SPÖ Kärnten

Partito Democratico

Socialni demokrati

Friuli Venezia Giulia

Podpisani,
Socialdemokrati Republike Slovenije,
Demokratska stranka Furlanije-Julijske Krajine,
Koroška Socialdemokratska stranka,
Združeni od želje po nadaljnem izboljšanju odnosov med našimi Državami, in s skupnim
namenom gradnje evropske dežele miru in blaginje, na podlagi skupnih načel evropskih
socialistov in demokratov, podpisujemo spodaj navedene programske točke.
Teritoriji in narodi, katere predstavljamo, so preživeli najbolj temačne trenutke dvajsetega stoletja,
kajti so na lastni koži in na lastnih hišah spoznali tragedije, povzročene od nacionalizmov in
konfliktov. Po teh izkušnjah, ki so vplivale na življenja mnogih, smo sanjali in se trudili za
uresničitev združene Evrope. Ti isti narodi si danes želijo graditi skupno prihodnost miru in
blaginje, kjer veljajo enakost med ljudmi, socialna pravičnost, in kjer so pravice manjšin temelj
pravične in vključevalne družbe.

Zaradi navedenih razlogov se zavzemamo za razvoj, blaginjo in enakost med ljudmi na našem
teritoriju, s temi podrobnejšimi cilji:
1. MEJE. Obstoj svobode premikanja oseb v regiji Alpe-Jadran.
2. ZNANJE JEZIKOV. Spodbujanje znanja in pouk jezikov iz sosednjih držav.
3. JEZIKOVNE MANJŠINE. Spodbujanje svobodnega in avtonomnega razvoja jezikovnih
manjšin in njihovih organizacij. Zavedati se moramo pomena, ki ga lahko v sklopu
mednarodnih ekonomskih odnosov, zavzamejo manjšinske organizacije Slovenije, FurlanijeJulijske Krajne in Koroške.
4. ŠOLA IN UNIVERZA. Razvoj mednarodnega sodelovanja med Furlanijo-Julijsko Krajno,
Slovenijo in Koroško na območju šolanja in med šestimi obstoječimi javnimi univerzami, s

premaganjem birokratskih ovir, ki onemogočajo njihov razvoj. Spodbujanje sodelovanja med
vzgojnimi in znanstvenimi ustanovami, kakor podlaga razvoja ekonomskih in institucionalnih
odnosov med našimi regijami.
5. INOVACIJA. Za nove delovne priložnosti in za premostitev ovir, ki onemogočajo razvoj,
spodbujajmo višje prispevke za raziskavo in inovacijo in razovj digitalizacije v naših regijah.
Za doseči te namene si zastavljamo cilj, da naš teritorij postane eden izmed najbolj razvitih
na območju digitalne infrastrukture.
6. GORE. Izboljšanje dostopnosti gorskih področij, na območju prevozne in digitalne
infrastrukture.
7. INFRASTRUKTURE. Razvoj železniških povezav med Italijo, Slovenijo in Avstrijo, med
drugim namenom dogradnje sredozemskega koridorja v smeri Italija-Slovenija-Hrvaška, in
razvoj povezav med jadranskimi pristanišči Italije in Slovenije ter srednjo Evropo.
8. INFORMACIJA IN MEDIJI. Nastanek mednarodnega pogovornega prostora: višanje pretoka
informacij – na podlagi resnih in preverjenih virov – med informacijskimi sredstvi Italije,
Slovenije in Avstrije. Med drugim bi se to lahko doseglo z mednarodnimi traineeships za
novinarje in z deljenjem novic in vsebin med mediji treh držav. Krepitev in razvoj
sodelovanja, z namenom globljega poznanja in za širjenje kulture, zgodovine, umetnosti,
literature in avdio-vizualnih izdelkov.
9. OKOLJE. Razvoj skupnega načrta za boj proti podnebnim spremembam in proti uničenju
biotske raznovrstnosti.
10. TURIZEM. Izboljšanje položaja Furlanije-Julijske Krajne, Slovenije in Koroške na globalnem
turističnem trgu, med drugim s skupno turistično strategijo. Nastanek skupne ustanove za
koordinacijo in monitoriranje turistične politike.

