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Lokalno slavje koroških Slovencev

BORIS JAUŠOVEC

Predsednik Enotne liste, edine samo-
stojne in neodvisne politične stranke 
koroških Slovencev, Gabriel Hribar, 
je včeraj v telefonskem pogovoru za 
Večer zvenel radostno: "Vidite, kar 
sem napovedal, se je uresničilo! Ne 
le, da smo zadržali število občinskih 
odbornikov na južnem Koroškem. 
Še povišali smo jih s 50 na rekordnih 
58!" Rekord Enotne liste je bil doslej v 
mandatu v letih 1999 do 2004 57 ob-
činskih odbornikov oziroma po naše 
svetnikov. Enotna lista je na občinskih 
in županskih volitvah nastopila pod 
različnimi imeni v 22 južnokoroških 
občinah, od Suhe na vzhodu do Straje 
vasi na zahodu. Imela je tudi več kan-
didatov za župane. 

V nedeljo je na lokalnih volitvah 
v avstrijski zvezni deželi Koroški 464 
tisoč povabljenih volivcev v 132 ob-
činah volilo prav toliko županov in 
okoli 2500 občinskih odbornikov. Vo-
lilna udeležba je bila 71,2-odstotna, 
kar je skoraj deset odstotkov manj 
kot pred šestimi leti, ko so zabeležili 
80,6-odstotno udeležbo. 

Slovenec tu, Slovenec tam
Toda nedeljskih volilnih uspehov te 
male avstrijske regionalne stranke 
je še več. "Naš župan v Železni Kapli 
Franc Jožef Smrtnik je z 52,80 odstot-
ka ubranil mandat že v prvem krogu. 
Enotna lista je tudi najmočnejša stran-
ka v dveh južnokoroških občinah. V 
Železni Kapli je zmagala pred vsemi 
z dobrih 36, v Globasnici pa s 44 od-
stotki. Naši odborniki so se v občinska 
vodstva vrnili v kar treh občinah: v 
Suhi, Borovljah in Šentjakobu v Rožu. 
Tako jih imamo v vseh občinskih 
svetih, kjer smo kandidirali, razen 
v Vrbi." Drugi krog čez štirinajst dni 
bo potreben v 39 koroških občinah. 
Enotna lista bo zraven z dvema kan-
didatoma: "Naš kandidat za župana 

Globasnice Bernard Sadovnik pred 
drugim krogom vodi s 47,97 odstot-
ka pred socialdemokratskim tekme-
cem Wolfgangom Wölblom, ki ima 
41,12 odstotka glasov. Na Suhi pa se je 
v drugi krog uvrstil Peter Trampusch, 
ki za socialdemokratskim tekmecem 
Gerhardom Visotschnigom zaostaja 
za okoli deset odstotkov." 

Seveda to niso vsi volilni zmago-
valci iz vrst koroških Slovencev. Ti so 
namreč bili dobro zastopani tudi v ve-
činskih oziroma v zveznih strankah, 
predvsem pri socialdemokratih in Ze-
lenih. Tako je v večinsko najbolj slo-
vensko govoreči občini Sele kandidat 
Enotne liste Nanti Olip (43,48 odstot-
ka) sicer izgubil proti socialdemokratu 
Heribertu Kulmeschu. Toda tudi Kul-
mesch je slovenskega rodu in govori 
slovensko. Za las se je drugi krog 
kandidatu Enotne liste Vladimirju 
Smrtniku izmuznil v Bistrici nad Pli-
berkom. Do drugega mesta in s tem do 
drugega kroga mu je namreč zmanjka-
lo pičlih 14 glasov, manj kot odstotek. 
V organizacijah koroških Slovencev 
so včeraj ocenjevali, da so poleg 58 
odbornikov Enotne liste dobili vsaj še 
enkrat toliko izvoljenih koroških Slo-
vencev na listah drugih strank. 

Vzdušje je drugačno
Čemu Gabriel Hribar pripisuje uspeh 
koroških Slovencev na lokalnih voli-
tvah, ki so na južnem Koroškem zgolj 
za Enotno listo vknjižili kar 6346 
glasov? "Dejavnikov je mnogo. Iz-
postavil bi dejstvo, da se je splošno 
vzdušje na Koroškem v zadnjih letih 
glede manjšine in uporabe slovenščine 
precej razbremenilo, k čemur je pripo-
mogla postavitev dodatnih dvojezič-
nih krajevnih tabel. Drugo dejstvo 
je, da je doslej naš edini župan Franc 
Jožef Smrtnik v preteklem mandatu 
dokazal, da lahko zavedni in pokončni 
Slovenec uspešno vodi tudi občinsko 
politiko." K temu je pripomnil še, da so 

v stranki delo v zadnjem času precej 
približali profesionalnemu nivoju in 
mladim. Hkrati se je stranka odprla 
večinskemu narodu, saj je bil vsak 
deseti njihov kandidat od okoli 600 
neslovensko govoreč. 

Enotni listi sicer v široki koaliciji z 
Ljudsko stranko in celo s svobodnjaki 
v Žitari vasi še ni uspelo vreči dose-
danjega socialdemokratskega župana 
Jakoba Straussa. Ta se je "izkazal " z 

bojkotom postavitve dvojezične kra-
jevne table v neki od tamkajšnjih vasi, 
ki jo je zahtevalo tri četrtine krajanov. 
Strauss pred drugim krogom namreč 
vodi.

Haiderjevi nasledniki poraženi
Drugi krog bo tudi v koroški prestol-
nici, v Celovcu. Pomerila se bosta do-
sedanji svobodnjaški župan Christian 
Schneider (31,08 odstotka) in social-
demokratka Maria-Louise Mathia-
schitz-Tschabuschnig (30,08), ki sta 
preostalih devet kandidatov pustila 
daleč za seboj. Med 45 mestnih od-
bornikov v Celovcu pa ni uspelo priti 
Lojzetu Dolinarju z liste Team Celo-
vec. Koroške lokalne volitve so sicer 
v splošnem izvrgle tri zmagovalce in 
enega poraženca. Socialdemokrati so 
skupaj dobili 40,23 odstotka glasov, 
kar je 3,58 odstotka več kot leta 2009. 
Ljudska stranka je dobila 22,51 od-
stotka (2,1 odstotka več), Zeleni pa 
5,59 odstotka (3,3 odstotka več). Svo-
bodnjaki so padli na 17,96 odstotka. 
Težko pa je primerjati neposredno, saj 

so na občinskih volitvah neposredno 
po smrti nacionalističnega populista 
in koroškega deželnega glavarja Jörga 
Haiderja pod svobodnjaško znamko 
nastopale tri takšne stranke. A če vza-
memo za orientir Haiderjevo Giba-
nje za prihodnost Avstrije, je padec 
okoli 13 odstotkov. To je kljub vsemu 
pol manj, kakor so svobodnjaki z ab-
solutne večine telebnili na deželnih 
volitvah leta 2013, ko so se morali spri-
jazniti z 28-odstotnim osipom. 

V zvezi s tem morda ni odveč po-
vedati, da je občini Krka premočno 
(58,43 odstotka) že v prvem krogu 
zmagal dosedanji župan 78-letni Sie-
gfried Kampl. Kajti ta zmaga znova 
meče črno, pravzaprav rjavo senco na 
podobo Koroške. Kampla so namreč 
svobodnjaki zavoljo njegove izjave v 
nekem intervjuju pred volitvami, da 
se ograjuje od početja nacistov med 
drugo svetovno vojno, ne pa tudi od 
nacionalsocializma kot takega, izklju-
čili iz stranke. Toda značilni refleks 
dela koroških volivcev ga je znova po-
sadil v županski fotelj.

Franc Jožef Smrtnik je ostal župan Železne Kaple. (Franc Wakounig)

Enotna lista je obdržala svojega župana, še dva kan-
didata čaka drugi krog, dobila pa je tudi rekordnih 58 
občinskih odbornikov, pri zveznih strankah je odborni-
kov iz vrst koroških Slovencev vsaj še enkrat toliko

Glavni poraženci 
volitev na avstrij-
skem Koroškem so 
nacionalisti

Perverzni politik priznal krivdo
Nekdanji poslanec nemškega bunde-
staga Sebastian Edathy, proti katere-
mu je pred tednom dni steklo sojenje 
zaradi posedovanja otroške porno-
grafije, je včeraj priznal krivdo, soje-
nje proti njemu pa so zato ustavili. Da 
obtoženi priznava krivdo za dejanja, 
ki mu jih očita tožilstvo, je na sodi-
šču sporočil njegov zagovornik Chri-
stian Noll. Edathy je tako priznal, da 
je jeseni 2013 na spletu kupoval in si 
na svoj službeni prenosni računalnik 
nalagal fotografije in video posnet-
ke z otroško pornografijo. Obenem je 
izrazil obžalovanje za svoja dejanja. 
"To priznanje je tožilec postavil kot 
pogoj, da privoli v ustavitev sodnega 
postopka proti 45-letniku, ki je vse do 
izbruha afere lani veljal za vzhajajo-
čo zvezdo nemških socialdemokratov 
(SPD). Nanj so preiskovalci postali po-
zorni, ko so njegovo ime našli na se-
znamu strank neke kanadske firme, 
ki je na spletu med drugim ponuja-
la otroško pornografijo. V skladu z 
nemško zakonodajo lahko sodišče po-
stopek ustavi ob privolitvi tožilstva in 
obrambe ter v primerih, ko ne gre za 
hujša kazniva dejanja. Deželno sodišče 

v mestu Verden na Spodnjem Saškem 
je odločilo, da mora Edathy spodnje-
saški zvezi za zaščito otrok nakazati 
5000 evrov. Edathyjev primer je sicer 
sprožil pravi politični škandal v Nem-
čiji in je vodil v odstop kmetijskega 
ministra Hans-Petra Friedricha. Ta 
naj bi bil namreč še kot notranji mini-
ster v prejšnji vladi predajal tajne in-
formacije o preiskavah proti Edathyju 
vodstvu SPD, ki je takrat vodilo zah-
tevna koalicijska pogajanja s konser-
vativno unijo CDU/CSU pod vodstvom 
nemške kanclerke Angele Merkel. 
(dpa)

Sebastian Edathy bo plačal. (Epa)

Kerry poln upanja, Lavrov zadržan

Ameriški državni sekretar John Kerry 
je izjavil, da je po včerajšnjih pogovo-
rih z ruskim kolegom Sergejem Lavro-
vom poln upanja, da bodo ti privedli 
do sprememb, potrebnih za končanje 
spopadov v Ukrajini. Lavrov je po 80 
minut dolgih pogovorih le na kratko 
spregovoril o "občutnem napredku" 
pri uresničevanju mirovnega dogovo-
ra iz Minska, sklenjenega 15. februarja.

Ministra sta ob robu uvoda v spo-
mladansko zasedanje Sveta ZN za 
človekove pravice v Ženevi govorila 
predvsem o pomenu polnega uresniče-
vanja krhkega premirja. Po skoraj uro 
in pol dolgem srečanju v ženevskem 
hotelu sta se znova za kakih deset 
minut sešla v prostorih ZN. Kerry je 
po pogovorih izrazil upanje, da bo že 
v naslednjih urah, gotovo pa ne več 
kot v nekaj dneh dogovor iz Minska 
polno uresničen. "Poln upanja sem, da 
gre za začetek sprememb, ki bi pome-
nile napredek za vse strani," je na ti-
skovni konferenci v Ženevi povedal 
Kerry. Ameriški državni sekretar je 
obžaloval, da je doslej pri uresničeva-
nju dogovora iz Minska "prihajalo do 
neke vrste prebiranja češenj, selektiv-
nosti, da se nasilje ni ustavilo". Kot je 
dejal, se streljanje in topniško obstre-
ljevanje nadaljujeta. Dokler ne bo de-
janske prekinitve ognja, bo po mnenju 
Kerryja izjemno težko v celoti uresni-

čevati dogovor iz Minska, ki vključu-
je tudi politično dimenzijo. A kot je 
dejal, mu je Lavrov zagotovil, da ima 
Moskva namen poskrbeti, da dogovor 
dejansko bo uresničen.

Lavrov je po pogovorih le na 
kratko izjavil, da se je zgodil občuten 
napredek pri uresničevanju dogovora 
iz Minska, da se prekinitev ognja ure-
sničuje in da se je težko orožje uma-
knilo. V nagovoru pred Svetom ZN za 
človekove pravice je poudaril, da je 
treba ta dogovor spoštovati globalno. 
"Tisti, ki želijo sabotirati mirno reši-
tev z dobavo orožja, bodo nosili veliko 
odgovornost," je dodal, pri čemer je 
namigoval na načrte ZDA, da bi obo-
rožile ukrajinsko vojsko. Obenem je 
oblasti v Kijevu pozval, naj se distan-
cirajo od skrajnežev in naj pristopijo 
k sodelovanju za mir. Zahteval je še 

odpravo dejanske blokade Doneške-
ga bazena in vnovično vzpostavitev 
nujnih storitev, kot so nakazila social-
nih pomoči, obnovitev gospodarskih 
vezi s separatističnimi območij in za-
gotovitev svobode gibanja.

V konfliktu na vzhodu Ukrajine je 
bilo ubitih že več kot 6000 ljudi, je sicer 
včeraj v Ženevi sporočil visoki komi-
sar Združenih narodov za človekove 
pravice Said Rad al Husein. Še zlasti 
smrtonosni so bili dnevi tik pred za-
četkom premirja sredi februarja, ko je 
bilo ubitih več sto ljudi, je povedal. Naj-
novejše poročilo o stanju človekovih 
pravic na vzhodu Ukrajine kaže sliko 
uničenja človeških življenj in infra-
strukture brez vsake milosti, je slikovi-
to dejal visoki komisar. Še zlasti ženske, 
otroci, ostareli in oboleli trpijo sredi ne-
znosnih razmer, je opozoril. (zur)

Sergej Lavrov in John Kerry ne delita pogledov na Ukrajino. (Reuters)

Ameriški in ruski zunanji 
minister z različno stopnjo 
optimizma zreta na priho-
dnost premirja v Ukrajini


