ÚNIA SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

LAMPÁREŇ
5. nástupište, vpravo
c/o Železničná stanica, Bratislava - Hlavná stanica
Predstaničné námestie 1
SK - 811 04 Bratislava

Vážené riaditeľstvo LAMPÁRNE,
so želaním všetkého najlepšieho v roku 2016, obraciame sa na Vás ako na úplne
poslednú inštanciu, vkladajúc nádej do Vašej ústretovosti a ochoty pomôcť nám pri
riešení našej naliehavej záležitosti. Naše roky pretrvávajúce úsilie o nápravu a zlepšenie
prístupu relevantných orgánov a inštitúcií SR k problematike slovenského zahraničia sa
na Slovensku stretávalo a naďalej sa stretáva s minimálnym ohlasom. Podrobne
vypracované návrhy, podnety, či žiadosti o prijatie a iné podania (zoznam najdôležitejších
pozri dole), sme opakovane predložili napr.:


Kancelárii prezidenta SR



Kancelárii predsedu NR SR a predsedom Zahraničného výboru NR SR, Výboru
NR SR pre kultúru a médiá a Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné
menšiny.



Kancelárii ministra zahraničných vecí a európských záležitostí



Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí



Matici Slovenskej



Kancelárii gen. riaditeľa RTVS a i.

Reakcie uvedených oficiálnych miest sa dajú zhrnúť do troch kategórií:




Úplná ignorácia, aj po opakovanom reklamovaní
Odpoveď v duchu predstieraného záujmu a pochopenia, zahalená do dymovej
clony odkazov na množstvo paragrafov a vnútorných predpisov, číže klasické
posunutie celej záležitosti do stratena
Siahodlhé vymenovanie príčin, prečo sa daný problém nedá riešiť, namiesto
snahy spoločnými silami hľadať riešenia (osvedčená mantra slovenskej
nomenklatúry)

.
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Obrátili sme sa aj na rôzne médiá v snahe prispieť k vytvoreniu objektívneho obrazu
o spôsobe, akým sa vrchnosť na Slovensku stavia k záujmom, potrebám a legitímným
požiadavkám slovenských komunít v zahraničí. Výsledok: totálny nezáujem.
Keď sme TIS upozornili na rôzne „nejasnosti“ v súvislosti s prideľovaním dotácií
(netransparentosť, klientelizmus, tunelovanie a i.) len sa útrpne usmiali. Z ich pohľadu išlo
totiž o „smiešne“ sumy, rádovo „iba“ o desiatky tisíc, v jednom prípade viac ako sto tisíc
eur.
Súhrnne by sa dal postoj spomínaných orgánov a inštitúcií SR voči naším snahám opísať
nasledovne:
Dajte nám pokoj, neotravujte! My vás tu nepotrebujeme!
A keď sa vám nepáči, choďte sa sťažovať na LAMPÁREŇ!
Stojíme teda tu a klopeme na Vaše dvere v nádeji, že sa u Vás budeme môcť nielen
vyžalovať, ale – čo je pre nás najdôležitejšie-, že nám poradíte, ako by sa dali prekonať
ostentatívny nezáujem, ľahostajnosť a tupá arogancia byrokratického aparátu na všetkých
úrovniach mocenských štrukrúr, s ktorými sa na Slovensku stretávame.
S vďakou

Dušan Klimo

4.1.2016
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Výber z najnaliehavejších požiadaviek aktivistov zo slovenských komunít v zahraničí.
Neodkladne prijať účinné opatrenia na zastavenie pokračujúceho dramatického poklesu
počtu osôb, ktoré sa v zahraničí hlásia k slovenskému pôvodu. Počet zahraničných
Slovákov sa od r. 1990/1991 do dnešného dňa výrazne znížil z ca. 2,5 mil. pod jeden
milión osôb. Tento nezvratný úbytok (viac ako 1,5 mil. osôb za uplynulých 25 rokov!)
postihol všetky slovenské komunity na celom svete. Napriek nespochybniteľným
štatistickým údajiom (úradné výsledky sčítania obyvateľstva v USA, EÚ a inde) sa
oficiálne miesta na Slovensku stavajú k tejto mimoriadne vážnej tendencii absolútne
nevšímavo a nečinne. Aby zakryli svoju neschopnosť a neochotu riešiť tento neprijateľný
stav, uchyľujú sa k nekalým praktikám bagatelizovania a zahmlievania v spojení
s rozširovaním zavádzajúcich informácií a zidealizovaného pohľadu na stav v slovenskej
diaspóre.
<><><><><>
Čo najskôr obnoviť činnosť Komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom
výbore NR SR. Táto komisia bola zriadená v r. 2005 a mali v nej zastúpenie aj
predstavitelia slovenského zahraničia. V r. 2008 bola činnosť Komisie pozastavená.
Vytvoriť rámcové podmienky pre účasť nezávislých zástupcov slovenského zahraničia
na rokovaniach výborov NR SR, v termínoch, keď sa výbor bude venovať problematike
slovenskej diaspóry.
(Zahraničný výbor NR SR (gestorský výbor),Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor
NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny).
Napríklad, keby pri prerokovaní Správy ÚSŽZ za uplynulý rok v uvedených výboroch
NR SR dostali príležitosť Správu kriticky posúdiť nezávislí zástupcovia Slovákov zo
zahraničia, výsledok by bol podstatne objektívnejší.
<><><><><>
Zákon č. 474 z.Z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý bol prijatý v r. 2005 vykazuje
viacero vážnych nedostatkov.
Požadujeme jeho čo najskoršiu novelizáciu za aktívnej účasti zástupcov slovenského
zahraničia.
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