TISKOVNA IZJAVA

Valentin Inzko: »Popolna podpora Franziju Baumgartnerju!«
V zadnjih NOVICAH z dne 29. julija 2022 smo brali izjavo Manuela Juga: »Popolna podpora
županu Perdacherju (SPÖ).« Kot je znano, sta v Šentjakobski občini izstopili dve frakciji iz
občinskega sveta. ABS (Aktive BürgerInnen St. Jakob) in SGS (Regionalna lista Šentjakob
Gemeinsam Skupno) sta mnenja, da z županom Perdacherjem ni mogoče sodelovati, ker
odbija vsako sodelovanje in odklanja vsak predlog, tudi najboljši. Absolutna večina socialistov
da ni problem, ampak absolutističen način odločanja. Seveda je pa vzrokov več.
Edinstven pa je primer, da se vladajoča stranka v Šentjakobu kontrolira sama, saj so kmalu po
volitvah z večinskim sklepom zamenjali poročevalca nadzornega obora (do takrat Hanzej
Sticker – SGS) z občinskim svetnikom iz lastnih vrst, iz SPÖ.
Manuel Jug ugotavlja, da je odstop ABS in SGS nedemokratičen. V imenu Slovencev socialistov,
zbranih v Delovni skupnosti avstrijskih narodnosti v SPÖ (DESKAN), daje »popolno podporo
županu Perdacherju«. In to, brez, da bi se pozanimal pri predstavnikih samostojnega
političnega gibanja v Šentjakobu za vzroke odstopa. Meni, da je »sestava občinskega sveta
rezultat demokratičnih volitev in da je treba sprejeti tudi absolutno večino.« Podobno se je
oglasil predsednik SKS, gospod Bernard Sadovnik, češ da je treba večinske sklepe sprejeti, ali
so dobri ali slabi. Sadovnik, ki ima večino v občini, pa se trudi, da vključi v občinske sklepe tudi
opozicijo in manjše stranke.
V pravem nasprotju s tem so pa ponovne izjave bivšega predsednika Heinza Fischerja,
socialista, ki je spet in spet opozarjal, da večina ne sme pohoditi manjšega ("Demokratie ist
nicht die Diktatur der Mehrheit", DER STANDARD, dne 17. novembra 2017).
Za Narodni svet koroških Slovencev je pa odločilno predvsem sledeče: Franci Baumgartner je
v občinski politiki skoraj celo življenje. On, Hanzej Sticker, Peter Janežič in njihovi kolegi in
kolegice vedo najbolj, kaj se dogaja na terenu v Šentjakobu, vedo najbolj, kaj je za nje najboljše
in zaslužijo našo vsestransko podporo. »Demokratično mišljenje v smislu nekdanjega zveznega
predsednika Fischerja naj ni le prazna fraza, živi naj tudi na vseh nivojih politike, tudi v občinski
sobi«, dodaja še Inzko.
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