Ministrica dr. Helena Jaklitsch
pisala avstrijski ministrici dr. Susanne Raab
16. 7. 2020
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je danes pisala pismo
avstrijski zvezni ministrici, pristojni tudi za narodne manjšine, dr. Susanne Raab. Ministrica je
pismo, v katerem se je zahvalila za povabilo za skupno srečanje, zaradi katerega sta se obe
ministrici 1. julija 2020 srečali na delovni večerji v Celovcu, izkoristila za povzetek vseh
vsebinskih težišč, ki jih je slovenska stran izpostavila na takratnem srečanju. Ministrica dr.
Jaklitsch je ponovila prepričanje, da bo prijeten in prijateljski stik, ki sta ga obe ministrici
vzpostavili ob osebnem srečanju, v pomoč pri reševanju odprtih vprašanj slovenske narodne
manjšine v Avstriji. Posebej koroški Slovenci ob letošnji stoletnici plebiscita upravičeno
pričakujejo viden korak na področju uresničevanja manjšinskih pravic, h katerim je Republika
Avstrija zavezana tudi v 7. členu Avstrijske državne pogodbe. Ministrica je posebej izpostavila
dovoljšne financiranje slovenske narodne skupnosti, sistemsko ureditev financiranja
manjšinskih medijev, ustanavljanje in zagotovljeno podporo dvojezičnim jaslim, vrtcem ter
dvojezični popoldanski oskrbi otrok in ustrezno noveliranje zakona o narodnih skupnostih.
Ministrica Jaklitsch je v pismu posebej izrazila skrb v zvezi z dogajanjem v občinskem svetu
občine Grabštanj/Grafenstein na avstrijskem Koroškem, ki je, kljub skoraj tridesetim prijavam
k dvojezičnemu pouku, zaradi neizbora kandidatke za ravnateljico ljudske šole, ki ni imela
dvojezične kvalifikacije, soglasno podprl izločitev občine iz veljavnostnega območja
dvojezičnega šolstva, ki je določeno v zveznem zakonu na ustavni ravni. Izrazila je prepričanje,
da se bo ministrica dr. Raab, pristojna tudi za manjšine, angažirala s svojo avtoriteto in
vplivom, da ne bi ponovno prišlo do ponovnih poskusov pritiska na slovensko manjšino, saj bi
taki praksi lahko sledile tudi druge občine na dvojezičnem območju.
Pismo je ministrica Jaklitsch zaključila s ponovnim vabilom avstrijske kolegice na obisk v
Ljubljano. Skupaj s pismom je bila ministrici poslana tudi knjiga koroške Slovenke Maje
Haderlap z naslovom Angel pozabe v nemškem jeziku, ki prikazuje življenje koroških Slovencev
po drugi svetovni vojni. Knjiga je pomembno čtivo tudi za razumevanje današnje manjšinske
situacije na avstrijskem Koroškem.

