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Mladi na simpoziiu Mohorieve

Levo: Dijakinji in dijaki Dvojeziöne
trgovske akademije
Sredina: Kvartet slovenskih Studentk
in Studentov v Celovcu
Desno: Dijakinje in dijaka Slovenske
gimnazje
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UTRII{KI s simpozija Mohorjeve >gemeins am 2021 skupno<
in prispevek mladih o vidni dvo)ezrönosti in ugledu jeztka v deZeli
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Na simpoziju Mohorjeve >gemein-
sam 2021 skupno< so mladi
razmi5ljali o ugledu slovenskega
jezika na KoroSkem, v srediSöu
pa je bil razvoj pravic narodnih
skupnosti na drZavni in mednaro-
dni ravni. Visoki dr\avni in deZelni
politiöni predstavniki dajejo tem
simpozijem poseben ugled, kajti
njihova staliSöa in izjave so lahko
spodbude tudi za prihodnost. To-
krat so se izjave nanaSale na prav-

no zaööito narodnih skupnosti - na

to, ki Ze obstaja, in tudi na to, kako
je to zaSöito mogoöe prilagoditi
sodobnim potrebam.

Koro5ki deielni glavar Peter Kaiser je dejal, da
se zdi razvoj glede dvojeziönosti na Koroökem
marsikomu prepoöasen, >vendar mnogi doje-
majo z razumom in srcem, kaköna dragoce-
nost in bogastvo je za deLelo drugi deZelni je-
zik.< Poudaril je, da mora postati dvojeziönost
öe vidnejöa, vse paje treba tudi storiti za razöi-
ritev ponudbe slovenskegajezika na podroöju
elementarne pedagogike.

Predsednik DrZavnega zbora Republike Slo-
venije Igor Zoröiö je v govoru izrazil zado-
voljstvo, da se na Koroökem krepi zanimanje
za pouk slovenskega jezika, saj je po njego-
vem mnenju jezik temeljni element, s katerim
se izraäa in krepi narodna identiteta. Zaveda
pa se, tako Zoröiö, da se je potrebno sooöiti
tudi z nekaterimi konkretnimi teZavami. Med
njimi je navedel upad jezikovnih kompetenc
otrok in njihovo razliöno jezikovno predzna-
nje, kar po njegovem kliöe po prenovljenem in

ugledu jezika
deieli
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dvojeziönemu pouku. Tako je
öola v Velikovcu ostala dvoje-
ziöna, sicer pa ne bi bila.

V drugem razredu nisem bil
veö prijavljen, verjetno je bil
pritisk zamoje staröe prevelik.
Potem sem pa obiskoval zaseb-
ni pouk, ironiöno pa je, da ga je
vodila Zena ravnatelja, ki bi me
naj v prvem razredu kaj nauöil,
ampak me zagotovo ni.

Napaka je bila narejena öisto
na zaöetku, ker se moji staröi z
nami niso pogovarjali v sloven-
ööini, to je bil velik problem.
Moja mama pa je z nami ved-
no molila v slovenööini. Moli-
tev o angelu varuhu >Sveti an-
gel varuh moj< je tako globoko
zasidrana v meni, celo bolj kot
nemöka, ker jo je, ko smo bili
öe öisto majhni, vedno molila z
nami. To potrjuje, da tisto, s öi-
mer odraööaö, öloveku ostane
za vedno.

Inkaj so o tej zgodbipoveda-
Iimladi?
Zaradi krutih dejanj v preteklo-
sti, kot smo jih sliöali v filmu, je
slovenski jezik izginil v mno-
gih druZinah. Mi mladina si ne
moremo predstadati, da je kdo
zaradi svoje materin5öine zapo-
stavljen. Saj je to v naöih oöeh
nesmiselno, kröitev öloveko-
vih pravic, popolni rasizem in
samo neumno, Kaj takega se ne
bi smelo zgoditi ne v preteklosti
in se tudi ne sme zgoditi danes
in ne v prihodnosti. Zalostno
dejstvo paje, da 5e danes pogo-
sto öutimo pritisk veöine.

Zato je naöa naloga prepreöi-
ti, da bi se zgodovina ponovila!
Brina Ku5ej, Georg Urbas.
Hanna Novak, Marlene Urbas,
Samo Schön (ZG/ZniG za Slo-
vence v Celovcu, 8. A)

Dvoj eziöna trgovska akade-
müa v Celovcu

Prihajam iz Vovber vbliäiniVe-
likovca. Ponosen sem, da obis-
kujem dvojeziöno öolo in da
sem se nauöil slovenskega jezi-
ka. saj imam slovenske predni-
ke. Zal se jezik ni prenesel na
generacijo mojih staröev, saj je
bila slovenööina zaniöevana in
ni bila cenjena.

Moja äelja je, da tudi svojim
otrokom posredujem sloven-
ööino in upam, da bodo imeli
moZnost dvojeziöne izobr azbe
od jasli, vrtca, ljudske öole pa do
univerze. Valerian Leitner

Doma sem v Grabalji vasi, to je
v bliZini St. PrimoZa v oböini
Skocjan. Odraööal sem dvoje-
ziöno. Z mamo in starimi staröi
govorim izkljuöno v podjun-
skem nareöju. Skoda se mi zdi,
da moji sovrstniki ne govorijo
veö slovensko, kveöjemu da öe

razumejo. V oböini in okraju je
nas koroökih Slovencev vedno
manj. Ne samo knjiZna sloven-
ööina, temveö tudi nareöje je
zame zelo pomembna kulturna
dediööina, ki jo je treba nujno
ohraniti. Gabriel Preinig

Prihajam iz Slovenije. Obo-
Lujen:' in spoötujem svoje ko-
renine in svojo materinööino
slovenöö ino. Zeljna novih izku-
öenj sem se odloöila za Solanje
v Avstriji. Namen tega je, da se
nauöim nemöko, toda Zivljenje
na Koroükem mi je samo dalo
vedeti, kako veliko mi zares po-
meni slovenööina.

Kljub govoru o dvojezicnem
Koroökem, je öe vseeno sreöa-
nje s sogovorcem, ki govori slo-
vensko, preseneöenje. Sloven-
ööina kljub dvojeziönosti ni
samoumevna. Ni nekaj, kar se
vsak dan sliöi na ulici, v vlaku
... Kljub evropskemu zavzema-
nju zavzgajanje k raznolikosti,
imam oböutek, da manjka za-
vedanje, daje slovenööina prav
tako kot nemööina evropski je-
zik, daje prestiZen, öudovit in
da gaje treba negovati. Sloven-
ööina je dodana vrednost, slad-
koröek kulture in ne breme.
Kako lepo bi bilo, ko bi se na
Koroökem vsak otrok uöil tudi
drugega deäelnega jezika, slo-
venööine. Ema Pregelj

Livirr- v Celovcu. Moji stari
staröi prihajajo sicer iz Slove-
nije, niso pa dali svojega jezika
naprej svojim potomcem. Ker
sem Zivela s starimi staröi pod
isto streho, sem si Ze kot otrok
Zelela nauöiti ta jezik.

Obiskovala sem dvojeziö-
no ljudsko öolo in Slovensko
gimnazijo, zdaj pa obiskujem
Dvojeziöno trgovsko akademi-
jo. Slovenskijezik sem se uöi-
la z velikim naporom, zato je
zame ökoda, da morem sloven-
ski jezik uporabljati samo v 5oli.
Doma jezika ne morem uporab-
ljati. V Celovcu ni vidnih zna-
kov prisotnosti slovenskega je-
zika, öeprav v Celovcu äivi zelo
veliko koroökih Slovenk in Slo-
vencev.

Lahko pa uporabljam sloven-
ski jezik v podjetju, kjer sem
nekaj ur zaposlena. Zelim si, da
postane uporaba slovenskega
jezika v Celovcu samoumevna.

Lara Koitz

Doma sem na Brnci. i,e odma-
lega govorim slovensko. Zaradi
tega je zame naöa kultura zelo
pomembna. V prostem öasu
igram pri tamburaöih v Loöah
in sodelujem v druötvu Dob-
raö. Zelo sem ponosen na na5e
prednike, ki so nam posredova-
li slovenööino.

Zelim si, da bi vidna dv ojeziö-
nost v oböini turiste opozorila
na to, da se okrog Baök egajeze-
ra govorita dva deZelna jezika:
slovensko in nemöko. Seveda pa
si Zelim, da bi bilo v uönih naör-
tih in öolskih knjigah koroökim
Slovencem posveöenega veö
prostora. Res nas skrbi, kako se
bo v naslednjih desetletjih slo-
venSöina na Koroökem ohrani-
la in tudi razvila. Daniel Gallob
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Kriöati rnorai
0 razumljivem

jeziku

Samostanska gimnaz[ia v 3t.
Pavlu v Labotski dolini se je
predstavila s filmom, ki je bil
oddaja poroöil na temo dvoje-
ziönost. Oddaja je odgovorila
na dve vpraöanji: Kje se na Ko-
roökem vidi dvojeziönost in kaj
pravijo ljudje o deäeIi, v kateri
sta doma dva jezika.

ViSja öola za gospodarske po-
klice v 5t. Petru se je pred-
stavila s filmom, posnetim na
besedilo pisatelja Florjana Li-
puöa >Navodila za kriöanje<
in podkrepila naslednje: >Naj-
pomembnejöe je, da kriöiö v
razumljivem jeziku, drugaöe te
nihöe ne bo razumel.<

drugaönem organizacijskem pristopu za dvig
kakovosti dvojeziönega öolstva, razmiöljati pa
bi bilo potrebno tudi o ukrepih za nadaljevanje
pouöevanja slovenööine na sekundarni ravni.
Ob temje izrazil prepriöanje in priöakovanje,
da bo s skupnimi prizadevanji in v sodelovanju
z deLelnimi in zveznimi oblastmi mogoöe do-
seöi napredek na tem podroöju. KoroSki Slo-
venci upraviöeno priöakujejo hitrejöi napre-
dek pri realizaciji ciljev, pri öemer imajo polno
podporo Republike Slovenije, je v nagovoru öe

dejal predsednik DrZavnega zbora lgor Zor-
öiö. Öestital pa je tudi mladim za njihov nastop
inizrazil navduöenje nad ponosom, s katerim
>ohranjate slovenski jezik Ziv in lep, ljubezen
do materinSöine in slovensko narodno zavest
pa gojite v dialogu in soZitju s sodrZavljani. Vi
ste nosilci prihodnosti slovenske narodne sku-
pnosti.<

Ministrica za Slovencev zamejstvu in po svetu
Helena Jaklitsch je v svojem staliööu povedala
tudi to: >Manjöine iööejo skupne toöke, skupaj
oblikujejo staliööa in iööejo odgovore naizzi-
ve, ki jih prina5ata tako äivljenje znottaj veöin-
ske skupnosti kot tudi sodobni öas. Ta namreö
korenito spreminja naöe razumevanje samega
sebe in naSih identitet, tudi narodnih, zatove-
lja temu öe posebna pozornost.<< Glede udeja-
njanja zajamöenih pravic narodnim skupnos-
tim pa je dejala: "Öim manj besed in öim veö

dejanj<.

Simpozija se nista mogla udeleiitipredsednik
avstrijskega D rLavnega zbora Wolfgang Sobot-
ka in podkanclerWerner Kogler. WolfgangSo-
botkaje v poslanih pozdravnih besedah podör-
tal, >da pri oblikovanju prihodnosti narodnih
skupnosti ne gre samo za pravne temelje, tem-
veö tudi za odprtost do razlik v druZbi<. Pod-
kanclerWerner Kogler pa je poudaril, dazadr-
Zavo Avstrijo >pravice narodnih skupnosti niso
pomembne samo ob kakem simpoziju, temveö
tudi ob vsakem drugem *iTJhtJ't 
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Skupina düakiqi in d[iakov
Slovenske gimnazäe je po-
snela film. Vtem fiImu pri-
poveduje oseba iz KoroSke,
kako seje sreöevala s slo-
venskim jezikom. Takole
pripoveduje:

Osebno se imam loo-odstotno
za koroökega Slovenca. To je
zame öisto jasno, tudi ker imam
slovenske korenine. Vendar pa
nimam oböutka, da bi bil pol-
novreden pripadnik slovenske
narodne skupnosti, ker, in to
mi je res Zal, nisem od vsega za-
öetka odraööal z jezikom. Slo-
venööino govorim samo malo,
priuöeno, ne kot materni jezik.

V Velikovcu je bilo takrat
oöitno taköno ozr aöje, da j e bilo
laäje govoriti nemöko in ne slo-
vensko. Ker si je moj oöe Zelel,
da se uöim slovensko, so me
takrat v prvem razredu ljud-
ske Sole prijavili k pouku slo-
venööine. Beäno se spominjam,
da sem bil edini v razredu, ki se
je uöil slovensko, pri ravnate-
lju, ki je bil star nacist, kaj dos-
ti se nisem nauöil. Pravzaprav
je bilo zaman.

Obenem se je stopnjeval tudi
pritisk na mojega oöeta. Klicali
so ga in ga zmerjali, odpoveda-
li so celo naroöila v njegovem
obratu. Priöel je celo predsed-
nik deZelnegazborain mu pri-
govarjal, da naj me ne prijavi k


