Številka: 099-3/2019
Datum: 01. 07. 2019

Marjan Šarec
predsednik vlade
Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20, 25
1000 LJUBLJANA

ZADEVA: Odziv na napovedi o postavljanju rezilne žice na slovensko-italijanski
meji

Spoštovani predsednik vlade Marjan Šarec,
v preteklem tednu smo iz sosednje Italije zaznali napovedi o postavljanju rezilne žice
na slovensko-italijanski meji. Takšne napovedi sta izrekla tudi notranji minister Matteo
Salvini in predsednik Furlanije- Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Ker sta oba
funkcionarja na ključnih mestih v odločevalskem procesu, vas pozivam, da se odzovete in
predvsem vzpostavite bilateralni dialog, v katerem bomo našli skupno in razumno pot ter se
tako izognili enostranskim, anahronim in nesmiselnim ukrepom. Pozivam vas tudi, da
prevzamete pobudo v EU in sprožite ustrezne postopke, ki bodo italijanske politike odvrnile
od vračanja Evrope v čase bodečih žic in zidov.
Prepričan sem, da so bile besede Salvinija in Fedrige izrečene v kontekstu splošne
vznemirjenosti italijanske javnosti ob nedavnih dogodkih v zvezi z migracijami v
Sredozemlju in da bo v prihodnjih mesecih tudi ob posredovanju Republike Slovenije in EU
prišlo do umirjenega razmisleka. Prepričan sem, da bomo našli drugačno pot ter opustili
ideje o žicah in zidovih. Takšno ravnanje bi namreč pomenilo globoko nerazumevanje
zgodovine, vrednot in posebnosti krajev ob slovensko-italijanski meji. Napovedi zidov ali
rezilnih žic so za naše kraje vsaj nespoštljivi, če ne celo žaljivi. Vračajo nas v temne čase
20. stoletja, ko je po Evropi divjalo uničenje, trpljenje, begunstvo in smrt. Nihče, ki je kdaj
živel ob vsiljenih ograjah, žicah in zidovih, noče Evrope, kjer bi bili stiki med ljudmi pretrgani
in kjer bi sovražne parole sprle lokalno prebivalstvo. Od voditeljev se danes pričakuje, da
spodbujajo sodelovanje in skupne projekte, ki prinašajo blagostanje, nova, boljša delovna
mesta in splošni družbeni napredek. Vzdolž celotne meje so se z umikom ograj množili
skupni projekti, sodelovanje, nove poslovne priložnosti, kulturni projekti. Nove ograde bi
zarezale v komaj zaceljene rane 20. stoletja in zatolkle vzhajajočo čezmejno regijo.
Namesto, da bi celotni Evropi pokazali pravo pot miru in blaginje z uspešnimi čezmejnimi
projekti, bi z žicami pokazali pot nazaj v peklenske čase Evrope, prepredene z žicami in

zidovi. Na Goriškem smo v jezikovni raznolikosti našli bogastvo in skozi projekte na
področju športa, zdravstva, kulture, infrastrukture in urbanizma zagnali proces zlivanja
Goric v prvo evropsko čezmejno somestje. Vse to združujemo tudi v kandidaturi Nove
Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025. Evropi poklanjamo
zgled naslavljanja razvojnih izzivov s sodelovanjem, ki ima posledice v izboljšanju kakovosti
življenja v krajih, ki jim je nekoč bila vsiljena ograja.
S kolegom goriškim županom, Rodolfom Ziberno, predlagane ukrepe enotno
odklanjava. Skupaj vam v naših protokolarnih objektih ponujava gostoljubje za morebitna
srečanja državnih vrhov, ministrov in predstavnikov EU v kontekstu obravnave aktualnih
izzivov, povezanih z migracijskimi tokovi. Tako bodo italijanski, slovenski in politiki Evropske
unije ob robu iskanja rešitev lahko spoznali skupne projekte, kraje, ljudi in življenje v obmejni
regiji.
Prejmite lepe pozdrave.
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