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Zmagoviti koroški Slovenci

BORIS JAUŠOVEC 
CELOVEC  
(OD NAŠEGA POROČEVALCA)

Po nedeljskem drugem krogu lokalnih, 
se pravi občinskih in županskih voli-
tev na avstrijskem Koroškem so stran-
karske centrale začetek tedna posvetile 
analiziranju volilnih rezultatov. Ti so 
korenito spremenili politično podobo 
te avstrijske zvezne dežele, ki so jo v 
preteklosti obvladovali populistič-
no-nacionalistični svobodnjaki, in to 
v različnih pojavnih oblikah, denimo 
kot Gibanje za prihodnost Avstrije ali 
Svobodnjaška stranka Koroške.

Spreminjati se je začelo že pred 
dvema letoma na deželnozborskih 
volitvah. Pred tem je za svobodnjaki 
stala oseba kontroverznega deželne-
ga glavarja Jörga Haiderja, po njego-
vi smrti pa še kar nekaj časa njegov 
duh. Se pa je ta precej razkadil tudi 
zavoljo grozečega bankrota Koroške. 
Že doslej so morali davkoplačevalci v 
propadlo Hypo Alpe Adria banko, za 
katero jamči dežela, zmetati 5,6 mili-
jarde evrov. No, letos so odkrili, da je 
luknja globoka še za dodatnih 7,6 mi-
lijarde evrov, zvezna vlada na Dunaju 
pa je sklenila, da ne da niti centa več. 
Tudi spričo tega so vajeti v roke po ko-
roških občinah, ker so v posle z banko 
bili najbolj vpleteni svobodnjaki pa 
tudi Ljudska stranka, po večini pre-
vzeli socialdemokrati. To se najbolje 
izraža v zmagi Marie-Luise Mathia-
schitz, ki je v nedeljo v drugem krogu 
premagala dosedanjega svobodnjaške-
ga župana Christiana Scheiderja, in je 
deželna prestolnica po več kot 40 letih 
znova v rdečih rokah. 

Enotna lista zgodovinsko
Edina samostojna oziroma avtonomna 
politična stranka koroških Slovencev - 
Enotna lista - je pod različnimi imeni 
nastopila v 22 južnokoroških obči-
nah in dosegla zgodovinske uspehe. 
Po nedeljskem drugem krogu župan-
skih volitev je v Globasnici Bernard 
Sadovnik postal njen drugi župan, 
potem ko je že pred dvema tednoma 
Franc Jožef Smrtnik ponovil šestle-
tni županski mandat v Železni Kapli, 
saj je že v prvem krogu pometel s kar 
štirimi tekmeci. V sporočilu za jav-
nost je ena od treh manjšinskih krov-
nih organizacij, Narodni svet koroških 
Slovencev (NSKS), pozdravila dober re-
zultat na občinskih volitvah. Z bese-
dami predsednika Valentina Zdravka 
Inzka, ki smo ga srečali na Sadovniko-
vem slavju v Čepičah blizu Globasnice 
v nedeljo pozno zvečer: "V NSKS na ta 
volilni uspeh gledamo kot na plebisci-
tarno podporo samostojnemu politič-
nemu nastopu manjšine." Enotna lista 
je število svojih občinskih odborni-
kov s prejšnjih 50 povišala na 58, kar je 
največ, po tistem, ko so jih med letoma 
1999 in 2004 imeli 57. Kljub temu da v 
drugem krogu v bitki za župana v Suhi 
Peter Trampusch v nedeljo ni uspel, pa 

je presenetljivo osvojil čez 45 odstot-
kov glasov. Tamkajšnja Enotna lista pa 
je občinske mandate celo potrojila. 

Število občinskih mandatov se je 
povečalo v večjem številu občin. Člani 
Enotne liste so sedaj zastopani tudi 
v predstojništvih, rekli bi vladah, v 
osmih občinah, od tega v večjih ob-
činah Suha, Borovlje in Šentjakob v 
Rožu. Poleg tega ima manjšina še štiri 
podžupane. Koroške Slovence lahko še 
posebno veseli uspeh na jezikovnih ro-
bovih oziroma tam, kjer so imeli le po 
en mandat, pa so ga zdaj obdržali ali 
število celo povečali. To se je zgodilo 
v Hodišah, Straji vasi, Škufcah, Galici-
ji, Šmarjeti, Kotmari vasi, Bekštajnu in 
Rožeku.

Ni bil čudež
Ali je tak volilni rezultat čudež, ko pa 
koroški Slovenci predstavljajo na av-
strijskem Koroškem in v njenih 132 
občinah po uradnem štetju le okoli tri 
odstotke prebivalstva, ali pa vendarle 
posledica premišljene politične strate-
gije, smo v senci slavja volilne zmage 
Bernarda Sadovnika v domači globa-
sniški gostilni Huld v nedeljo vprašali 
predsednika Enotne liste Gabriela Hri-
barja. Gabriel Hribar, ki je med drugim 
na teh volitvah postal podžupan Žele-
zne Kaple, je povedal: "Ne, to ni čudež! 
K temu uspehu so nam pomagali trije 
glavni dejavniki. Enotna lista se je tako 
kot naš župan Franc Jožef Smrtnik od-
ločila delati politiko za vse občane ne 
glede na narodnostno pripadnost. Prav 
v Železni Kapli so v zadnjih šestih letih 
ljudje spoznali, da je lahko župan, ki je 
vsem znan kot pokončen in zaveden 
Slovenec, zelo uspešen. Njegov primer, 
med drugim je njegova občina postala 
energijsko najbolj avtonomna na Koro-
škem in je šesta v Evropi, nam je služil 
kot zgled za vso južno Koroško. Drugi 
dejavnik je, da se je klima na Koroškem 
po letu 2011 spremenila. To je bilo leto, 
ko smo dobili dodatne dvojezične kra-
jevne napise, kar je razelektrilo odnose 

med slovensko in nemško govorečimi 
prebivalci. Tretje pa je, da smo se za 
nastop na teh volitvah začeli pripra-
vljati že pred letom in pol. Vzpostavi-
li smo komunikacijo z volivci po vseh 
možnih kanalih, še posebej mislim tu 
na družabna omrežja. Dali smo jim 
tako ustrezne signale ob tem, da sta 
naša kandidata v Železni Kapli in v 
Globasnici dovolj sijala že sama zase."

Hribar vidi v vsem tudi zaslugo 
strankine širine. "Na naše volilne liste 
smo vključili tudi veliko mladih. Pred-
vsem pa smo se odprli nemško govore-
či večini. Na naših listah namreč vsak 
deseti kandidat ne zna slovensko. To 
je integracijski model, kakor ga razu-
memo v naši stranki. Pravzaprav je 
obratno usmerjen, kakor integracijski 
model dojemajo v večinskih, zveznih 
strankah. Na naše liste smo uvrstili 
tiste pripadnike večine, ki so solidar-
ni z manjšino. To se nam je obresto-
valo in skupaj s temi ljudmi nam bo 
uspelo obdržati našo deželo na poti 
napredka. Kajti če bomo imeli uspe-
šno gospodarstvo, bo to dobro za vse 
in posebno tudi za koroške Slovence, 
da bomo spričo tega lahko uresničili 
še več pravic, ki nam pripadajo." 

Premagane grožnje  
s slovenizacijo
Gabriel Hribar je še popravil oceno, 
da naj bi bilo na listah zveznih strank 
med občinske odbornike izvoljeno še 
dodatnih 50 ali celo 60 Slovencev. "Ta 
ocena po moje ne vzdrži. Ko smo pre-
gledali rezultate, je takih Slovencev 
dodatno največ 20. Razen seveda, če 
štejemo, da pač kdo še malo govori slo-
vensko ali vsaj do neke mere razume 
naš dialekt. Vendar to niso ljudje, ki bi 
se prištevali k manjšini," je še opozo-
ril Hribar. 

Ne nazadnje tudi Sadovnikov pro-
tikandidat Wolfgang Wölbl, sicer soci-
aldemokrat, razume slovenski koroški 
dialekt, a ga ne govori. Nad Sadovni-
ka se je pred drugim krogom spravil 
z umazano kampanjo. Potem ko je 
Enotna lista odnesla relativno zmago 
v občinskem odboru, ima namreč 7 od 
15 odborniških mest, je začel razlaga-
ti, da bo preprečil, da bi občina dobila 
še slovenskega župana. Kampanja pro-
tislovenizacije se mu je vrnila kot bu-
merang, saj v Globasnici, ki je doslej 
veljala za izjemno strpno dvojezično 
občino, temu hujskanju ni nasedla. Je 
pa to dokaz, da je nekaj Haiderjevega 
nacionalističnega duha v deželi še pre-
živelo in, žal, ni nujno, da zgolj pri svo-
bodnjakih.

Dvojezičnost ni več ovira. (Boris Jaušovec)

Na lokalnih volitvah se je 
v južnih občinah avstrijske 
Koroške avtonomna 
politična stranka manjšine 
Enotna lista odlično 
odrezala

Predsednik Enotne liste Gabriel Hribar in župana Globasnice in Železne Kaple Ber-
nard Sadovnik in Franc Jožef Smrtnik slavijo. (Zdravko Haderlap)

Korenito 
spremenjena 
politična podoba 
avstrijske Koroške

BOJAN BREZIGAR, TRST

Prvi odziv Silvia Berlusconija, ko ga je vrhovno sodišče dokončno oprostilo 
obtožbe spolnih odnosov z mladoletno prostitutko, ker naj ne bi bil vedel, 
da je šlo za mladoletnico, je bil, da se vrača v politiko. To seveda ne pomeni, 
da se vrača v parlament, ampak se želi ponovno ukvarjati z vodenjem 
stranke, ki je zdaj praktično v razsulu. Berlusconiju se je namreč zdaj tudi 
iztekla kazen, to je družbenokoristno delo v nekem domu za ostarele, kjer je 
moral leto dni vsak petek dopoldne lajšati tegobe bolnikom s Parkinsonovo 
boleznijo. Proti njemu teče še nekaj preiskav, sicer pa je edino breme 
prepoved kandidiranja do leta 2016 kot posledica obsodbe korupcije izpred 
treh let; pa še o tem ukrepu bo moralo dokončno razsojati Evropsko sodišče 
za človekove pravice.

Stanje, v katerem sta njegova stranka in njegova 
nekdanja koalicija, se je v tem času korenito 
spremenilo. Stranka Naprej, Italija! je v precej-
šnjem razsulu; zapustila jo je skupina centristov, 
ki jo vodi Angelino Alfano, in je zdaj sestavni del 
Renzijeve vladne koalicije. V stranki sami se Berlusconiju upira dokaj 
številna skupina, ki se zavzema za radikaliziranje odnosov z Renzijem, ko 
pa se je pretekli teden Berlusconi tej skupini delno približal in se odločil za 
glasovanje proti ustavnim reformam v poslanski zbornici (kjer pa njegovi 
glasovi niso odločilni), so se uprli drugi poslanci, ki podpirajo dosedanjo 
Berlusconijevo politiko sodelovanja pri odločanju o reformah in spremem-
bah volilne zakonodaje. 

Tudi glavna Berlusconijeva koalicijska partnerica Severna liga se sooča z 
notranjim razkolom. V maju bodo v sedmih italijanskih deželah deželne 
volitve, kjer ima Severna liga v okviru desnosredinske koalicije sedaj 
predsednika. Vendar župan Verone Flavio Tosi ugovarja strankinemu 
sekretarju Matteu Salviniju, češ da je bila Severna liga v Venetu vedno 
avtonomna tudi pri sklepanju koalicij in izbiri kandidata za predsednika 
dežele. Tosi želi postati predsednik dežele, Salvini se s tem ne strinja, vmes 
so koalicijski zapleti in stanje je zelo zapleteno. Berlusconi pa ne kaže velike 
volje, da bi reševal probleme koalicijskega partnerja. Skratka, zmeda je 
popolna in nekateri celo menijo, da bi lahko leva sredina prvič v zgodovini 
osvojila deželo Veneto, kar je sicer malo verjetno glede na tradicionalno 
desnosredinsko usmerjenost te dežele, ki je bila v preteklosti trdnjava 
krščanskih demokratov. Skratka, Berlusconijeva vrnitev v politiko ni 
postlana s cvetjem in vprašanje je, ali se bo stari lider, ki se naglo bliža 
osemdesetim, sploh želel ukvarjati z vsem tem. Za zdaj je res napovedal 
vrnitev v aktivno politiko, ni pa rečeno, da bo pri tem vztrajal.

Sicer pa ima v levosredinskem taboru tudi Matteo Renzi svoje težave. V 
njegovi Demokratski stranki raste nezadovoljstvo in notranja opozicija je 
izkoristila Berlusconijevo odločitev, da ne podpre paketa ustavnih reform, 
in napovedala, da bo v senatu glasovala proti volilni zakonodaji. Gre za 
grožnjo in vprašanje je, ali jo bo skupina res izpeljala do konca. Vsekakor pa 
bo moral Renzi poslej bolj paziti na notranjo opozicijo, če želi ostati 
predsednik vlade do leta 2018, kot sam napoveduje.

Skratka, italijanska politika se nikoli ne izneveri tradiciji in ostaja nadvse 
zapletena ter vsakodnevno ponuja novinarjem bogato gradivo za poročanje 
in komentiranje.

Silvio se vrača. 
Znova

Berlusconijeva 
vrnitev v politiko 
ne bo pospremlje-
na s fanfarami

Pogled izza meje

Kulturna zgodovina povezuje

Štiri nekdanje jugoslovanske republi-
ke, ki so se v 90. letih minulega stole-
tja krvavo bojevale, so vložile skupno 
zahtevo za vključitev več tisoč kamni-
tih srednjeveških nagrobnikov ali 
tako imenovanih stečkov pod zaščito 
Unesca. Stečki, ki so na Balkanu spo-
štovani zaradi unikatnih dekorativ-
nih simbolov in gravur, izvirajo iz 12. 
stoletja in jih pogosto povezujejo s sre-
dnjeveško Kraljevino Bosno. V BiH so 
našli približno 60.000 takšnih nagrob-
nih kamnov, v Srbiji, na Hrvaškem in 
v Črni Gori pa jih je okoli 10.000. "Pri-
čakujemo, da bo Unesco stečke dodal 
na seznam svetovne dediščine in jih 
zaščiti," je povedal minister za civilne 
zadeve BiH Sredoje Nović. 

Srbija, Črna gora, BiH in Hrvaška 
so vlogo za zaščito skupne kultur-
ne dediščine vložile konec januarja, 
po petih letih medsebojnega sode-
lovanja. Vloga je že uspešno presta-
la uvodno tehnično preverjanje 
strokovnjakov ZN, odločitev pa bo 
Unesco sporočil do sredine leta 2016, 
je povedal Dubravko Lovrenović, 
zgodovinski profesor in vodja projek-
ta iz BiH. Čeprav ima vsaka država na 
seznamu Unescove kulturne dedišči-
ne že svoje zgodovinske spomenike, 
je nominacija stečkov prva skupna 
nominacija nekdanjih jugoslovan-
skih republik po razpadu Jugoslavije. 
"Uspešno smo pokazali, da na slo-
vanskem delu Balkana nista priso-
tna le rivalstvo in uničevanje, ampak 
tudi odlično povezovanje," je pove-
dal Lovrenović. Ob tem je prosil za 
mednarodno pomoč pri ustanovitvi 
institucije, ki bo skrbela za zaščito 
stečkov. (Reuters)

Starodavni nagrobniki 
združili Srbijo, Črno goro, 
Bosno in Hercegovino 
ter Hrvaško


