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AJDOVščINA - "Ime Primorska mora ostati v imenu pokrajine. Gre za združitveni element, ki je
zbral Slovence v obrambi slovenske identitete na zahodni meji proti fašizmu. Nelogično,
posmehljivo in žaljivo je, da so ime Primorska odstranili in ga nadomestili z Goriška in Istrskokraška regija," je bil ogorčen Marjan Bevk, predsednik civilne iniciative Za Primorsko in
predsednik rodoljubne organizacije TIGR.

Člani in soustanovitelji civilne iniciative
Za Primorsko, Božo Novak,Marijan Suša in Marjan Bevk ( od leve proti desni), v skrajnem
primeru napovedujejo tudi razpis referenduma za ohranitev imena
Civilna iniciativa Za Primorsko bo pripravila vrsto prireditev. Prva bo v Ajdovščini (v soboto ob
18. uri) v dvorani prve slovenske vlade. Svojo besedo za Primorsko bodo med drugimi zastavili
primorski akademiki Boris Pahor, Ciril Zlobec in Saša Vuga. "Zbirati smo začeli tudi podpise. V
dveh dneh smo jih zbrali več kot 1500. Konec tedna bomo stojnice za zbiranje podpisov postavili v
vseh primorskih krajih. Če ne bo šlo drugače, pride v poštev tudi referendum," je dodal Božo
Novak, predsednik združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ajdovščina Vipava.
Novogoriški borci, ki jih vodi Vladimir Krpan, pa skupaj s Forumom za Goriško podpirajo in
dokazujejo upravičenost imena Goriška. Včeraj so v Novi Gorici ustanovili poseben odbor, ki so ga
poimenovali Za Goriško - za Primorsko na svoji zemlji. Predsednik Foruma za Goriško Boris
Nemec ob tem pravi: "Smo proti temu, da je v imenu pokrajine ime Primorska, ker bi to
pomenilo največjo delitev med Primorci. Najprej moramo biti kulturno močni in če k temu
dodamo še gospodarsko moč, se bomo lahko zoperstavili proti globalizaciji. Mi podpiramo ime
Goriška z zgodovinskimi dokazi. Zato pa nismo nič manj zavedni Primorci, kot nam podtikajo
tisti, ki se z nami ne strinjajo."
Z izjemo novogoriške so za ohranitev imena Primorska v imenu bodoče regije vse druge območne
borčevske organizacije na Primorskem.
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Na Cerju še peto nadstropje?
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Marjan Bevk, predsednik TIGR:

Na Cerju še peto nadstropje?
Župan občine Komen Uroš Slamič: "Sem za enotno primorsko pokrajino. Ne smemo je razdeliti,
ampak si moramo izposlovati poseben status. Sicer na spomeniku braniteljem zahodne meje na
Cerju na Krasu, ki ga gradimo, lahko dodamo še peto nadstropje, ki bo predstavljalo uničenje
Primorske. Tja bi postavil slike tistih, ki si za to prizadevajo!"

