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Na novo odkrivati vrline

70 let je s širšega zgodovinskega vidika zelo majhno časovno okno, 
hkrati pa je ravno v zadnjih 70 letih prišlo do bistvenih sprememb za slo-
vensko narodno skupnost. Po dveh zgodovinskih prelomnicah – plebi-
scit leta 1920 in druga svetovna vojna – je prišlo do sistemskih premikov 
v sami slovenski skupnosti na Koroškem. Druga svetovna vojna je imela 
usodne posledice na njeno enotno (politično) nastopanje in je sejala seme 
globokega nezaupanja tudi med številne pripadnike in pripadnice. Posle-
dice tega nezaupanja so občutne še danes. Kar pa je pripadnike slovenske 
skupnosti vedno znova združevalo, je bilo skupno prizadevanje za pra-
vice, zajamčene in take, ki bi morale biti samo po sebi umevne in bi po 
zdravi človeški pameti morale pripadati sleherni narodni skupnosti, ki ji 
gre za obstoj in razvoj jezika, kulture in prisotnosti v javnem življenju. 
Zavzemanju za pravice je botrovalo nekaj odločilnih sestavin, kot so sa-
mopomoč, samozavest in samostojno nastopanje.

V obdobju preteklih 70 let se je slovenska narodna skupnost na Ko-
roškem morala spoprijemati s številnimi izzivi, občasno je šlo tudi za 
njeno golo preživetje. Ozira se lahko tudi na številne uspehe, ki so pose-
bej povezani s stopnjo izobrazbe njenih pripadnikov in pripadnic ter z 
ekonomskim položajem skupnosti. Danes, ko vedno več koroških Slo-
vencev in Slovenk upravičeno skrbi jezikovni položaj narodne skupno-
sti, opažamo hkrati pomanjkanje tiste ognjevitosti, ki je v desetletjih prej 
odlikovala prizadevanja skupnosti za zajamčene pravice in izboljšanje je-
zikovnega položaja. Minula desetletja potemtakem nazorno dokazujejo, 
da je osnova vseh uspehov narodne skupnosti dejavna samopomoč. To 
velja za uspehe na političnem, šolskem, kulturnem, glasbenem in cerk-
venem področju. Potrebno je na novo odkrivati vrline preteklosti, ki so, 
kljub številnim oviram, omogočale razvoj slovenske narodne skupnosti 
na Koroškem.

Zgodovina kot učiteljica življenja lahko daje napotke za oživljanje te 
ognjevitosti. V pogledu na zadnjih 70 let bomo našli marsikateri primer 
za samopomoč in samostojno nastopanje, ki nas lahko navdihnejo za de-
javno spreminjanje perečega jezikovnega položaja in soočanje z drugimi 
odprtimi vprašanji narodne skupnosti.

Simon Trießnig 
urednik
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Pogled naprej

Zdravko Inzko

Že kar ob začetku bi se rad vprašal: Kaj je »core business«? Kaj naj bi 
bila osnovna dejavnost? Kaj temeljna aktivnost Narodnega sveta? Ali bi 
Narodni svet tudi danes ustanovili, kakor tedaj, pred 70-imi leti? Ali naj 
se poslužujemo istih metod in instrumentov kot nekdaj? Ali ne bi bilo 
koristno, da si v spominskem letu 2020 postavimo nekaj vprašanj?

Ne glede na vsa vprašanja pa ne moremo mimo dejstva, da smo delo-
ma travmatizirani zaradi dveh strahov: 1) zaradi neizpolnjenih obljub, 
tu mislim na Senžermensko državno pogodbo iz leta 1919, na obljubo 
koroškega deželnega zbora meseca septembra 1920, na 7. člen Avstrij-
ske državne pogodbe iz leta 1955 in tudi na memorandum iz leta 2011. 
2) nelagodje občutimo tudi ob masivnem številčnem nazadovanju zad-
njih 100 let.

Hkrati – predvsem na kulturnem področju – prevladuje mnenje: »Yes 
we can!«

Še nikoli nismo imeli toliko kvalitetnih in inovativnih iniciativ, kot 
ravno sedaj. Tu mislim na kreativnost lutkarjev in igralskih skupin, na 
razne kolonije, delavnice in slikarske tedne, mislim na glasbeno področje 
in dosežene nagrade, na filmsko ustvarjalnost in likovno umetnost. To 
pa še zdaleč ni vse! Mislim tudi na imena, ki izhajajo iz južne Koroške. 
Lipuš, Januš, Haderlap, Hafner, Oswald, Polanšek, Vouk, Blajs, Kokot, 
Kupper, Mischkulnig, Tschertou in mnogi drugi. Iz plodne južnokoro-
ške zemlje izhajajo seveda tudi direktor največjega avstrijskega gleda-
lišča Martin Kušej ali pa Nobelovec s koroško-slovensko mamo Peter 
Handke, prejemnik Einspielerjeve nagrade Narodnega sveta in KKZ leta 
2013 in mnogi drugi.

Miselnost »Yes we can« se je uveljavila in tudi misel »Think big aga-
in« našim kulturnikom ni tuja. Imamo kar nekaj kulturnih domov, ki 
omogočajo nemoteno in kvalitetno nastopanje. Upam si trditi, da smo 
kulturna velesila, in to ne samo na Koroškem, temveč tudi v Avstriji!

Narodni svet je najstarejša zastopniška organizacija in je bila vedno 
hrbtenica narodne skupnosti. Predvsem pri Ustavnem sodišču je bila 
iniciativa v osebi Rudija Vouka naša, ko je šlo za 7. člen, zavzemal se pa 
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ni samo za krajevne napise, temveč tudi za uradni jezik v Škocjanu in še 
kje.

Mislim, da lahko po tej poti nadaljujemo. Z argumenti in dejstvi, is-
točasno pa s ponosom in samozavestno. »Shaping the next generation« 
mora biti naš cilj in v tej zvezi smo pri Narodnem svetu lahko posebej 
ponosni, da imamo v naših vrstah toliko mladih.

Leto 2020 in stoletnico plebiscita, rojstni dan Narodnega sveta in z 
digitalizacijo na novo nastalo situacijo lahko speljemo na naš mlin. Da se 
tudi v prihodnosti zavzemamo za naše globoko zakoreninjene vrednote 
in za našo domačo besedo, za skupna hotenja in stremljenja. Na podro-
čju šolstva, sodstva in uradnega jezika. V tem novem stoletju, po prvih 
sedemdesetih letih, se moramo na novo postaviti, na novo pozicionirati.

Mislim, da je naše jedro ostalo isto, tudi nekatera imena ustanoviteljev 
Narodnega sveta so med nami in so ista, vendar zahtevajo novi časi nove 
oprijeme, nove ideje in svežega vetra. Ta obletnica je čudovita priložnost, 
da razmislimo o svoji prihodnosti, o naši misiji naslednja desetletja. Da 
odgovorimo na izzive časa. Nove generacije nam bodo hvaležne!

V tem duhu predlagam za 2019/2020 kreativno delavnico in široko 
debato o vseh zadevah, ki zadevajo našo narodno skupnost in našo or-
ganizacijo!

Borimo se proti temu, da se ne borimo!
Bodimo iniciativni, tega nam nihče ne more odvzeti!
Oblikujmo prihodnost, ker bomo v njej živeli!
Prihodnost pa pripada tistim, ki jo oblikujejo.
Torej na nas je, če jo bomo uspešno oblikovali!



Mladi v Narodnem svetu  
koroških Slovencev
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Naši predniki so zgled  
in motivacija

Če gledamo 70 let v preteklost, vidimo, 
kako je po dolgem času trpljenja in zatiranja 
zrasla ideja med koroškimi Slovenkami in Slo-
venci. Ideja, ki naj bi omogočala slovenskemu 
narodu na Koroškem dajati jasen glas, s kate-
rim bi bili lahko vsi enotni. Ideja, ki naj bi v 
ospredju povezovala ljudi, jim nudila varno 
zatočišče in tudi nasvet. Ideja, s katero bi se so-
očali in spremljali nove izzive, da bi lahko sku-
pno šli v mirno in varno prihodnost.

In to vse v času, v katerem ni bilo samo-
umevno, da izoblikuješ sam svoje mnenje, ga v javnosti spregovoriš in s 
pogumom zastopaš svoja načela.

Danes, 70 let od tega, vidimo vse na določen način diferencirano, 
objektivno in oddaljeno. Svet se je spremenil in se suče hitreje.

Na prvi pogled mislimo, da primerjava s preteklostjo ne bi bila smi-
selna, ampak danes, kakor tudi pred 70-imi leti, v času, ko individualna 
svoboda, toleranca in dobrodelnost postajajo nekaj dragocenega, v času, 
v katerem enake pravice za vsako in vsakega niso samoumevne in za ka-
tere se moramo še vedno boriti, se pridružujejo novi izzivi, ki zahtevajo 
našo pozornost in se ne tičejo samo posameznika.

Tako naj bi bili v tem smislu naši predniki vsakemu zgled in motivaci-
ja, da se zavzema vsak za prihodnost in jo zavestno in vestno sooblikuje.

Pomembno je, da preteklost ne gre v pozabo, pomembnejše od tega 
pa je, da ne bi izgubili prihodnosti izpred oči.

  Luka Janežič
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Odprtost za mladino

Ob 70-letnici organizacije, kakršen je Na-
rod ni svet koroških Slovencev, lahko ostane ve-
liko zamolčanega. Zakaj – NSKS je v svojih 70 
letih marsikaj doživel in veliko tega si človek ne 
more predstavljati. Zato lahko ob tem jubileju 
govorim samo o tem, kako sam poznam NSKS.

Sam nisem aktivno vključen v Narodni svet, 
niti nisem član ZNP, a kljub temu dobivam re-
dna povabila in pozive, da sodelujem pri delo-
vanju NSKS – eden izmed teh primerov je ravno 
ta članek v zborniku. In seveda nisem osamljen 

primer. NSKS se je v zadnjih letih, po mojem opažanju, izred no potrudil 
pri tem, da privabi mladino in jo aktivno vključi v svoje delovanje. Tako 
pa dela ne samo s svojimi člani, temveč tudi s svojimi nečlani, kot sem 
jaz. Zato me ne skrbi za obstoj Narodnega sveta, ko vidim, koliko anga-
žiranih mladih ljudi je in bo aktivnih v NSKS.

Opažam pa tudi še nekaj. Veliko število mladih je zelo osredotočenih 
na skupno dobro narodne skupnosti kot celoto – ne gledajo na versko, 
politično ali kakršnokoli drugo prepričanje kake osebe, če se le-ta zavze-
ma za nekaj, kar je v skupno dobro slovenske manjšine. Ne dovolijo niti 
tega, da jim morebitne osebne zamere pri tem prekrižajo pot. Takšna je 
današnja mladina – osredotočena na skupno dobro slovenske narodne 
skupnosti na Koroškem. In pripravljena na sodelovanje. Z vsemi. In rav-
no tukaj bo moral NSKS paziti in to mladini – dovoliti. Občutek imam, 
da se nekateri – ne samo v NSKS, temveč tudi v drugih organizacijah1 
– še vedno držijo starih zamer, prepričanj, stvari, ki jih ovirajo pri tem, 
da mladini dovolijo utrjevati novo pot. Takšno, kakršne malokdo na Slo-
venskem ne pozna, namreč sodelovanje kljub razlikam.

Dopuščam pa seveda možnost, da se v vsem tem motim. Moje razmiš-
ljanje se morda sliši celo arogantno in domišljavo – a to so moje subjek-
tivne misli. Mladostna zagnanost in izkušnje ter znanje starejših privede-
jo do odličnih rezultatov – vse to pa lahko najdemo v Narodnem svetu 
koroških Slovencev.

  Aljaž Pestotnik

1  Ne samo krovno-političnih.
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Moj pogled

Narodno skupnost bi trenutno lahko pri-
merjali s skupinskim plesom, ki nikakor ni 
enoten. Dva koraka naprej, enega nazaj, ne-
kateri na desno, drugi na levo ... Ne uspe nam 
enotno stopati v isto smer. »Zakaj,« se neneh-
no sprašujem. Že tako ali tako nas ni veliko. 
Če se razdelimo še na nešteto skupin, pa nas je 
še manj.

Želel bi si, da v bistvenih vprašanjih najde-
mo skupno pot. Ni treba, da vsi mislimo isto, 
le smer naj bi bila enotna. Pomembna smer za 

prihodnost je, da zagotavljamo osnovne pogoje za razvoj manjšine in 
da skupno razmišljamo o novih vsebinah. Zakaj pa ne bi bilo klimat-
sko vprašanje tudi naše vprašanje? Ali pa tema novih delovnih mest oz. 
zaposlovanja mladih? Ohranjanje in razvoj slovenskega jezika ostaja še 
naprej bistveno vprašanje narodne skupnosti, ki ga mora vsaka genera-
cija reševati na novo, saj se družba spreminja, danes še hitreje kot nekoč.

Starejši večkrat tožijo, da se mladi ne vključujejo v politično delo-
vanje. Mislim, da so mladi zelo aktivni na številnih področjih, a imajo 
pomisleke, da bi se opredelili za kašno organizacijo, ker želijo delovati 
neodvisno in kritično. Pomembno pa je, da mladi svoja stališča in svojo 
kritiko vnesejo v organizacije, tudi kot člani, in da imajo možnost so-
oblikovati organizacijo, seveda le tedaj, če naletijo na odprta ušesa.

Mladi zagnano delajo, npr. v študentskih klubih, kjer med seboj raz-
vijajo misli, ideje in želje in se tako »šolajo« za prihodnje delovanje v 
slovenskih društvih in organizacijah. Zelo pomembna so zame tudi iz-
obraževanja, kot jih je npr. imel NSKS z odvetnikom Rudijem Voukom 
v prostorih SMO, na katerem smo spoznavali zakone, ki urejajo manj-
šinske pravice. To je koristno znanje, ki ga bomo potrebovali, kjerkoli 
bomo nekoč delali – v društvih ali v službah.

Ob jubileju NSKS iskreno čestitam in želim, da bi z mladimi nadalje-
vali oz. našli dobro pot za delovanje v tem našem stoletju, saj nas pove-
zuje skrb za narodno skupnost.

Simon Rustia
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... ne pozabimo svojih korenin

Dejavna sem pri NSKS, ker sem tako lahko 
del političnega delovanja narodne skupnosti. 
Dobivam vpogled v manjšinsko politiko in lah-
ko izražam svoje mnenje in ideje o različnih te-
mah. Pomemben razlog, zakaj sem postala člani-
ca NSKS, pa je bil zame, da se lahko zavzemam 
za probleme mladine v narodni skupnosti.

Položaj narodne skupnosti se je izboljšal v 
zad njih letih. V moji generaciji je prišlo do bistve-
no boljšega sporazumevanja med večino in manj-
šino. Razni projekti v šolah, različne politične 

dejavnosti in tudi kulturne prireditve so prispevale k temu, da so se pred-
sodki in odpor proti manjšini zmanjšali in povišala akceptanca. Še vedno 
je potrebno boljše zgodovinsko znanje večine in tudi mladih v manjšini.

V večji meri pozitivnem ozračju živeti in delati za nas koroške Slo-
vence ni samoumevno, kot kaže zgodovina. Vendar te priložnosti mar-
sikdo ne more izkoristiti, ker na Koroškem ne obstaja dovolj oziroma 
primernih delovnih mest za vedno bolj izobraženo mladino.

Že v otroških letih smo slišali, da naj ne pozabimo svojih korenin. To 
želi marsikdo uresničiti, vendar je včasih težko. Velik del mojih prijate-
ljev/prijateljic in sošolcev/sošolk se ne izobražuje na Koroškem, temveč 
na Dunaju, v Gradcu ali celo v tujini. Razlogi so bili različni, zakaj so 
zapustili domovino. Ampak pomemben faktor je bil, da se na Koroškem 
ni bilo mogoče vpisati v zaželen študij. Večina teh ne namerava priti po 
izobrazbi nazaj na Koroško, ker ne dobijo primerne službe. Seveda to ne 
pomeni, da se ne zavedajo več svojih slovenskih korenin in da ne govori-
jo več slovensko, vendar imajo drug pristop do narodne skupnosti, ki ga 
bodo tudi dali naprej.

Prihodnost narodne skupnosti vidim v tem, da naj bi imeli člani na-
rodne skupnosti koroških Slovencev možnosti, da se vrnejo domov, ne 
da bi nastradali izobrazba ali služba. Tako lahko preprečimo, da se bo 
manjšina še naprej zmanjševala, oziroma da bo manjšina obstajala samo 
še na privatnem področju in v javnosti izgubila prisotnost. To se mora 
zgoditi čim prej, drugače bo izginila naša narodna skupnost.

  Elena Rutar



Mladi v Narodnem svetu koroških Slovencev 17

Zakaj se vključujem v narodno politiko in 
pri Narodnem svetu?

Že kar nekaj let je minilo, odkar aktivno so-
delujem pri Narodnem svetu. V prvi petletni 
dobi sem bil odbornik in v aktualni dobi sem 
podpredsednik Zbora narodnih predstavni-
kov in predstavnic. Zakaj se torej vključujem? 
Vzrokov je več.

Rodil sem se kot koroški Slovenec. Sloven-
ščine sem se naučil prej kot nemščine. Nemšči-
ne sem se naučil predvsem od sosedov. In ne 
bi rekel, da slabše govorim kot drugi Avstrijci 
samo ker se je nisem naučil od staršev. Vseka-

kor, moj materni jezik je slovenski, natančneje slovensko narečje, ki se še 
govori v okolici Klopinjskega jezera. Slovensko so z mano govorili starši 
in rajni stari starši. Zato je zame ta slovenski jezik dragocen. Je jezik, v 
katerem razmišljam in se počutim dobro, ker se mi ni treba prilagajati. 
Tako ta jezik vzbuja v meni dobre občutke in ponos. Zato me vznemirja, 
če kdo pravi, da je slovenščina manjvredna ali da slovensko narečje, ki ga 
govorimo, ni del slovenskega jezika in ga zato poimenujejo vindišarski 
jezik. Zato sem od zibelke naprej koroški Slovenec, ki mu ni mar, če se 
manjšinske pravice brišejo pod preprogo.

Največji problem vidim danes v asimilaciji. Nekako je v zadnjih ča-
sih v javnosti nastalo ozračje, da je slovenščina enakovredna nemškemu 
jeziku na Koroškem. To trdijo tudi nekateri Slovenci in nekatere Slo-
venke. Saj se lahko pogovarjam povsod v javnosti v slovenskem jeziku, 
ne da me kdo gleda pošev! Saj imamo dvojezične table in vedno več pri-
jav je k slovenskemu pouku! Toda če pogledamo na to stvar natančneje, 
pa se stavijo vprašanja: Zakaj niso napisali v novo koroško ustavo, da je 
tudi slovenščina deželni jezik? Če poznamo zgodovino, je to jasno, da 
je. Zakaj je pri Slovenski glasbeni šoli padlo število prijav in zaposlenih 
učiteljev, če so jo pa »rešili«? Zakaj se moramo Slovenci in Slovenke bo-
riti za vsako novo pravico, če pa bi bila jezika enakopravna? Tudi pouk 
in izobrazba slovenščine od dežele nista zagotovljena do konca. Po ljud-
ski šoli upada število učencev in učenk, ki so bili prijavljeni k pouku 
slovenščine. 
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Še bi lahko našteval. Toda vzrokov, ki podčrtavajo pomembnost 
vključitve Slovencev in Slovenk v aktivno narodno politiko, je veliko. Pri 
tem sanjam seveda o tem, da bi bilo kmalu mogoče vleči tudi v narod ni 
politiki za eno vrv. Da ne bi imeli kar treh zastopnikov, temveč en in 
od vseh Slovencev in Slovenk priznani parlament ali vsaj kaj podobnega. 
Zame ni opcija, da strukture kritiziram od zunaj, temveč da se aktivno 
in seveda prostovoljno vključujem, gledam, kako stvar teče, in skušam 
stvari spreminjati od znotraj na zunaj. Kritika je zelo pomembna, toda 
dejstvo je, da koroških Slovencev in Slovenk žal ni več veliko. Tako da 
manjkajo ljudje in s tem seveda energija, da bi postali zopet močen glas v 
javnosti. Tisti, ki pa hočejo delati, imajo pa itak že dovolj dela v društvih 
in vsepovsod. Zato so velikokrat isti, ki se pojavljajo v različnih manjšin-
skih strukturah. Trenutno pa delimo še te idealiste med Slovenci na troje, 
kar je žalostno.

To so samo nekateri vzroki, zakaj se aktivno vključujem v narodno 
politiko. Te teme živijo v mojem srcu in ne bom nikoli akceptiral, da 
ne upoštevajo naših pravic. Pri Narodnem svetu sem pa zato, ker sem 
kandidiral in so me nekateri tudi izvolili. Seveda to vzbuja ponos, a tudi 
odgovornost. Nisem pa slep in vem, da se nekateri Slovenci in Slovenke 
sploh ne vključujejo v te volitve in jih kritizirajo, saj jo izvaja le ena iz-
med treh strank. In najde se seveda veliko vzrokov, da jih lahko kritizi-
ramo. Seveda niso »perfektno« izpeljane, ampak cenim to, da kaj takega 
sploh obstaja in da je vsak imel vsaj možnost, da je lahko oddal svoj glas. 
Če pa kdo iz različnih vzrokov ni dobil volilnice, jo je pa lahko naročil.

Pomembno je, da v prihodnosti ne bo umolknila slovenščina na Ko-
roškem. Rad bi slišal še naprej slovenske pesmi in bral tudi napise v slo-
venskem jeziku, ki je že davno živ v naših krajih. Močno upam, da v 
prihodnosti ne bomo samo govorili slovenščine, ampak jo tudi živeli z 
vsemi lastnostmi, ki jih imamo Slovenci in Slovenke. In iz teh lastnosti, 
ki jih imamo, se lahko uči ves svet in ne le Koroška.

Christian Urak
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S svojim članstvom v Narodnem svetu 
koroških Slovencev hočem prispevati 

k spremembi

Od leta 2013 sem članica Zbora narodnih 
predstavnikov (ZNP) pri Narodnem svetu ko-
roških Slovencev. V tem času sem se udeležila 
številnih sej ZNP, kar mi je omogočilo vpogled 
v delovanje in politično dejavnost skupnosti 
koroških Slovenk in Slovencev.

V času prejšnjega mandata ZNP, ki je trajal 
od leta 2013 do leta 2018, kot tudi aktualne-
ga mandata smo bili priča številnim omembe 
vrednim dosežkom v korist slovenski narodni 
skupnosti. Leta 2017 sta si dežela Koroška in 

NSKS v sodelovanju s Slovensko športno zvezo zagotovila nominacijo 
za izvedbo Europeade, evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih na-
rodnih manjšin, ki bo leta 2020 prvič potekala na Koroškem. Nadaljnji 
uspehi so med drugim tudi objava dvojezičnih turističnih zemljevidov 
z ledinskimi in hišnimi imeni, postavitev dvojezičnih krajevnih oznak 
v občini Pliberk v krajih Belšak, Lokovica, Senčni kraj in Grablje, zma-
ge samostojnih list, ki izhajajo iz Enotne liste (EL), na občinskih voli-
tvah 2015 in pridobitev 4. mandata za Skupnost južnokoroških kmetic in 
kmetov (SJK) na kmečkozborskih volitvah leta 2016. Seveda ne smemo 
pozabiti številnih odlikovanj koroških Slovenk in Slovencev, ki so aktiv-
ni ne samo na kulturnem, ampak na znanstvenem, političnem in izobra-
ževalnem področju. Še posebej nas je razveselila vest o podelitvi velike 
državne nagrade pisatelju Florjanu Lipušu.

Vsem zgoraj navedenim dosežkom navkljub po drugi strani opažam, 
da se določeni procesi na Koroškem vedno znova ponavljajo, še posebej 
kar se tiče bistvenih manjšinskih vprašanj v Avstriji, kjer se Koroški do 
zdaj ni uspelo modernizirati. V zadnjih letih je prišlo do zaprtja majhnih 
šol, ki so zelo pomembne za ohranjanje slovenskega jezika po vaseh. Fi-
nančna podpora za narodne skupnosti se od leta 1995 ni več zvišala, tudi 
o problemu pomanjkanja dvojezičnih sodnikov je Avstrija že leta dolgo 
obveščena, a se reševanja tega problema še do sedaj ni lotila. Poleg tega 
se tudi na občinski ravni slovenski narodni skupnosti otežuje vsakdanje 
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delovanje in življenje, kot kaže primer kraja Sele v občini Žitara vas, kjer 
je občinski svet večinsko sklenil, da Sele ne bodo dobile dvojezične kra-
jevne table, čeprav je nekdanji žitrajski ljudskošolski ravnatelj Franc Ku-
kovica zbral visoko število podpisov za dvojezični krajevni napis v tem 
kraju. Proti temu krajevnemu napisu je med drugim glasovala stranka, 
ki ji pripada župan, čeprav bi med njene prioritete lahko spadal poziti-
ven razvoj te občine, ki šteje med dobro obiskane turistične kraje Koro-
ške. Hkrati pa že več ko desetletje opažamo beg možganov iz Koroške. 
Dobro izobražene Korošice in Korošci boljše karierne priložnosti iščejo 
drugod: večinoma odhajajo v Gradec in na Dunaj zaradi boljših gospo-
darskih razmer, večje ponudbe delovnih mest, delno pa tudi zaradi bolj-
šega političnega ozračja.

Ravno v opozarjanju na te probleme vidim bistveno vlogo NSKS. V 
prihodnje bo to moral početi še glasneje in z več jasnosti. Če želimo, da 
bodo zahteve naše narodne skupnosti tudi uslišane, jih moramo izraziti, 
kar najlažje storimo s skupnimi močmi. Žal se s tem ne strinjata pre-
ostali dve slovenski organizaciji. Do zdaj še nista prišli na idejo, da bi bil 
skupen nastop proti deželni oz. državni vladi bistveno učinkovitejši in v 
prid naši narodni skupnosti.

Ravno to nas privede na problematiko neuspeha modernizacije Koro-
ške, ki zaostaja v poskusih odprtosti. V upanju, da bi Koroška ugotovila, 
da je vidna dvojezičnost obogatitev za regijo, da je treba njeni slovenski 
manjšini omogočiti potrebno infrastrukturo in da je večjezična izobraz-
ba za naslednje generacije ključnega pomena, potem bi bila to tudi deže-
la, v kateri si koroške Slovenke in koroški Slovenci želimo živeti, dežela 
družbenega razvoja. To je tudi vzrok, zakaj sem članica ZNP, ker hočem 
s svojim članstvom prispevati k tej spremembi.

Lucija Wakounig
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Ženske v NSKS

Svetlana Wakounig

1. Uvod
Še pred 100 leti ni bilo samoumevno, da se politično udejstvujejo tudi 

ženske. Splošna volilna pravica za ženske je bila v Avstriji uvedena šele 
leta 1918. Svojo volilno pravico so ženske na Koroškem lahko izvajale 
prvič za koroški plebiscit oktobra 1920.

Take stvari se v družbi spreminjajo počasi in tako ob ustanovitvi Na-
rodnega sveta koroških Slovencev leta 1949 ženski element ni bil posebej 
močen. Ko se je NSKS leta 1990 odločil za demokratično zastopniško 
strukturo, glede tega seveda ni bilo več vprašanja. Vsaj formalno je bilo 
samoumevno, da se lahko ženske po mili volji udejstvujejo tudi politič-
no.

Kakšna pa je ženska bilanca skozi sedemdeset let Narodnega sveta 
koroških Slovencev? Naj naštejem:

 – 1 ustanovna članica
 – 1 generalna tajnica
 – 1 predsednica Zbora narodnih predstavnikov (ZNP)
 – 2 podpredsednici
 – skupno 50 članic

Pisati o delovanju in vlogi žensk v največji organizaciji koroških Slo-
vencev, je težavna zadeva. Medtem ko imamo veliko virov o delovanju 
(doslej vseskozi moških) predsednikov, so ženske opravljale svoje delo 
bolj v ozadju in se njihovo delo ni dokumentiralo. Tako iz teh manj-
kajočih virov ni mogoče sklepati, da tega dela ni bilo ali da ženske na 
politično delo niso vplivale oziroma ga niso tudi sooblikovale. Čeravno 
so bili v vodilnih pozicijah v preteklosti vseskozi moški, pa so ženske, 
npr. Angelika Mlinar kot prva generalna tajnica NSKS ali Sonja Kert- 
Wakounig kot prva predsednica ZNP, spravljale v organizacijo svež ve-
ter in nove pristope. Njuno imenovanje oziroma izvolitev pa kaže na to, 
da je vendarle prisotna zavest, da so tudi ženske sposobne in je njihovo 
sodelovanje, tudi na višjih mestih, načeloma zaželeno.
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Razlog za to, da je bila med ustanovnimi člani NSKS samo ena žen-
ska, je treba iskati seveda v takratnih družbenih okoliščinah. Močno 
žensko gibanje se je začelo šele v šestdesetih letih. Politično udejstvova-
nje žensk je bilo konec štiridesetih let nekaj bolj nenavadnega; politika je 
bila večinoma pridržana moškim.

A kakšno vlogo so imele ženske v Narodnem svetu? In kdo so bile te 
ženske?

2. Od ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev do 
prvih volitev
Leto 1949 je ustanovno leto Narodnega sveta koroških Slovencev. 

Ustanovitelji so bile znane osebnosti, na primer Joško Tischler, Valentin 
Inzko st. ali Janko Urank. Med ustanovnimi člani je bila tudi Marija Ver-
tič. O tej edini ženski kot ustanovni članici Narodnega sveta je znano le 
malo.

Marija Vertič je bila Boroveljčanka in sestra nekdanjega predsednika 
SPD Borovlje Valentina Vertiča. Rodila se je leta 1896 in umrla leta 1968 v 
starosti 82 let. Njena družina je bila med drugo svetovno vojno izseljena, 
med izseljenimi je omenjen tudi njen brat Valentin. Ali je bila izseljena 
tudi ona, ni znano, kajti viri glede tega molčijo. Tudi o njenih motivih, 
zakaj se je udeležila ustanovne seje Narodnega sveta koroških Slovencev, 
žal ni nič znano. Nič ne vemo tudi o tem, ali je bila Marija Vertič edina 
ženska, ki je bila sploh povabljena ali so bile vabljene še druge ženske, pa 
se ustanovne seje (iz katerih koli razlogov) niso udeležile.

Trajalo je trideset let, dokler ni bila leta 1979 prva ženska poklicana 
v predsedstvo Narodnega sveta. To je bila Monika Zeichen kot članica 
šolskega odbora. Leta 1986 je postala članica predsedstva Gabrijela Partl 
z Bistrice v Rožu in na 14. občnem zboru leta 1992 je postala Valenti-
na Kušej iz Šmihela pri Pliberku prva podpredsednica Narodnega sveta 
(1992–1995).

Z leti je rasel delež žensk v odgovornih funkcijah. Danes se zdi sa-
moumevno, da so v vodilnem gremiju Narodnega sveta zastopane tudi 
ženske.

Seveda je udejstvovanje žensk v politiki treba videti tudi v zgodovin-
skem kontekstu. Od ustanovitve Narodnega sveta je minilo sedemdeset 
let. V teh desetletjih se je tudi naša družba močno spremenila. Leta 1966 
je Avstrija imela prvo ministrico, Grete Rehor od ljudske stranke (ÖVP). 
V šestdesetih in predvsem v sedemdesetih letih je bilo močno žensko gi-
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banje v Avstriji. Rezultat tega ženskega gibanja je veliko ženskih pravic 
oziroma zakonov glede enakopravnosti spolov, ki se nam danes zdijo 
samoumevni.

Prva podkanclerka v Avstriji je bila Susanne Riess-Passer od svobod-
njaške stranke (FPÖ) leta 2000 pod kanclerjem Wolfgangom Schüsslom 
(ÖVP). Leta 2006 je pod kanclerjem Schüsslom imela vlada enako število 
ministric in ministrov (do smrti ministrice za notranje zadeve Liese Pro-
kop). Leta 2019 je Avstrija z nekdanjo sodnico in predsednico ustavne-
ga sodišča Brigitte Bierlein dobila prvo kanclerko; tudi v njeni vladi je 
vladna sestava glede spolov uravnovešena, sicer šele drugič v zgodovini 
druge avstrijske republike.

Sklepno menim, okoliščina, da je bila med ustanovnimi člani NSKS 
le ena ženska, ni toliko znak za to, da glas žensk tedaj ni imel veljave, saj 
so se voditelji koroških Slovenk in Slovencev morali še posebej po voj-
ni, izseljevanju in drugih represijah, ki so zmanjšale število pripadnikov 
narodne skupnosti, zavedati, da je za manjšino pomemben vsak član in 
pomembna vsaka članica skupnosti. Da so se v vodstvenih strukturah 
znašli večinoma moški, pa je bila – poleg družbenih okoliščin, ki so žen-
skam dodeljevale večino gospodinjskega dela in skrbi za družino – po-
doba tedanjega časa.

3. Volitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Sprva je treba ugotoviti, da vloga ženske ni odvisna samo od visokega 

deleža žensk v kaki organizaciji. Niti ženska na čelu ni garant za dobro 
politiko, temveč njeno vsebinsko delo in politična teža, kar velja seveda 
tudi za moške. Te zadeve je težko izražati v številkah. Številke pa so ven-
darle dober pripomoček oziroma kazatelj, kako se je razvil delež žensk 
znotraj organizacije. Treba je upoštevati delež žensk, ki so kandidirale, 
in delež tistih, ki so bile izvoljene. Kajti iz nizkega števila kandidatk le 
težko nastane visoko število izvoljenih žensk.

Pri prvih volitvah Narodnega sveta leta 1995 so volilke in volilci prvič 
na demokratičen način lahko izvolili svoje predstavnice in predstavnike 
v tako imenovani parlament Narodnega sveta, v Zbor narodnih pred-
stavnic in predstavnikov (ZNPP).

Neposredno, t. j. prek krajevnih list posameznih volilnih okolišev in 
torej kot zastopnici svojega volilnega okoliša, sta bili v prvi ZNPP izvo-
ljeni dve ženski, in sicer Micka Miškulnik (*1926 †2009) in Zalka Kuch-
ling kot predstavnici volilnih okolišev Šentjakob in Drava Sever. Slednja 
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je bila pozneje tudi članica predsedstva Narodnega sveta, po odcepu od 
NSKS pa soustanoviteljica Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, po 
svojem razumevanju tretje zastopniške organizacije koroških Slovencev, 
še pozneje, na listi Zelenih, poslanka v koroški deželni zbor. Skupaj je 
bilo v prvem ZNPP zastopanih 9 žensk. To je 15 odstotkov. Istočasno 
pa je bilo pod tedanjim predsednikom Nantijem Olipom več žensk kot 
dotlej v predsedstvu oziroma v odborih, kar je bil seveda tudi znak za 
prihodnost.

Pri volitvah 1995 je kandidiralo 171 oseb, 28 žensk in 143 moških. 
Delež žensk na kandidatni listi je znašal torej 16,37 %. Delež žensk v 
izvoljenem ZNPP pa je znašal 15 %, torej le malo manj kot delež samih 
kandidatk. Po prvih volitvah je štel ZNPP še 60 članic in članov. Naj za 
primerjavo navedem, da je pri volitvah v avstrijski parlament znašal de-
lež izvoljenih žensk 21,86 % (1994) oziroma 25,65 % (1996). Ne delež 
žensk na kandidatni listi ne delež izvoljenih žensk v ZNPP ni bil posebej 
velik. Bil pa je začetek.

Pri volitvah leta 2000 je kandidiralo 191 oseb, od tega 35 žensk in 146 
moških, kar pomeni 19,34-odstotni delež žensk. Število mest v ZNPP 
je bilo takrat že znižano na 48 predstavnic in predstavnikov; od tega je 
odpadlo 18 mest na neposredno prek krajevnih list izvoljene članice in 
člane, 30 mest pa na kandidatke in kandidate s splošne liste. Neposredno 
izvoljene so bile Micka Miškulnik, Nataša Partl in Zalka Kuchling. Sku-
paj je bilo v ZNPP 6 žensk, kar pomeni delež 12,5 %. Če to spet primer-
jamo z avstrijskimi volitvami, je delež poslank v avstrijskem državnem 
zboru leta 1999 znašal 26,78 %, leta 2002 pa 33,88 %, torej znatno več.

Pod predsednikom Bernardom Sadovnikom je bil delež žensk v pred-
sedstvu približno enako visok kot pod predsednikom Nantijem Olipom. 
V predsedstvih se je takrat torej odražal duh časa. Ali sta predsednika 
aktivno nagovarjala ženske ali je to bilo lepo naključje, vsekakor je bil 
delež žensk višji kot v prejšnjih predsedstvih.

V letu 2002 je predsednik Bernard Sadovnik odstopil in skupaj z dru-
gimi nekdanjimi vidnimi akterji Narodnega sveta ustanovil novo orga-
nizacijo, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Kakšne vplive je to 
imelo na Narodni svet, podrobneje osvetljujejo drugi avtorji tega zbor-
nika. Tukaj se posvečam vprašanju, kako je to vplivalo na število žensk 
znotraj organizacije. Kot že omenjeno, je bil delež žensk v predsedstvu 
pod predsednikom Sadovnikom v primerjavi z ZNP višji. Po odstopu 
Sadovnika je bil Narodni svet brez predsednika; vlogo predsednika je 
interimistično prevzel nekdanji ravnatelj Slovenske gimnazije, poznejši 
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dolgoletni predsednik ZNPP in dolgoletni občinski svetnik Enotne liste 
v Kotmari vasi, prof. Jože Wakounig. V Wakounigovem predsedstvu je 
bila zastopana le ena ženska, učiteljica Gabrijela Frank.

Pri volitvah 2005, prvih volitvah po razcepu organizacije, je bilo na 
izbiro 97 kandidatk in kandidatov. Od tega je bilo 15 žensk in 82 mo-
ških, kar pomeni delež žensk 15,46 %. Pri teh volitvah pa je prvič narasel 
delež izvoljenih žensk. Od 48 poslancev in poslank v ZNPP je bilo 9 
žensk, torej 18,75 %, dobri 3 % več v primerjavi z deležem žensk, ki 
so kandidirale. V primerjavi z volitvami 2000 to v absolutnih številkah 
pomeni, da je bilo namesto šestih zastopanih v ZNPP devet žensk (tri 
ženske več), torej se je delež žensk povečal za dobrih 6 %.

Hkrati je delež žensk v avstrijskem državnem zboru leta 2006 znašal 
31,15 %, leta 2008 pa 27,32 %.

V predsedstvu tedanjega predsednika Matevža Grilca sta bili dve žen-
ski, Sonja Kert-Wakounig, poznejša predsednica Zbora narodnih pred-
stavnic in predstavnikov, ter Gabrijela Frank.

Leta 2009 je predsednik dr. Matevž Grilc odstopil in nasledil ga je nje-
gov protikandidat na volitvah 2005 Karel Smolle, ki je bil v letih 1986 do 
1990 (na listi Zelenih) ter 1998 do 1999 (na listi LIF) poslanec v avstrij-

Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic leta 2018 (iz arhiva NSKS)


