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Avstralska slovenska konferenca Vas želi opozoriti, da se člani ne strinjamo z
načinom reševanja nesporazumov na Hrvaški meji in nenehnemu popuščanju
Hrvatom, kot smo opozorili že nekajkrat. Brezbrižno prepuščati slovensko zemljo
tujcem je najmanj brezvestno če ne neodgovorno. Prepričani smo, da Vas tudi
slovenska zgodovina ne bo ocenila pozitivno, če ne spremenite Vašega načina in se
temeljito ne zavzamete za slovenske državljane in slovensko ozemlje.
Vaša zavzetost za kosovske probleme, kot vidimo iz poročil, Vam ne more prinesti
slave niti priznanja, vse prej pa si boste nakopali sovraštvo Srbov, ki bo prešlo na vse
Slovence. Istočasno ko zastavljate vse napore za stvari, ki so Slovencem prej
nekoristne ali celo škodljive, zanemarjate pereče slovenske probleme.
Radi bi Vam svetovali kaj je potrebno storiti in kako resna je zadeva pa iz poročil
vidimo, da imate dovolj resnih nasvetov pa jih gladko ignorirate. S tem ne
zanemarjate le Vaših dolžnosti ampak žalite in podcenjujete vsakega Slovenca, ki je
resno zaskrbljen in ostaja brez moči. Prepričani smo, da se Vam bo to prej ali slej
maščevalo.
Pomembno pa je dejstvo, kot je dejal predstavnik grškega zunanjega ministrstva
George Koumoutsakos: "Povsem logično je: če obstaja težava med državo, ki želi v
Nato, in članico Nata, da država članica ne bo dala soglasja". Poudaril in dodal je:
"To vprašanje je treba rešiti enkrat za vselej, če želimo v prihodnost zreti z
optimizmom."
Če je Grčija lahko ustavila sosedo Makedonijo, da se pridruži NATO zaradi spora,
zakaj bi Slovenija ne mogla napraviti isto zaradi spora s Hrvaško?
Rešitev za mejne nesporazume je preprosta: Hrvaška mora nemudoma prenehati s
svojimi neupravičenimi ozemeljskimi zahtevami in v nobenem primeru
ovirati Sloveniji prostega dostopa do odprtega morja. V nasprotnem primeru mora
Slovenija preprečiti sprejem Hrvaške v EU in NATO.
Ponovno želimo opozoriti na knjigo Franca Kuneja »Zamolčana Istra«, ki ste jo
sprejeli in omenja priznanega hrvaškega zgodovinarja, kateremu je tudi Tudžman dal
posebno priznanje, Stjepana Srkulja, (1937; Hrvatska poviest u devet karata; Zagreb:
Hrvatski izdavalački bibliografski zavod).
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Na strani 70 Kunej piše: »Srkuljeva knjiga obravnava tista dejstva, ki (izpod
uglednega hrvaškega zgodovinarja) v besedi in kartografiji dokazujejo, da Istra nikoli
ni bila hrvaška, dejstva, ki govorijo o slovenskih prebivalcih Istre od 6. stoletja
naprej…« V Kunejevi knjigi je dovolj zgodovinskih dokazov o slovenski prisotnosti
v Istri. Tudi dr. Krneljeva in dr. Klasinc sta zbrala dovolj pozitivnih argumentov v
prid Slovenije pa jih ignorirate in ne posredujete hrvaški strani. Bog vedi zakaj?
Za zaključek Vas želimo še spomniti na dejstvo, da je bivša Jugoslavija v sporazumu
z Italijo na zahodni meji Slovenije podelila velik del slovenskega ozemlja Italiji v
zamenjavo za hrvaško ozemlje, ki ga je Hrvaška po razpadu Jugoslavije priključila
Hrvaški. Kako nam bodo Hrvatje povrnili to izgubo slovenskega ozemlja?
Čas se izteka in edinstvena priložnost za zaščito naše lastnine se ne bo povrnila, kot se
ni za Koroško niti za Primorsko. Prosimo Vas ukrepajte, prej ko bo prepozno.
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