Izseljensko društvo

SLOV EN I JA V S VE TU

Predlog Izseljenskega društva Slovenija v svetu
na vprašanja za javno predstavitev mnenj (DZ, 5. 12. 2003)
Ob vstopu Slovenije v EU se Slovenija ponovno združuje – nacionalno in geografsko – z rojaki
onstran meja. Evropa z vstopom Slovenije v EU priznava slovensko samobitnost in
enakopravnost slovenskega jezika.
Ob nastalih spremembah mora RS začrtati jasno strategijo. Komisija za odnose s Slovenci v
zamejstvu in po svetu predlaga nekatera vprašanja za javno predstavitev mnenj. Skoraj vsa
vprašanja zahtevajo en sam odgovor, in sicer: okrepitev slovenske narodne zavesti.
Na vprašanje, kako doseči to okrepitev, predlagamo:
1) RS mora podpirati in spodbujati rodnost Slovencev. RS mora spodbujati mladino k
iskanju duhovnih in ne le materialnih dobrin.
2) Država Slovenija naj skrbi za pravično ureditev in dobrobit celotnega naroda.
3) Oživeti koncept Zedinjene Slovenije preko zborovanj, šolstva in javnih občil.
4) Vključiti v vzgojni sistem pomembnost in smisel zvestobe lastnemu narodu.
5) Seznanjati o obstoju in problematiki Slovencev zunaj RS.
6) Spodbujati kulturno, športno, šolsko in gospodarsko izmenjavo s slovenskim življem
onstran zdajšnje državne meje.
7) Sistematično utrjevanje identitete, jezika in kulture v skupnem slovenskem prostoru.
8) Okrepiti kulturno prisotnost ob meji z mrežo univerzitetnih sedežev (Primorska,
Ljubljanska in Mariborska univerza).
9) Pritegniti zamejce k političnem odločanju. Zlasti pri pogovorih z državami, kjer zamejci
živijo.
10) 1. maj 2004 naj bo na vsej slovenski meji veliko slovensko praznovanje in srečanje
Slovencev z obeh straneh meje s prisotnostjo vlade RS.
11) Utrditi vezi z rojaki, ki so ostali za hrvaško-slovensko mejo.
12) Paziti na slovensko ozemlje – nujna medijska in gospodarska prisotnost ob meji ter
ustavitev razlastitev slovenskih kmetij onstran meja.
13) Zaradi nizke natalitete in regionalnega razvoja, privabiti Slovence iz sveta.
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