obravnave te
problematike v vzgoji in izobraževanju. In vendar nam še vedno
ni uspelo učinkovito preprečiti proti tujcem usmerjene sovražne
dejavnosti majhne skupine znotraj nemškega naroda. V resnici ta
sovražnost do tujcev ni usmerjena proti štirim tradicionalnim
manjšinam, ki so integrirane v državo in v družbo, temveč se
občasno pojavlja proti tujcem, ki so prišli v Nemčijo iz drugih
držav. V državi in v družbi smo ukrenili vse, da bi preprečili
dejavnosti, ki so izraz sovraštva do tujcev.

V številnih državah je treba še doreči, katero skupino je mogoče
pojmovati kot manjšino, kako naj se to manjšino označuje oziroma
omeji. Nemčija je ta problem rešila tako, da je pri podpisu in pri
ratifikaciji okvirne konvencije podala interpretativno izjavo, katere
skupine zajema ta okvirna konvencija, potem ko bo stopila v
veljavo. To so vse v Nemčiji tradicionalne manjšine nemških
državljanov. Judovska skupnost v Nemčiji se ne pojmuje kot
narodna manjšina, temveč kot religiozna skupnost. Druge države,
v katerih pojem narodna manjšina ne obstaja, pa so pojasnile, da
bodo okvirno konvencijo aplicirale tudi na skupine, ki bodo
označene drugače.
Znana mi je posebna problematika v Sloveniji, kjer sta obe veliki
manjšini - Italijani in Madžari - po ustavi priznani kot narodni
skupnosti. V ustavi so omenjeni tudi Romi, vendar ne kot ustavna
narodna skupnost oziroma ne s tem pojmom. Vendar menim, da
bi bilo mogoče v ta dokaj raznoliki sistem na primeren način
vključiti tudi tradicionalno v Sloveniji živeče manjše skupine z
lastno kulturo in jezikom, naj gre za tako rekoč nemške Kranjce,
za Kočevarje-staroselce iz Dolenjske, za južne Štajerce iz okolice
Maribora ali za druge skupine.

Varstvo pripadnikov narodnih manjšin pred asimilacijo proti njihovi
lastni volji je vsebovano v drugem odstavku 5. člena. Ta
prepoveduje asimilacijsko politiko države in zelo poudarja pomen
in okvire državne integracijske politike tako za pripadnike narodnih
manjšin kot za družbo v celoti. Ustrezne določbe, ki so posebej
pomembne za narodne manjšine in za njihove človekove pravice,
kot so recimo svoboda združevanja, svoboda ustanavljanja
organizacij, svoboda izražanja, svoboda vere in prepričanja,
vsebujeta 7. in 8. člen okvirne konvencije.Toda okvirna konvencija
svoje obveznosti za varstvo pred diskriminacijo ne omejuje samo
na pravico do enakosti pred zakonom in na enako varstvo s
strani zakona, temveč vsebuje v drugem odstavku 4. člena tudi
obveznost pogodbenic, "... sprejeti, če je to potrebno, na vseh
področjih gospodarskega, družbenega, političnega in kulturnega
življenja ustrezne ukrepe za pospeševanje polne in učinkovite
enakosti med pripadniki narodne manjšine in pripadniki
večinskega naroda."

Okvirna konvencija pušča državam pri uresničevanju varstva
manjšine s posameznimi ukrepi precej velik manevrski prostor. Ti
ukrepi naj bi bili prilagojeni situaciji vsake posamezne skupine,
vendar tudi manjše skupine ne smejo biti izpuščene iz okvirne
konvencije.
O tem, kdo je pripadnik neke obstoječe narodne manjšine, ne
more odločati država. Obstajajo sicer neki objektivni znaki, vendar
je pomemben tudi individualni občutek lastne identitete, na podlagi
katerega postane posameznik pripadnik manjšine oziroma je
pripadnik manjšine ali pa se ima za pripadnika večine. V Nemčiji je
opredelitev za pripadnost določeni manjšini ali večini izključno
odločitev posameznika. Država sama te opredelitve ne sme niti
preverjati niti ne sme vanjo dvomiti. Zato v Nemčiji tudi ni nobene
statistike, ki bi navajala ali upoštevala etnična obeležja. Število
pripadnikov posameznih manjšin je zato v Nemčiji samo ocenjeno.
Ta odločitev se mi zdi zelo modra, in sicer zaradi zlorab takih
nacionalnih opredelitev v zgodovini. Osebe, ki pripadajo narodni
manjšini, lahko izvajajo in uživajo svoje pravice po okvirni
konvenciji posamezno ali skupaj z drugimi, kakor pravi drugi
odstavek 3. člena te konvencije. Skupno izvajanje oziroma
uresničevanje manjšinskih pravic je torej nekaj, kar država mora
sprejeti. S tega stališča bom v nadaljevanju osvetlil posamezne
obveznosti iz okvirne konvencije in navedel primere, kako
posamezne države že uresničujejo svoje obveznosti ali kako jih
nameravajo uresničevati.

Prešel bom na drugo točko, to je na uporabo In ohran|an|e
jezika manjšine. Za to področje je posebej pomemben prvi
odstavek 10. člena, ki priznava vsakemu pripadniku narodne
manjšine pravico, da zasebno in javno uporablja jezik manjšine v
ustni in pisni obliki. Svoboda zasebne uporabe jezika je pravzaprav
sestavni del vsake demokratične ustave in bi morala biti
samoumevna v vseh državah, ki se štejejo za del Evrope.
Uporabo jezika manjšine v upravi ureja drugi odstavek 10. člena
okvirne konvencije. V Evropi imamo številne primere, kako je
mogoče uporabljati jezik manjšine v stikih med pripadniki manjšine
in upravnimi organi. Lužiški Srbi v Nemčiji, recimo, lahko vlagajo
prošnje v svojem, lužiškem jeziku, se pogovarjajo v svojem jeziku
in prejemajo tudi uradne odločbe v svojem jeziku. V pokrajini Friziji,
v domovini Frizijcev na Nizozemskem, je postal zahodnofrizijski
jezik drugi uradni jezik. V regiji Južna Tirolska v Italiji, v domovini
nemško govorečih Južnih Tirolcev, si enakopravno stojita ob boku
nemški in italijanski jezik. Na Finskem z njeno švedsko manjšino
je tudi švedščina jezik uprave. Tudi Norveška in Madžarska imata
ustrezno ureditev. V vzhodni Belgiji je nemščina priznana kot jezik
uprave, vendar je eden od predpogojev za to, da je v določeni
regiji število pripadnikov nemške manjšine dovolj veliko, da je tak
ukrep upravičen. Gre torej za ureditev za manjšine, ki so naseljene
strnjeno, ne za razsuto naseljene manjšine

Posebno pomembna je prepoved diskriminacije, ki jo najdemo
v prvem odstavku 4. člena okvirne konvencije. Ta se glasi takole:
"Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti pripadnikom narodnih
manjšin pravico do enakosti pred zakonom in enakega pravnega
varstva. V tem pogledu je prepovedana vsaka diskriminacija, ki
temelji na pripadnosti narodni manjšini." Pripadniki narodnih manjšin
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jeziku države, obstajajo zdaj že v večini evropskih držav, ki imajo
narodne manjšine, zelo pogosto pa ne dobivajo zadostne državne
ali druge javne podpore, tako da lahko dosežejo le manjši del
manjšine. Na tem področju je treba odpraviti še občutne
pomanjkljivosti.

Uporaba priimka in imena v jeziku manjšine je urejena v prvem
odstavku 11. člena, nameščanje napisov zasebne narave v jeziku
manjšine je obravnavano v drugem odstavku 11. člena, določilo o
dvojezičnih napisih tradicionalnih krajevnih imen in o drugih
topografskih oznakah - poleg uradnega jezika tudi v jeziku
manjšine - pa vsebuje tretji odstavek 11. člena. Dvojezična ureditev
se nanaša na prej omenjeno tematsko področje nediskriminacije,
kajti uresničevanje te ureditve predstavlja korak k dražbeni
enakosti pripadnikov narodnih manjšin, ki lahko uporabljajo svoja
tradicionalna krajevna imena tudi na krajevnih označbah v jeziku
manjšine, kot velja recimo v Nemčiji za Lužiške Srbe oziroma za
naselitveno področje Lužiških Srbov in na naselitvenih področjih
Frizijcev. Ustrezne primere dvojezičnih krajevnih napisov lahko
najdete tudi že na Madžarskem, v Ukrajini itd.

Prehajam k tretji točki, to je k zagotavljanju oziroma razvijanju
pogojev za ohranitev lastne identitete narodnih manjšin.
Temeljna določba v prvem odstavku 5. člena okvirne konvencije
je: "Pogodbenice se obvezujejo spodbujati take razmere, ki so
potrebne, da pripadniki narodnih manjšin ohranjajo in razvijajo
svojo kulturo ter ohranjajo bistvene sestavine svoje identitete, in
sicer svojo vero, jezik, tradicijo in kulturno dediščino."
Prispevek k izpolnjevanju teh pogojev je tudi prepoved asimilacijske politike v drugem odstavku 5. člena. Za ohranjanje identitete
so zelo koristne avtonomne strukture ali kulturno samoupravljanje, kar obstaja za pripadnike narodnih manjšin oziroma manjših
narodnostnih skupnosti zlasti v Nemčiji, na Danskem, v Belgiji, v
Južni Tirolski v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem, pa gotovo tudi
še v drugih državah. V vrsti drugih držav pa obstajajo šele prve
zasnove take ureditve. Za dosego tega cilja je potrebna čim
močnejša finančna podpora države pri praktičnem delu.

Več določb okvirne konvencije obravnava tudi šolski pouk. Tako
recimo vsebuje prvi odstavek 14. člena določbo, da ima vsaka
oseba, ki pripada neki narodni manjšini, pravico, da se uči jezika
svoje manjšine. Obveznosti države pa ta del ne vsebuje, urejene
so v drugih odstavkih.
Drugi odstavek 14. člena obravnava pouk jezika manjšine in pouk
v jeziku manjšine v okviru državnega izobraževalnega sistema.
Pravica manjšine do ustanavljanja lastnih zasebnih šol je urejena
v 13. členu. Obstajajo številni primeri, kako so te obveznosti že
sedaj uresničene v izobraževalnih sistemih različnih držav.
Romunija ima recimo tradicionalno izredno razvejan šolski sistem
s poukom jezika manjšine in tudi večine drugih šolskih predmetov
v jeziku manjšine. Ustrezne praktične izkušnje obstajajo na primer
tudi v Italiji, na Nizozemskem, Norveškem, Finskem, v Avstriji,
na Danskem, v Belgiji in Nemčiji. Madžarska prav zdaj gradi šolski
sistem v jeziku manjšine.

Pogoje za ohranitev nacionalne identitete manjšin podpira tudi
obveznost v prvem odstavku 12. člena, ki nalaga državam
sprejemanje ukrepov na področju izobraževanja in raziskav, ki
naj bi spodbujali poznavanje kulture, zgodovine, jezika in vere
njihovih narodnih manjšin. S tem je mogoče doseči, da bo večina
bolje sprejemala manjšine.
Tudi sporazumi z drugimi državami, kot jih predvideva 18. člen,
lahko predstavljajo podporo pogojem za ohranitev identitete
narodnih manjšin. Ta instrument je uporabilo že veliko držav, med
njimi tudi Slovenija, da bi na ta način z bilateralnimi pogodbami in
sporazumi zaščitile narodne manjšine, njihovo kulturo in jezik v
sosednjih državah in podpirale ohranitev njihove identitete. Take
pogodbe s sosednjimi državami sklepajo in so sklenile tudi druge
države, med drugim tudi Nemčija, ki je sedaj sklenila prve
tozadevne sporazume, Madžarska, Romunija, Poljska, Litva,
Ukrajina in Italija.

V Nemčiji obstaja že več desetletij več različnih modelov. Tako
imamo na primer danske zasebne šole s poukom v danskem
jeziku, ki jih financira država v enakem obsegu, se pravi, da je
subvencija države za enega učenca enako visoka kot subvencija
na običajni javni šoli. Na naselitvenem področju Lužiških Srbov
imamo javne šole, ki delujejo kot lužiškosrbske šole s pretežno
lužiškosrbskim jezikom. Poleg tega je na področju, kjer živijo
Frizijci, pouk frizijskega jezika tudi v javnih šolah in obstaja pilotni
projekt za pouk romskega jezika na javnih šolah. Na drugi strani
pa imamo tudi nemške Sinte, ki ne želijo imeti pouka svojega
jezika ne v javnih ne v zasebnih šolah. Njihovo gledanje namreč
je, naj bi se Sinti tega jezika sploh ne učili. Na vseh nemških
manjšinskih šolah se učenci učijo tudi nemščine in to tako rekoč
na ravni materinščine. Kdor konča neko manjšinsko šolo, obvlada
tako svoj lastni manjšinski jezik kot tudi nemški uradni jezik brez
vseh težav, torej lahko uporablja pri svojem nadaljnjem poklicnem
izobraževanju na srednjih šolah ali pri univerzitetnem študiju oba
jezika. Kar sem povedal glede zasebnih šol in pouka v uradnem
jeziku, velja v enaki meri tudi na Danskem, tam seveda za nemško
manjšino.

Prešel bom k četrtemu poglavju okvirne konvencije, to je k
učinkovitemu sodelovanju manjšin v javnem življenju. 15.
člen zelo konkretno določa kot obveznost države: "Pogodbenice
ustvarijo razmere, potrebne za učinkovito sodelovanje pripadnikov
narodnih manjšin v kulturnem, družbenem in gospodarskem
življenju ter v javnih zadevah, še zlasti pri tistih, ki jih neposredno
zadevajo."
Na kakšen način uresničujejo posamezne države take obveznosti? V Evropi imamo v že omenjeni kulturni samoupravi veliko
različnih primerov; opozoril bi le na nekatere. Tako sta na primer
Nemčija in Poljska v svojih volilnih zakonih črtali klavzulo o
minimalnem odstotku glasov, ki jih mora dobiti neka stranka za
vstop v parlament. Ta predpis, se pravi ta izjema, velja za
manjšinske stranke in kandidatne liste. Tako imajo recimo Romuni
zagotovljen en mandat v parlamentu ob zelo nizkem številu glasov,
ki morajo biti za to zagotovljeni. Lahko navedem tudi zagotovljen
mandat v parlamentu za Italijane in Madžare v Sloveniji.

Za ohranitev jezika so izredno pomembni mediji v jeziku manjšine,
zato vsebuje prvi do četrti odstavek 9. člena okvirne konvencije
tudi ustrezne določbe. V številnih državah so že samoumevne
oddaje na radiu, ponekod tudi televizijske oddaje, samoumevni
so tudi časopisi v jeziku manjšine.
Glede radia in televizije lahko navedem kot primere Madžarsko,
Romunijo, Južno Tirolsko v Italiji, vzhodno Belgijo, Nemčijo, Poljsko,
Norveško, Holandijo, Finsko in Kazahstan. Pri oblikovanju oddaj
v jezikih manjšin pa je treba upoštevati tudi različnost pri ureditvi
radijskih in televizijskih postaj v posameznih državah. Ponekod
obstaja državna radiotelevizija, obstajajo javnopravne postaje, ki
pa so od države neodvisne, in obstajajo tudi zasebne postaje.
Lastni časopisi oziroma revije v jeziku manjšine ali pa dvojezični
časopisi oziroma revije, se pravi v jeziku manjšine in v uradnem

V deželnem zboru Schlesvvig-Holstein v Nemčiji ima tudi en sam
poslanec manjšinske stranke status frakcije, se pravi poslanskega
kluba. V številnih državah obstajajo določeni sveti, v katerih se
srečujejo parlamentarci, zastopniki administracije vključno s
pristojnimi ministri in zastopniki manjšin in redno razpravljajo o
aktualnih problemih.
Posebnost v tem smislu je na primer švedsko-finski parlament na
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Finskem in svet za lužiškosrbske zadeve v deželah Saška in
Brandenburg v Nemčiji, ki je izvoljen na predlog lužiškosrbskih
organizacij.Ta svet deluje v obeh deželah kot parlamentarni odbor.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je zahvalil gospodu
Rolfu Gossmanu za izredno zanimivo predavanje in odprl
razpravo.

Navajam še en primer iz Danske, kjer imajo stalni uradni sekretariat manjšine pri vladi in parlamentu, ki ga financira država.

»
Dušan Ludvik Kolnik, predsednik društva Most svobode, ki
je registrirano za uresničevanje človekovih pravic in se zavzema
za enako ustavno pravno ureditev nemške manjšine kot jo imata
madžarska in italijanska, je v svoji razpravi podrobno osvetlil
nekatera dejstva, povezana z usodo avtohtone nemške manjšine
pri nas po drugi svetovni vojni. Navedel je nekatere postopke, s
katerimi je želel opozoriti na nerešen oziroma neurejen problem
priznanja te manjšine v Sloveniji. Sklicujoč se na 64. člen Ustave
Republike Slovenije, po katerem so pravice avtohtonih manjšin
neodvisne od števila pripadnikov manjšine, je menil, da torej v
slovenski zakonodaji ni nikakršne ovire za priznanje avtohtone
nemške manjšine z enakimi pravicami kot jih imata nemška in
italijanska. Omenil je tudi 7. člen meddržavne pogodbe med
Slovenijo in Avstrijo, s katero je de iure priznana slovenska
manjšina na Koroškem in Štajerskem, čeprav to v praksi ni tudi v
celoti uresničeno, ter opozoril na dejstvo, da je bilo v zvezi z
memorandumom avstrijske vlade iz leta 1992 o priznanju
avstrijske manjšine pri nas po dolgoletnih študijah na obeh straneh
ugotovljeno, da obstaja "ostanek ostanka te manjšine v Sloveniji".
Dva predloga kulturnega sporazuma z Avstrijo vsebujeta "minimum minimuma za ostanek ostanka", vendar celo ta minimum po
njegovem mnenju očitno še vedno presega politično voljo naše
države, da bi bila demokratična in bi sprejela standarde, ki so
potrebni za vstop v Evropsko unijo.

Poznamo tudi samoupravljanje o lastnih zadevah, zlasti kulturnih,
v javno-pravni obliki, kar velja za manjšinsko samoupravo na
Madžarskem.
Obstaja pa tudi veliko drugačnih rešitev. Nekaterim manjšinam je
celo ljubše, da sodelujejo v obstoječih političnih strankah in da jih
poslanci, ki prihajajo iz manjšine, zastopajo v frakcijah, se pravi v
poslanskih klubih teh strank v parlamentu. Po mojem mnenju je
naloga države, da razvije koncepte, s katerimi naj bi omogočila
narodnim manjšinam in drugim avtohtonim narodnostnim
skupnostim učinkovito in primerno udeležbo pri odločitvah, ki
zadevajo njihovo skupnost, udeležbo, ki bi segala dlje od njihove
običajne volilne pravice. Njihova običajna volilna pravica ponavadi
pripadnikom majhnih skupin praktično nič ne pomaga.
Dovolite mi še nekaj zaključnih pripomb. Pravzaprav bi zagotavljanje pravic in svoboščin, ki so navedene v evropski konvenciji
o človekovih pravicah, ne smelo predstavljati prevelike težave v
nobeni svobodni demokratični evropski državi. Vse te pravice so
del sodobnega svobodnega ustavnega prava. Težave pa lahko
nastopijo tam, kjer je treba uresničevati take obveznosti okvirnega
sporazuma, ki vsebujejo razvijanje potrebne infrastrukture za
ohranjanje identitete teh skupin in seveda vključujejo tudi primerno
finančno državno podporo, kar je predpogoj za to. Glede tega so
v Evropi še največji primanjkljaji.
Države pogodbenice sodobnega evropskega manjšinskega prava
imajo, kot sem že razložil, pri pravnem uresničevanju svojih
mednarodnopravnih obveznosti sorazmerno velik manevrski
prostor, vendar najdene rešitve ne smejo biti v nasprotju z duhom
in vsebino okvirne konvencije kot delom evropskega prava. To
tudi pomeni, da ne smejo po lastnih predstavah in samovoljno
izključevati iz tega mednarodnopravnega instrumenta nobene
skupine, za katero velja ta instrumentarij.

Neva Miklavčič, helsinški monitor, je dejala, da okvirna konvencija ne govori ne o avtohtonosti ne o neavtohtonosti, ampak daje
izključno pravico vsakemu posamezniku, da se identificira kot
pripadnik neke manjšine ali pa sfe ne identificira tako. Gospoda
Gossmana je vprašala, kaj bi predlagal na osnovi svojih izkušenj
za ureditev vprašanja oziroma statusa Hrvatov, Srbov, Bošnjakov,
Makedoncev, Albancev in Romov, torej pripadnikov narodov
oziroma etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije, ki so jim v Sloveniji
pogosto odrekane celo osnovne državljanske pravice, saj naj bi
bilo po ocenah od leta 1992 izbrisanih iz registrov stalnih
prebivalcev od 80.000 do 130.000 ljudi na podlagi njihove etnične
pripadnosti.

Lahko rečemo, da je praktično varstvo manjšin v vsej Evropi
mogoče še izboljšati. Zelo koristno bi bilo, če bi vsakdo med nami
pogledal tudi čez lastni plot in se nekaj naučil pri sosedu ali sosedu
ponudil prijateljsko pomoč, če sosed to želi. Zlasti bi se moral
vsakdo, ki se ukvarja s praktičnim uresničevanjem varstva
manjšine bodisi v parlamentu bodisi v državni upravi ali ki je
predstavnik manjšine, vedno znova spomniti na naslednja temeljna
načela: pobuda za praktične ukrepe mora vedno priti od manjšine
same; država ne sme nalagati manjšini ukrepov; pravni okvir kot
pravna podlaga je potreben zato, da zagotovi konkretno varstvo;
za varstvo manjšine je potrebna tudi učinkovita in trajna podpora
uprave in sicer tudi na nižji ravni, ter trajna finančna pomoč vlade.

Erik Krisch, predsednik Slovenskega kočevarskega društva
Peter Kozler, je povedal, da se je Kraljevina Jugoslavija s
podpisom sporazuma v Saint Germainu po prvi svetovni vojni
obvezala za zaščito manjšin, med drugimi tudi nemške, in da bi pravno gledano - ta mednarodno sprejeta pravna obveza lahko
veljala tudi danes za Slovenijo v smislu pravnega nasledstva
razpadle Jugoslavije oziroma pred njo Kraljevine Jugoslavije. Po
njegovem mnenju je del problema tudi posledica sprenevedanja
stroke - zgodovinarjev - oziroma vprašanja, ali gre za nemško ali
staroavstrijsko manjšino pri nas, ob dejstvu, da je bilo naše ozemlje
800 let del habsburške monarhije. Opozoril je tudi na popis
prebivalstva, ki bo leta 2001 in na formulacijo vprašanja o
materinščini oziroma narodnostni pripadnosti, saj se je ob popisu
1991. leta 1700 prebivalcev izjasnilo za nemško govoreče, ob
tem da v vprašalniku ni bilo ustreznega vprašanja o njihovi
narodnostni pripadnosti.

Praktično pravzaprav nima nobenega posebnega smisla čisto
teoretično propagiranje konceptov, ki jih trenutno politično sploh
ni mogoče uveljaviti. Prebivalstvo je treba počasi in korakoma
prepričati in hkrati korak za korakom širiti varstvo manjšine. Prejšnji
dolgoletni glavar Južne Tirolske je to nekoč opisal z naslednjo
prispodobo: "Treba je nabrati vse cvetlice ob poti, ne da bi človek
izgubil izpred oči cilj, do katerega hoče priti."
Odločitev o posameznih ukrepih varstva manjšine in njihovem
uresničevanju ni mogoče sprejemati mimo manjšine oziroma
prizadetih. Primerno varstvo manjšine terja pogovor, torej stalne
stike med parlamentom in vlado na eni strani in manjšinami v
državi na drugi strani. Zato želim nam v Nemčiji in vam v Sloveniji
za prihodnost zavzetost in srečno roko pri izbiri.

Dr. Jernej Zupančič, direktor Inštituta za geografijo, je želel
kot predstavnik tako imenovane znanstvene sfere opozoriti na
razlike med pravno ureditvijo manjšinskega vprašanja v Evropi
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samo v državah nekdanje Jugoslavije, ampak tudi na Češkem in
v baltskih državah kot delu nekdanje Sovjetske zveze.

ne glede na to, ali gre za nacionalno, državno ali mednarodno
raven ter na drugi strani na prakso, ki bistveno zaostaja. Ni se
tudi strinjal z oceno, da so bili ravno totalitarni režimi ekstremno
nastrojeni proti manjšinam; vse nacionalne države so imele
pravzaprav asimilacijski ustroj, le načini, sredstva in podtoni so
bili nekoliko različni. Po njegovi oceni je ravno ta del Evrope, ki je
imel krvavo izkušnjo obeh totalitarnih režimov, naredil glede manjšin
bistveno več in prej kot na primer zahodna Evropa, saj so se ta
vprašanja začela urejati na primer v Franciji in Veliki Britaniji
pravzaprav šele v novejšem času. Izrazil je tudi prepričanje, da je
za preživetje manjšin oziroma etničnih skupnosti poleg pravne
regulative države izredno pomembno, kaj manjšina sama naredi
zase; biti mora prepoznavna, biti mora tudi pobudnik pozitivnega
razvoja v prostoru, ki ga naseljuje, in čeprav je to zahteven projekt,
je gotovo eden od modelov, ki se je že izkazal kot dober in učinkovit.
Ob tem je tudi pojasnil, da kot raziskovalec osebno raje uporablja
izraz etnična skupnost, ker je precej širši od izraza manjšina, ki
je poleg tega tudi politično kvalificiran izraz.

Če preidem k varovanju in podpori manjšinskih pravic, so te
večinoma varovane v ustavi, vendar pa ustava večinoma ne
vsebuje nobenih predpisov glede podpore manjšini; prav podpora
manjšini pa je izredno potrebna. Majhna skupina, ki živi v neki
državi in je pod vplivom jezika večine, je še posebej potrebna
podpore, tukaj pa se mora država odločiti. Seveda ni moja naloga,
naloga uradnika Zvezne republike Nemčije, da bi vladi in
parlamentu Republike Slovenije svetoval, kaj naj storita, lahko pa
na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj povem tole: problemov ni
mogoče rešiti tako, da se nanje pozabi. Problemov tudi ni mogoče
rešiti tako, da se jih prikriva, tako da jih ni niti videti niti čutiti. Na ta
način se problemi ne rešujejo, temveč postajajo vedno bolj pereči.
O problemih je treba začeti odkrito govoriti, seveda pa se ne sme
dopustiti, da bi postali predmet spopadov med vlado in opozicijo.
V tem kontekstu sem izredno zadovoljen z dejstvom, da so bili
evropski instrumenti te evropske listine sprejeti v Nemčiji z vsemi
glasovi, to se pravi brez glasov proti, eden od njih pa z nekaj
glasovi proti iz nekdanjega postkomunističnega tabora.

Rolf Gossman
Imamo pa tudi zelo pozitivne primere, kako se lahko začnejo
problemi počasi razreševati z odprto razpravo brez pretiranih
spopadov tudi med prebivalstvom. Tak klasičen, zelo dober zgled
je Poljska, kjer je do začetka 90. let uradno veljalo, da nemške
manjšine ni več. V začetku 90. let se je pokazalo, da ne samo, da
nemška manjšina je, ampak da šteje med 600 in 800 tisoč ljudi.
Razen nekaj nacionalistov se danes nihče več ne razburja nad
tem, da ima nemška manjšina predstavnike v občinskih svetih, v
vodstvu enega od vojvodstev pa je celo ena od dveh močnih
koalicijskih strank. Predvolilni boj pred volitvami, na katerih so
dobili Nemci toliko mandatov, je bil po vseh razpravah v začetku
90. let absolutno pošten; etnična pripadnost pravzaprav ni več
igrala posebne vloge.

Najprej k vprašanju, koga pravzaprav zajemajo manjšinske
pravice. Predsednica helsinškega komiteja je omenila problem
avtohtone manjšine, neavtohtone manjšine, državljanskih pravic,
svoboščin, temeljnih pravic in tako dalje. Takoj moram opozoriti,
da okvirna konvencija ne vsebuje nikakršne definicije, na katero
skupino v državi naj bi se te pravice nanašale. Določitev skupin,
na katere se te pravice nanašajo, je prepuščena državam
podpisnicam. Pred podpisom te konvencije ni bilo mogoče
kompromisno doseči več, ker se razmere v državah preveč
razlikujejo. Toda pokazalo se je, da se okvirna konvencija že
sedaj uporablja oziroma se bo uporabljala v državah, ki bodo
sporazum šele podpisale, za državljane države, ki imajo drug
jezik, drugo kulturo in hočejo živeti naprej s tem drugim jezikom in
drugo kulturo. Poleg tega mora obstajati dolgotrajna navezanost
teh državljanov na to državo, se pravi, da ne gre za priseljence,
ki so pridobili državljanstvo države. Seveda obstajajo tudi
odstopanja in sicer kot kriteriji posameznih držav podpisnic. Tako
recimo Nizozemci vključujejo v neko obliko manjšinskega varstva
tudi priseljence iz drugih dežel, danes držav njihovega nekdanjega
kolonialnega imperija, vendar priznavajo takim skupinam
drugačne manjšinske pravice, v drugačnem obsegu kot svoji
avtohtoni frizijski manjšini. Za Skandinavce je odločilno, ali nekdo
pripada ljudstvu samemu. V tem primeru, če pripada temu ljudstvu,
ni pomembno, ali je nprveški, švedski ali finski državljan. Toda
jedro določb zadeva večino evropskih držav, ki so to določile
bodisi v svojih internih aktih bodisi v uradnih izjavah ob ratifikaciji
konvencije. Nekaj pa je jasno: ustavno določene človekove pravice
oziroma človekove pravice so ne samo pravice državljanov
države, temveč vseh ljudi, ki živijo v neki državi, naj imajo
državljanstvo ali ne, naj so pripadniki večine ali pripadniki manjšine.

Še nekaj bi vam svetoval: ne zaupajte popisom prebivalstva, ne
starim ne novim. Na tem zelo občutljivem etničnem področju ima
narod zelo dober in zelo dolg spomin in ljudje še vedno pomnijo,
koliko gorja je nastalo na podlagi posameznih narodnostnih
seznamov. Navedel bom nekaj primerov. Tisti Poljaki, ki so optirali
za Poljsko v Šleziji, so v nacističnem času vsi romali v zapor;
treba je bilo vzeti samo stare sezname, pa si imel imena tistih, ki
naj bi jih zaprli. Po drugi svetovni vojni so notarji v madžarskih
krajih iz nacionalnih seznamov oziroma popisov prebivalstva
potegnili vse tiste madžarske Nemce, ki so se opredelili kot člani
nemške manjšine, da so jih lahko izgnali in da so na njihove
kmetije lahko prišli Madžari, ki so prebežali iz drugih držav. Estonija
je imela med obema svetovnima vojnama zgledno manjšinsko
varstvo, vendar se je to manjšinsko varstvo tudi opiralo na neke
narodnostne sezname. In ko so prišli Sovjeti, so lahko na podlagi
teh seznamov z lahkoto ugotovili, kdo od pripadnikov posameznih
manjšin bi lahko postal za sovjetsko oblast neprijeten in bi bilo
bolje, da ga spravijo v Sibirijo.

Državljanske pravice so pravice, vezane na državljanstvo. Tukaj
zavestno puščam ob strani razne komunalne pravice, komunalno
volilno pravico ali volilno pravico v evropski parlament, kjer je
ureditev drugačna; to vas bo zanimalo takrat, ko boste postali
člani Evropske unije.

Lahko bi navedel še druge primere iz številnih drugih držav,
preprost zaključek pa je tale: nisem videl seznamov niti enega
popisa prebivalstva niti iz ene države, ki bi odražal dejanske
razmere. Zato se je Nemčija odločila, da v popisu prebivalstva
sploh ne vpraša več po nacionalni pripadnosti.

Vprašanje državljanskih pravic je pravzaprav osredotočeno na
vprašanje volilne pravice. To pravim zato, ker je pravica
ustanavljanja organizacij večinoma dovoljena tudi inozemskim
državljanom v okviru zakona o tujcih in v podobnih oblikah.
Vprašanje državljanskih pravic se pravzaprav razreši, ko se
razreši vprašanje državljanstva.

Zdaj pa še primer Madžarske. Na začetku 90. let je približno
35.000 ljudi - navedel bom zelo grobe številke - izjavilo, da je
nemščina njihov jezik, okoli 50.000 ljudi pa, da imajo nemško
poreklo. Na volitvah v samoupravne organe manjšin je bilo največje
presenečenje, da nemških glasov ni bilo morda 35 ali 50 ali 85.000,
temveč najprej 190.000, potem so rekli, da jih je 290.000, sedaj jih
je že čez 300.000. Enako presenečenje, samo malo manj

Zavedati se morate, da vprašanje državljanstva ni problematično
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čutimo, da imamo določeno - lahko bi rekel - zgodovinsko krivdo
in poskušamo takim skupnostim pomagati.

številčno, so doživeli Madžari tudi z romunsko in slovaško
manjšino. Še zadnji stavek k prejšnjemu vprašanju: da so ljudje
volili pripadnika nemške manjšine v neki občini, so se morali čutiti
kot pripadniki te manjšine oziroma kot Nemci.

Poleg študija prava sem absolviral tudi študij zgodovine, vendar
sem v prvi vrsti človek prakse. Prepričan sem, da ima tam, kjer
take skupine še obstajajo, kjer se morda sedaj pojavljajo, kjer so
preživele vsa ta desetletja, država pač obveznost, da zadeve na
nek način uredi; urediti jih mora pa v pogovoru s temi skupinami.

Sedaj pa še o problemu asimilacije. Kolega iz geografskega instituta
ima popolnoma prav. Marsikatera vzhodna država, se pravi
država za železno zaveso, je storila zelo veliko za varstvo manjšin
ali za varstvo določenih manjšin. Tako je imela recimo Romunija
vseskozi zgledno ureditev glede nemške manjšine in šolstva, na
drugi strani pa določene zahodnoevropske države niso storile
popolnoma nič za varstvo manjšin. Zahodne države pa so delale
nekaj drugega: zagotavljale so varstvo človekovih in državljanskih
pravic, kar je za nepriznane manjšine pravzaprav pomenilo, da
lahko svobodno uporabljajo svoj jezik, da lahko zahtevajo sodno
varstvo zaradi diskriminacije, če je prišlo do diskriminacije zaradi
uporabe jezika, zaradi priznavanja pripadnosti neki identiteti. Res
je, da jim država ni dajala državnih subvencij za ohranjanje njihove
kulture in njihovega jezika. Na drugi strani jih je pravno ščitila in
ravno ta pravna zaščita je pravzaprav dajala tem manjšinam tisto
potrebno varstvo, tako rekoč streho, da so se lahko ohranile
oziroma da so ohranjale svojo identiteto in razvile samozavest,
da so od države zahtevale več. Tudi subvencije.

Vsi smo zainteresirani za svobodno, pozitivno naravnano Evropo;
ker se Evropa združuje, pa smo zainteresirani tudi za to, da se
taki problemi razrešijo pred vstopom držav v Evropsko unijo, da
tam ne bi postali predmet diskusij. Ne vmešavamo se v nacionalne
probleme posameznih držav, poskušamo samo nuditi podporo in
svetovati. Zato nas je zelo veselilo, ko sta Italija in Slovenija uspeli
pravočasno razrešiti medsebojne probleme in upamo, da se bo
našla rešitev tudi za še preostale probleme; posebej zato, ker to
sploh ni kakšen velik problem.

V zadnjem delu razprave so bila v zvezi s temo predavanja
izpostavljena še naslednja mnenja in vprašanja udeležencev.

Moja definicija etnične skupnosti je naslednja: etnična skupnost je
skupnost večine in manjšin, ki živijo skupaj in ki skupaj tvorijo
bogastvo neke države.
Naša država bi morala nadaljevati z raziskavami z namenom, da
odkrije bistvo nemške manjšine, nemško govoreče skupnosti pri
nas, njene moči, potenciala oziroma kje je potrebna pomoč.
Nemško govoreča skupnost prebivalcev pa bi se morala tudi
sama bolj potruditi za svojo prepoznavnost in oblikovanje oziroma
vključevanje in povezovanje v interkulturni prostor preko meja
naše države. To je bolj smiselno kot sam popis, ki je dvorezen
meč. Beneški Slovenci v Italiji niso bili priznani in še danes
zakonsko niso priznani, vendar imajo vrsto institucij od časopisov
do šol, gospodarskih ustanov in podobno, ampak tudi to se ni
zgodilo naenkrat. K reševanjeu manjšinskega vprašanja morajo
prispevati ne le zgodovinarji, pravniki in politiki, pač pa tudi sociologi,
geografi in antropologi in ta skupnost strok je v Sloveniji že prišla
do določenih zaključkov, povezanih s položajem slovenske
manjšine v Italiji in na Koroškem. Zadeve se začnejo pri reševanju
problemov v praksi zapletati na navidez zelo banalnih, a
pomembnih zadevah. Prav sedaj je v tisku publikacija Položaj
Slovencev na Koroškem, pred kratkim pa je izšla kompleksna
knjiga Položaj Slovencev v Italiji, ki ni tako rožnat, kot je omenil
predavatelj, kajti v Italiji še vedno, na primer, ne morejo sprejeti
zakona o zaščiti slovenske manjšine. Poleg tega ima manjšina
lahko vse pravice, vendar je danes ob dvojni zaposlitvi očeta in
matere potreben vrtec v materinščini. Na Koroškem, na primer,
se izgovarjajo na vse načine, kajti jedro problema je v tem, ko
tako rekoč onemogočiš, da otrok odraste v slovenskem oziroma
materinem jeziku. Za uresničevanje manjšinskih -pravic je treba
ustvariti celotno strukturo, kot jo imamo v Sloveniji na primer za
Madžare in Italijane, saj sodelujejo pripadniki teh dveh manjšin v
vseh telesih slovenskega parlamenta od zakonodajnega organa
naprej; imamo urad, ki skrbi za izvajanje zakonodaje, samoupravne skiipnosti, določeno kvoto občinskih odbornikov, ki so
izvoljeni iz vrst pripadnikov manjšin. V ta zapleteni sistem nemško
govoreči prebivalci gotovo ne morejo vstopiti, ne da bi bili za to
ustrezno organizirani.

Dušan Biber je vprašal, ali se danes nemške vladne ustanove
še ukvarjajo z vprašanjem nemštva tako, kot so se svojčas s
tem vprašanjem ukvarjale vladne ustanove tako VVeimarske
republike kot kasneje Tretjega rajha in če v tem kontekstu
spremljajo tudi uvodoma omenjeno vprašanje južnih Štajercev ali
Kočevarjev, pa tudi če zavzema nemška država ali nemška vlada
tudi stališča do vprašanj, ki so vznemirjala predvolilno dogajanje
v sosednji Avstriji, kjer je vprašanje priznanja tako imenovanih
Staroavstrijcev in nemške manjšine postalo ena osrednjih tem.
Rolf Gossman
Jaz osebno sem odgovoren za manjšinsko politiko v Nemčiji, to
se pravi na eni strani za manjšine v Nemčiji, na drugi strani pa za
nemške manjšine zunaj nemških meja, od Češke pa do Gruzije in
Kazahstana. Zato lahko zelo jasno povem, da ni politike nemštva,
kakršna je bila v preteklih časih. Toda vemo, da je veliko nedolžnih
ljudi plačalo za nemške zločine v njihovi domovini; bili so bodisi
izgnani, bodisi v raznih taboriščih na prisilnem delu, bodisi so jih
prisilno preseljevali v druge dele njihove države.Tisti, ki so zločine
dejansko zakrivili in tisti, ki so stali za njimi, so večinoma
pravočasno pobrali šila in kopita, ker so dobro vedeli, da imajo
krvave roke. Tisti, ki so zaupali v pravičnost, ki so verjeli, da bo
obravnavan vsak posameznik posebej, ravno tisti pa so zelo
pogosto postali žrtev jeze naroda. Jeza naroda po koncu vojne je
bila razumljiva, toda takratni ukrepi s stališča današnjega
ustavnega in mednarodnega prava seveda niso bili pravni ukrepi.
Danes je to mimo, to je danes preteklost. Kolikor moremo,
poskušamo pomagati tam, kjer se oblikujejo skupnosti, ki so
pravzaprav plačale ceh namesto Nemčije, plačale ceh za krivdo,
ki si jo je naložila Nemčija. Dostikrat imamo občutek, da imamo
podobno obveznost oziroma skupno obveznost z Avstrijo, saj je
bila tudi Avstrija med drugo svetovno vojno del nemškega rajha.
Zato poskušamo oboji, vsakdo mogoče v malo večji meri od
drugih, pomagati tistim, s katerimi je skozi stoletja zgodovinsko
nekako bolj povezan ali kjer obstajajo tudi tesnejše sorodstvene
vezi in tako dalje, vendar tega v tem smislu ne definiramo. Mi pač

V razpravi je bil izpostavljen tudi problem odloka, sprejetega na
drugem zasedanju Avnoja, na osnovi katerega so z odločbami
zaplenili premoženje več kot 20.000 državljanom SFRJ nemške
narodnosti.
Postavljeno je bilo vprašanje, kakšna je v Nemčiji regulativa
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določeni zadevi. Zelo dobre stike imam z mag. Pippom iz
avstrijskega centra na manjšine, se pravi s Koroškim Slovencem.
Pred dvema letoma sem bil nekaj dni tudi gost Koroških Slovencev
v Avstriji, da sem si lahko na terenu ogledal, kaj je bilo doseženo,
kaj pa še ne.

oziroma odnos do tako imenovanih razseljenih oziroma razpršenih
narodnostnih oziroma etničnih skupnosti v dobi izjemne
prostorske in socialne gibljivosti.
V zvezi s problemom nepriznane nemške manjšine pri nas je bilo
opozorjeno na to, kako je vprašanje nemške manjšine urejeno na
primer v Romuniji, na Češkem, Slovaškem in na Poljskem, posebej
pa na dejstvo, da so nemško manjšino priznali tudi na Hrvaškem.
Na Hrvaškem je bila priznana tudi slovenska manjšina, ker pa v
Sloveniji nismo hoteli priznati hrvaške manjšine, je bila slovenska
manjšina črtana iz hrvaške ustave.

Meni se zdi izredno pozitivno, da je mag. Pipp pomagal staroselcem
Kočevarjem lansko leto organizirati počitniški jezikovni tečaj za
njihove otroke za ponovno pridobivanje znanja nemškega jezika.
Enako pozitivno se mi zdi, da je posredoval Kočevarjem stike z
Južno Tirolsko, ki jih bo podprla in jim bo pomagala pri ohranjanju
njihove kulturne dediščine. Izredno pozitivno se mi zdi, da se je
Bojan Brezigar obrnil na slovensko vlado s predlogom oziroma
nasvetom, kaj naj bi vlada storila. Mislim, da je tako sodelovanje
med različnimi manjšinami prek meje pravzaprav evropska norma.
To je tisto, kar se dogaja tudi ob dansko-nemški meji in to je
pravzaprav evropska prihodnost.

Rolf Gossman
Problem različnih skupin istega jezika v neki državi je težaven za
vse državne institucije; lahko navedem na primer problem Litve.
Tam živijo Nemci, ki so do leta 1923 in od leta 1938 naprej spadali
k Nemčiji. Potem so Baltski Nemci, ki že nekaj stoletij živijo v Litvi
kot manjšina. Potem so Nemci iz Rusije, ki so jih bodisi prisilno
preselili v času sovjetske okupacije ali pa so se sami preselili tja.
Potem imamo tako imenovane volčje otroke; to so bili otroci, ki so
v drugi svetovni vojni izgubili starše ali družino ali vse sorodnike
in so zapuščeni begali po gozdovih; nekatere so k sebi vzeli
kmetje ali kot lastne otroke ali kot ceneno delovno silo. Naučili so
se samo litovskega jezika, svoj nemški jezik so pozabili, vendar
se zavedajo nemškega porekla in hočejo biti Nemci.

Zelo pomembno se mi tudi zdi, da so manjšine vključene v obmejne
stike med državama oziroma v okviru regije. Tako imamo v okviru
regije Schleswig-Holstein zastopane manjšine v vseh organih te
regije: dansko manjšino z Danske in iz Nemčije ter nemško
manjšino z Danske. Enako so recimo Lužiški Srbi vključeni v
Nemčiji, v deželah Saška in Brandenburg, v vse uradne stike, ki
jih imata ti deželi s slovanskimi brati na vzhodu. Seveda je zelo
pomembno, da manjšina pokaže svoje kulturno življenje, da
dokaže svojo pripravljenost in voljo za preživetje. Če pa manjšina
ima kulturno življenje, a ga mediji preprosto ne opazijo, ga
ignorirajo, se je treba vprašati, ali mogoče večina oziroma mediji
niso pripravljeni sprejeti take dejavnosti manjšine, ali mogoče
niso preprosto neprijetno presenečeni, da ima neko kulturno
dejavnost skupina ljudi, za katero so bili vsi prepričani, da je sploh
ni. To se pravi, da si je treba postaviti na eni strani vprašanje
izkazovanja svoje lastne kulturne volje za preživetje, na drugi
strani pa pripravljenosti večine za sprejemanje kulture manjšine.

Da imajo te skupine popolnoma različne cilje in tudi popolnoma
različno poreklo, je povsem samo po sebi umevno in to seveda
velja tudi za Slovenijo. Vzemimo recimo Kočevarje, ki so več kot
600 let živeli kot jezikovni otok v Sloveniji, vedno kot manjšina.
Kot drugi primer bi navedel spodnje Štajerce oziroma mariborske
Nemce. Ti so živeli kot mestno prebivalstvo v večinsko nemškem
mestu, katerega okolica je bila sicer slovenska, toda oni so se
čutili tako rekoč kot pripadniki nemškega jezikovnega prostora
na njegovi južni meji. Seveda je razumljivo, da so razvili popolnoma
drugačen občutek identitete kot Kočevarji, če sploh ne omenjamo
recimo Nemcev iz Kranjske itd. Na drugi strani pa je seveda treba
razumeti tudi slovensko državo, ki hoče pač imeti sogovornika.
Mogoče bo prej ali slej možno tako kot v Litvi ustanoviti delovno
skupnost posameznih skupin, ki bo formulirala tisto, kar je skupno
vsem skupinam in določila, kaj so posebnosti neke posamezne
skupine. Do tega so prišli v Litvi. Vendar je za to potrebnega kar
veliko časa.

Na koncu še k odlokom Avnoja. To je zgodovinska resničnost; bili
so veljavni, so pa danes tako rekoč problem slovenske države.
Problem je vprašanje, kako daleč v prihodnost naj še učinkujejo.
Nemška država je imela podoben pravni problem glede sporazuma
med Hitlerjem, Mussolinijem, Clemenceaujem in Anglijo o tem, da
prepustijo sudetske dežele Nemčiji. V zvezi s tem sporazumom,
s katerim so Sudeti prišli pod Nemčijo, je nemška država ugotovila,
da stvari za nazaj pač ni mogoče spremeniti, anulirati, kot da jih
nikoli ni bilo. Zgodilo se je, vendar smo ugotovili, da stvar od
nekega trenutka najprej ne sme imeti več nobenega pravnega
učinka. Tudi drugim državam, kjer obstajajo taki akti, bi priporočil
nekaj podobnega, torej v juridičnem smislu učinkovanje ex nune.

Še k vprašanju solidarnosti in manjšinske politike. Seveda je
vprašanje solidarnosti do druge manjšine vprašanje lastne zavesti,
jasno pa je, da manjšinska politika ne more biti enosmerna cesta.
Pred dvema ali tremi leti sem bil v Goričah ob Vrbskem jezeru na
nekem srečanju oziroma kongresu udeleženec okrogle mize,
kjer so razpravljali o položaju Slovencev na avstrijskem južnem
Štajerskem. Navzoči so bili tudi Štajerci, ki niso bili prav posebno
navdušeni nad našimi stališči. Bili smo zraven, ker tudi mi vidimo
v tem vprašanju še vedno problem.

Pa še čisto osebno mnenje. Ne morem si predstavljati skupne
evropske prihodnosti tako, da bomo imeli v Evropski uniji ljudi, ki
vidijo svojo prihodnost v tem, da ti odloki ne smejo več veljati, in
po drugi strani ljudi, za katere ti odloki veljajo še naprej. To so
stara bremena, ki jih mora država odpraviti.
Sedaj pa k pravicam manjšin in k razpršeno naseljenim pripadnikom manjšine. V Nemčiji veljajo v principu vse pravice manjšine
za avtohtono področje manjšine, to se pravi za tisto področje,
kjer je manjšina tradicionalno živela in še živi. Samo skupnost
Sintov in Romov je razsuta praktično po vsej Nemčiji. Toda ker je
za nemške Sinte njihov jezik tako rekoč popolnoma zaseben in
ne želijo imeti v tem jeziku niti šol niti otroških vrtcev, se problem
razpršenosti pravzaprav ne postavlja. Glede ostalih je tako, da
se niti Frizijci niti Lužiški Srbi niti Danci niso preseljevali drugam iz
svojega lastnega naselitvenega področja v večjem številu; v
glavnem gre za odseljevanje posameznih družin. Nikjer se še ni
zgodilo, da bi se jih našlo več skupaj, ki bi rekli, da potrebujejo
otroški vrtec ali šolo. Seveda so pa taki ljudje v bistvu za svojo
narodno skupnost oziroma za manjšino izgubljeni, ker se njihovi

Kot ste mogoče opazili, sem v svojem referatu zavestno popolnoma izpustil Italijo. Kadar sem omenjal Italijo, sem vedno rekel
"južna Tirolska v Italiji", ker se zavedam dejstva, da razen
vprašanja Nemcev na južnem Tirolskem v Italiji ni rešeno
vprašanje drugih nacionalnih manjšin oziroma skupnosti, na
primer Slovencev, francosko govorečih prebivalcev, Nemcev zunaj
južne Tirolske itd. Toda svoje naloge ne vidim v tem, da bi se
pritoževal nad neurejenimi zadevami v neki drugi državi, temveč
v tem, da omenim probleme oziroma prikažem položaj v tisti
državi, kjer sem gost.
Zelo dobro poznam Bojana Brezigarja in večkrat se pogovarjava,
poskušam mu dati tudi kakšen nasvet recimo za ravnanje v neki
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pomanjkljivosti. Potem smo s sodelavci napisali poročilo, ga
razposlali vsem prizadetim, vsem deželam, manjšinam itd.; nanj
je bilo nekaj malega kritike, več pa je bilo vprašanj in predlogov za
razne dodatke. Zdaj, ko je poročilo tako rekoč gotovo, so ga
dobile v roko manjšine, ki imajo kot prizadeta stran možnost, da
dajo svoje predloge, da povedo, kaj je narobe in kaj prav, kakšne
dodatke in aktivnosti si želijo. Ko se bom vrnil v Bonn, bom dobil
že vse odgovore posameznih manjšin in naredili bomo dokončno
verzijo poročila, ki ga bomo potem predložili Svetu Evrope. Če je
enkrat doseženo to stanje, gre pravzaprav za prijateljsko prizadevanje različnih vlad na eni strani in manjšin na drugi strani, to se
pravi, da gre za skupno, prijateljsko diskusijo in prizadevanje, da
se nekaj doseže in oblikuje.

otroci učijo materinščine samo še znotraj družine in v njem nimajo
izobrazbe.
V Nemčiji imamo neko posebnost in sicer obstajajo na vseh treh
univerzah, kjer študira največ Lužiških Srbov, posebni študentski
domovi samo zanje; v njih imajo tudi možnost, da organizirajo
predavanja, vabijo goste in tako dalje, vse z namenom ohranjanja
svoje identitete. Ustanove manjšine se tudi same ukvarjajo z
vprašanjem, kako poskrbeti za delovna mesta, kako najti
možnosti, da se bo človek, ko se je izobrazil, ko je, recimo,
diplomiral, lahko vrnil na svoje poselitveno področje, zato da ga
manjšina ne izgubi. Nemška manjšina ima na primer na Danskem
nekdanjega učitelja poklicne šole, ki se ukvarja izključno s skrbjo
za delovna mesta tistih, ki se iz kakršnegakoli izobraževanja,
tudi z univerze, spet vračajo na poselitveno področje manjšine
na Dansko.

Pred nekaj dnevi sem dopolnil 65. leto in konec tega meseca bom
zapustil državno službo. Posebej me veseli, da manjšine v Nemčiji
ne obžalujejo tega, da zapuščam službo, temveč obžalujejo, da
bodo izgubile svojega najmočnejšega lobista. Ko je doseženo
tako stanje, da ne gre za spore, temveč da se to pojmuje kot lobi,
ki mora uveljaviti svoje interese, ne v nasprotju z državo, temveč
proti drugim lobijem, ki bi od države tudi radi imeli določena sredstva
in ki konkurirajo za denar iz istega lonca, takrat je pravzaprav
doseženo idealno stanje.

Moje dame in gospodje! Rad bi se vam zahvalil za vašo veliko
potrpežljivost in za diskusijo. Poskušal sem biti strpen in stvaren,
ker mislim, da bi bilo treba na tak način voditi dialog tudi na ravni
države, med vlado, stroko in manjšino samo in to zato, da bi se
zmanjšala čustvena obremenjenost pri takih pogovorih. To je
pravzaprav tisto, kar nam kaže našo prihodnjo pot v Evropo. V
takem vzdušju je treba nadaljevati pogovor med vlado,
parlamentom, stroko in manjšino. Ko je bilo treba napisati poročilo
o položaju manjšin v Nemčiji, smo na ravni zvezne države
posameznih prizadetih dežel, manjšin, znanosti, tudi znanstvenih
svetovalcev manjšin sedli skupaj, razpravljali in se pogovorili o
tem, kaj bi sodilo v poročilo, kaj je pozitivnega in kaj so

Še enkrat bi se želel zahvaliti gospodu predsedniku Hrovatu in
gospe generalni sekretarki Drofenikovi, da sta mi omogočila
govoriti pred vami.

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.ds-rs.si ali http://www.sigov.si/dsvet/index.htm
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