OPERACIJSKI KOLEDAR 2020
Z ustanovitvijo Republike Avstrije pred sto leti smo koroški Slovenci postali manjšina. Leta 2019 bo
stota obletnica podpisa mirovne pogodbe iz Saint Germaina, ki je vsebovala prva določila za zaščito
manjšine. Leta 2020 pa bo stota obletnica koroškega plebiscita, pred katerim so bile dane
zastopnikom koroških Slovencev obljube, ki vse do danes niso uresničene.
Predstavniške organizacije koroških Slovencev pozivajo zvezno vlado Republike Avstrije in deželno
vlado dežele Koroške, da do najkasneje 10.10.2020, v sodelovanju s predstavniki koroških Slovencev,
zagotovita uresničitev sledečih točk:
1. Ureditev možnosti dvojezične vzgoje v otroških vrtcih na veljavnostnem območju manjšinsko
šolskega zakona za Koroško, ob upoštevanju obstoječih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev,
na način, da lahko vsak otrok, čigar starši to želijo, obiskuje dvojezični otroški vrtec po enakih
načelih, kot veljajo za dvojezični pouk na ljudskih šolah. Tozadevna zakonska ureditev mora
predvidevati tudi določila o

izobraževanju in priznavanju izobrazbe za dvojezično

elementarno pedagogiko.
2. Zakonska zagotovitev pravice do dvojezične popoldanske oskrbe, kjer je predvidena, in
izdelava programa za izboljšanje ponudbe in možnosti dvojezičnega pouka na vseh šolah
dvojezičnega ozemlja po končani ljudski šoli.
3. Povišanje finančnega pospeševanja iz sredstev Urada zveznega kanclerja na nivo kupne
vrednosti, kot je bila dana ob zadnjem povišanju teh sredstev leta 1995 ter uvedba letne
valorizacije vrednosti tega pospeševanja ob upoštevanju letne inflacije.
4. Sprememba Zakona o pospeševanju tiska na način, da bo možna trajna in sistemska
zagotovitev financiranja tednika »Novice« ali podobnega časopisa in ustrezno financiranje
drugih manjšinskih medijev.
5. Odpravitev v Zakonu o narodnih skupinah predvidene diskriminacije občanov občin Dobrla
vas in Škocjan glede možnosti uporabljanja slovenščine kot uradni jezik.
6. Ureditev sklada za financiranje pravne pomoči in pravnega svetovanja v zadevah manjšinskih
pravic koroških Slovencev ali ureditev Ombudsmana po vzoru ljudskih odvetnikov.

Menimo, da so te zahteve zmerne in na kratki rok uresničljive in poudarjamo, da uresničitev teh zadev
ne bi bila nikakršna popolna uresničitev pravic, ki so koroškim Slovencem zagotovljene v členu 7
Avstrijske državne pogodbe in v mednarodnih konvencijah. Vendar bi uresničitev teh zahtev šteli kot
znak dobre volje ter potrditev pred koroškim plebiscitom koroškim Slovencem danih obljub, tako da
se lahko nadaljuje dialog o njihovi dokončni uresničitvi. Od tega bo odvisna naša pripravljenost za
sooblikovanje in ocena bodočih perspektiv koroških Slovencev v Republik Avstriji.

Celovec, januarja 2019

