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Pahor: Primorska bo padec meje preživela le kot enotna pokrajina
Na prvem javnem zborovanju civilne iniciative Za Primorsko udeležencev več
kot sedežev v dvorani Peticijo za ohranitev imena Primorska v poimenovanju
bodočih pokrajin podpisalo 6500 ljudi
Ajdovščina– Na prvem javnem zborovanju, ki ga je v soboto v dvorani prve slovenske
vlade v Ajdovščini pripravila civilna iniciativa Za Primorsko, se je zbralo več udeležencev
(po ocenah organizatorjev 600), kot jih je lahko sprejela dvorana s 400 sedeži, zato so
nekateri prireditev spremljali s predprostora. Hkrati je iniciativa v več mestih na
Primorskem zbirala podpise za ohranitev imena Primorska v poimenovanju bodočih
pokrajin na Primorskem. Peticijo je od začetka akcije pred petnajstimi dnevi do včeraj
podpisalo 6500 ljudi.
»Na brisanje imena Primorska sem se kot primorski rodoljub in predsednik društva za
negovanje rodoljubnih tradicij organizacije Tigr Primorske moral odzvati. Ime pokrajine,
ki ima celo svojo himno in državni praznik, bo zdaj država enostavno zradirala in nas
poslala na smetišče slovenske zgodovine,« je povedal Marjan Bevk, pobudnik
oblikovanja civilne iniciative. Pojasnil je, da je ime Primorska izraz slovenskega
domoljubja, vse ostalo je politična trgovina, ki se v nobenem sistemu še ni obnesla. »V
nas teče kri naših prednikov in to je edino zgodovinsko dejstvo, ki šteje. Primorski
rodoljubi niso odnehali, čeprav so presedeli po več let v ječah goriške pokrajine,« je
povedal. Dodal je, da so civilno pobudo podprla vsa območna združenja zveze borcev
Primorske z izjemo novogoriškega in upravni odbor društva Tigr.
Po mnenju pesnika Cirila Zlobca je razhajanje Primorcev v odnosu do Primorske nekaj
najbolj tragičnega, kar se je lahko zgodilo v tem prostoru. »V polemikah, ki bodo gotovo
še sledile, ne obtožujmo drug drugega, da ne ljubimo Primorske. Vsi jo imamo v srcu v
tej ali oni obliki. Žal pa so nekateri elementi, ki prevladujejo nad to veliko ljubeznijo.
Primorska je morda edina pokrajina v Sloveniji, ki nima izstopajočega središčnega mesta.
V preteklosti je del pokrajine težil k Trstu, drugi h Gorici. Sedaj se je pojavil čuden strah,
da kjer koli bi bil poudarek na primorstvu, bi bil preostali del oškodovan. To je temeljna
psihična zmota,« je povedal. Primorci bi po njegovem mnenju morali ohraniti nadzavest,
ki v ničemer ne krni lokalne. Pisatelj Saša Vuga je izrazil željo, da bi se vročina v
prihodnje polegla in partikularizmi potišali.
»Če Primorska ostane kot enota, imamo neko zagotovilo, da bo pokrajina ostala tudi po
padcu meje,« je opozoril pisatelj Boris Pahor. Predsednik Zveze za Primorsko Pavel
Gregorčič je poudaril: »Danes bi nekateri radi zabili klin v našo enotnost, da bi
zmanjšali moč obrambe naše zahodne narodne meje.« Po njegovem mnenju bi večina
prebivalcev podprla enotno Primorsko pokrajino, če bi o tem odločali na referendumu. Za
enotno pokrajino sta se zavzela tudi publicist Miro Kocjan in ajdovski župan Marjan
Poljšak, ki se ne strinja z delitvijo pokrajine na tri dele. Zbora so se udeležili tudi župani
iz Kopra, Divače, Sežane, Vipave in Cerknega pa tudi nekaj poslancev in drugih znanih
osebnosti.
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