GOVOR NA KOMLJU
Andrej Mohar – 21.7.2019
Če je pravkar dejala Mojca, da se tudi s takimi prireditvami
kot je današnja zavzemamo za to, da bi v bodoče živeli v miru,
vsi skupaj, ne glede na prepričanje, veroizpoved, nacionalnost
ali barvo kože – in še bi seveda lahko naštevali -, potem
moramo kot Zveza koroških partizanov in prijateljev
protifašističnega odpora tudi jasno ugotoviti, da tako skupnost
potrebujemo koroški Slovenci tudi v lastnih vrstah. Da se
zavedamo, da so bile pravice koroških Slovencev izborjene
tudi z velikim krvnim davkom partizanov in partizank, in da
smo šele z raznimi mazaškimi akcijami sploh opozorili na
neizpolnjevanje ustavnih in v raznih zakonih zajamčenih
pravic. Torej danes ne moremo trpeti izjav celo slovenskih
politikov kot recimo v današnji izdaji Kleine Zeitung, da pač
drugo mnenje akceptirajo, medtem ko za uveljavitev pravic ne
naredijo nič.
Prav zato sva se tudi s predsednikom odločila, da že od vsega
začetka podpirava iniciativo SKUP – torej Slovenski konsenz
za ustavne pravice. Sprva seveda še v upanju, da bi celotni
paket zahtev po uresničitvi ustavnih pravic predložile vse tri
slovenske osrednje organizacije, toda odgovora na pismo
meseca januarja ni bilo od nikoder. Zato smo šli svojo pot in
poudarjamo:
„Tri organizacije, nič soglasja in nič aktivnega javljanja in
zahtev po uresničitvi pravic. Tudi ob letošnji 100-letnici
podpisa Saint Germainske pogodbe in 100-letnici plebiscita
prihodnje leto ne. SKUP pomeni tudi, da smo se razne
politične silnice od slovenske politične desnice do levice našli
v spoznanju, da nas kot koroške Slovence druži skupni interes
po uresničevanju ustavno zajamčenih pravic, da pa se seveda
sicer vsak po svoje npr. strankarsko politično opredeljujemo.

Dosledno uresničevanje in spoštovanje manjšinskih pravic je
pogoj, da se razvoj v smer izginotja slovenske manjšine na
Koroškem ustavi. Šele potem bo tudi manjšina imela možnost
se spoprijeti z novimi izzivi kot so digitalizacija, urbanizacija
in globalizacija. Šele potem bo manjšina tudi sposobna,
ustrezno odgovoriti na nove pojave nacionalizma in desnega
populizma pri nas in v Evropi. Zato je še posebej potrebna tudi
zgodovinska zavest, kar bi pomenilo tudi dosledno
spoštovanje antifašističnega naloga državne pogodbe.
Slovenski konsenz za ustavne pravice naj bo izraz in podlaga
tega skupnega hotenja. Podprite ga tudi vi – na primer s
podpisom Memoranduma, ki ga najdete na domači strani
skup.at!

