Slovenija

Nova zvezda Evrope

V znamenju tega naslova je praznovala Slovenija in Slovenci po svetu vstop Republike Slovenije
v Evropsko zvezo (SLO v EU).
Sobota, 1. maja 2004, bo ostala zapisana v zgodovini naega naroda kot nov, pomemben mejnik v
ivljenju slovenskega obèestva. Zadnje sekunde pred polnoèjo v noèi od zadnjega aprila na prvi maj 2004
sta na mejni èrti med Novo Gorico in Gorico skupaj odtevala zadnje sekunde èasa predsednik Evropske
komisije Romano Prodi in predsednik vlade RS Anton Rop. Ko je v Sloveniji ura odbila polnoè in se je
nebo nad Slovenijo razsvetlilo v siju ognjemetov, je pri nas na vzhodnem delu Avstralije odbila ura osem
zjutraj. V cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda v Kew v Melbournu se je oglasil gong in naznanil zaèetek
daritve svete mae na praznik svetega Joefa Delavca, zaèetek Marijinega meseca majnika in marnic s
pronjo in zahvalo Bogu za pravkar odprta vrata v Evropo in za novo zvezdo na nebu evropskega horizonta.
Ta maa je bila prav gotovo prva daritev v slovenskem jeziku, darovana v prvih trenutkih novega èasa
novega dne in nove dobe.
Po konèani mai, bil sem e v zakristiji, se je pripeljal slovaki duhovnik Peter Vojtko. Veselo sva si
èestitala  tudi Slovaka je ta dan vstopila v EU  in Peter mi je povedal, da mi je pripeljal obisk. Predstavil
mi je obiskovalca iz ZDA, ki se je ustavil pri upnijski cerkvi v Kew in spraeval za slovensko cerkev.
Povabil sem ga na zajtrk. In ta gospod mi je pripovedoval: »Sem Martin Bac, rojen 24. junija 1937 v
Novem mestu. Potem smo se preselili v Gornjo Radgono. V maju 1954 sem skual pobegniti z bratom. In
ko sva se bliala reki Muri, sta brata prijela dva vojaka granièarja  eden je bil Hrvat, drugi Albanec, iptar.
Jaz sem se skril v grmovju. Brat je dobro govoril hrvako, ker je tudiral v Zagrebu. Vojak Hrvat je dejal

Pridruitev desetih novih èlanic Evropski zvezi je praznovala tudi Canberra.
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svojemu sovojaku, da ga spustita. Pa mu je drugi vojak odgovoril: Ubijva ga, saj ve, da dobimo za
vsakega, ki ga ubijemo, dva tedna nagradnega dopusta. Ne, spustiva ga, ga je preprièeval Hrvat. Toda
drugi vojak je hladnokrvno pomeril in ustrelil. Brat se je mrtev zgrudil. Ko sem slial in videl, kaj se je
zgodilo, sem zaèel teèi proti Muri, obleèen skoèil v vodo in se med plavanjem znebil suknjièa. Vojak je
streljal za menoj. Uspelo mi je preplavati mrzlo Muro in potem sem se javil avstrijski policiji. Poslali so me
v taborièe Asten pri Linzu, kjer sem bil do leta 1956. Materi so pripeljali mrtvega sina in tudi moj suknjiè
so ji dostavili ter povedali, da so me ubili in da sem utonil. Mama je do moje prve pote mislila, da sem
mrtev. Pozneje sem se preselil v Ameriko, postal podjetnik in sedaj ivim v pokoju v St. Franciscu v
Kaliforniji. V Avstralijo sem priel, ker bi rad sreèal svoje nekdanje trpine iz taborièa Asten med leti 1954
do 1956. Vem, da so se naselili v Avstraliji. Imam s seboj fotografije. Ne vem za vsa imena, spominjam pa
se dveh bratov Tratnik in Sreèkota Preaca...«
Kakna zgodba v tem jutru ob rojstvu novega dne po petdesetih letih! Meje v Gornji Radgoni
z dananjim dnem praktièno ni  pred petdesetimi leti pa so na istem mestu dobili granièarji, vojaki
jugoslovanske ljudske armade, dva tedna nagradnega dopusta za vsak uboj. Grozen spomin na preteklo,
neizmerno veselje in hvalenost Bogu za danes!
Zato z veseljem praznujem vstop Slovenije v Evropsko zvezo, èeprav se zavedam, da tudi ta
nova zveza ne bo reila naih notranjih ran. Ozdraviti jih bomo morali sami. In vztrajati e moèneje v tem,
kar je nae: Beseda materina in dedièina kulture, vere in omike.
Kristus  upanje Evrope! Pod tem geslom se pripravljajo katolièani Poljske, Èeke, Slovake,
Madarske, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvake in Slovenije na veliki Srednjeevropski katoliki shod,
ki bo 22. in 23. maja letos v starodavnem romarskem kraju Mariazell na Gornjem tajerskem. »Zapustiti
krèansko dedièino bi za Evropo pomenilo razprodati svojo istovetnost in jo konèno izgubiti. Evropa je
lahko bogata, z razvito industrijo in visoko tehnologijo, lahko si postavlja take ali drugaène kulturne ustanove
in politiène okvire, pomembno je, da ohrani v svoji zavesti spomin na Kristusa, ki je osvobodil evropskega
èloveka in ga postavil pred Boga v svobodi in velièini odreenega. V tem smislu omemba krèanske
dedièine v evropski ustavi pomeni zgolj priznanje zgodovinske in kulturne vloge, ki jo je imelo krèanstvo
pri oblikovanju Evrope. Kot je dejal pape Janez Pavel II., spomin na krèanske korenine ne pomeni
uvajanje kaknega religioznega eksluzivizma. To je spomin na svobodo, ki jo je prinesel Kristus, spomin
na èudoviti zagon, ki ga je krèanstvo dalo evropskemu èloveku, zagon, ki ga je privedel do zadnjih meja
zemlje, po drugi strani pa ga je v notranjem potovanju privedel do zadnjih globin njegovega dostojanstva,
osnovne enakosti vseh in praviènosti za vse.« (iz pridige nadkofa dr. Franca Rodeta v Mariboru, 21. 9.
2003).
Iz tega obèutja, radosti in veselja je bila navdihnjena tudi èestitka, ki smo jo poslali predsedniku
Republike Slovenije dr. Janezu Drnovku:
Spotovani gospod dr. Janez Drnovek, predsednik Republike Slovenije!
Slovenski rojaki, ki se zbiramo v naih verskih in kulturnih sredièih svetih bratov Cirila in Metoda v
Melbournu, svetega Rafaela v Sydneyu in Svete Druine v Adelaidi, v slovenski cerkvi Vseh svetih v
Wollongongu ter po mnogih avstralskih cerkvah po vsem kontinentu Avstralije od Pertha preko Hobarta,
Geelonga, Mildure, Morwella, Albury-Wodonge, Canberre, Newcastla, do Brisbana in Zlate ter Sonène obale
smo v obèestvu z Vami, spotovani gospod predsednik, ter z vsemi rojaki v Republiki Sloveniji, v zamejstvu
in po svetu, v veselem praznovanju ob vstopu nae domovine - Republike Slovenije - v Evropsko zvezo.
V Avstraliji ivimo v multikulturni drubi, kjer moremo v vsej svobodi ohranjati in mladim rodovom
podarjati sokove slovenskih korenin. Takna svobodna, enotna in veènarodna hoèe biti Evropa. Naj
Preernova misel: »ive naj vsi narodi, ki hrepene doèakat dan,...« odmeva izpod Triglava in se
uresnièuje v daljavah Evrope in sveta. Naj ivi svobodna Slovenija v veliki druini svobodne Evrope!
Bog blagoslovi Vas, gospod predsednik, domovino Slovenijo, razirjeno druino Evrope in naj moè in
modrost Vsemogoènega napolni vse pore vseh trenutkov kulturnega, politiènega in gospodarskega ivljenja
in prizadevanja vseh, »ki v srcu dobro mislijo«.
S prisrènimi pozdravi in dobrimi eljami za Vas in za »ves slovenski svet«! Bog ivi!
Slovenski rojaki iz Avstralije s svojimi duhovniki  franèikani: patrom Valerijanom Jenkom, patrom
Filipom Rupnikom, patrom Janezom Tretjakom in patrom Cirilom Boièem.
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Kraljica Slovencev,
Marija Pomagaj
z Brezij, prosimo Te:
Varuj slovenski narod,
da bo ostal trden
svoji identiteti,
svojim koreninam
in svoji kulturi.
Varuj njegovo, malo a prelepo deelo.
Varuj vse evropske narode,
da bodo med sabo iveli
v slogi in spotovanju.
Naj tujec tujcu
bode sosed,
a sosed sosedu
naj bo brat!
Ivan Lapuh

IRSKA PREDSEDUJE EVROPSKI ZVEZI od 1. januarja do 30. junija 2004. Zato je irski veleposlanik v Avstraliji
njegova ekscelenca Declan M. Kelly priredil slovesen sprejem v rezidenci irskega veleposlanitva v Canberri
v ponedeljek, 3. maja 2004. Poleg gostov iz diplomatskega zbora je povabil tudi predstavnike skupnosti
drav, èlanic EU in novih pristopnic. V imenu odsotnega avstralskega ministra za zunanje zadeve dr. Alexandra
Downerja je v njegovem imenu govoril dr. Ashton Calvert, tajnik ministrstva za zunanje zadeve. V imenu
zbranih se je zahvalil dr. Ivan Fsadni, visoki komisar Malte, po letih sluenja v Canberri najstareji veleposlanik
drav, ki so 1. maja vstopile v EU. Republiko Slovenijo so zastopali odpravnik poslov RS v Avstraliji g. Bojan
Bertoncelj z eno Vero in tretji sekretar veleposlanitva g. Andrej Gregor Rode ter èastni generalni konzul za
NSW g. Alfed Brenik. Med povabljenimi je bilo e nekaj rojakov. Na praznovanju so se sreèali tudi z
apostolskim nuncijem v Avstraliji nadkofom Francescom Canalinijem. Vatikan je 15. januarja 1992 prvi
priznal samostojno dravo Slovenijo in ob njenem vstopu v EU smo se veselili s predstavnikom svetega
oèeta v Avstraliji. Na fotografiji so z leve na desno: Alfred Brenik, Rodney Crooks, Peter Mandelj, p. Ciril A.
Boiè, Vera in Bojan Bertoncelj, Ada in Cvetko Fale, nuncij Francesco Canalini, Martin in Simona Osolnik,
Andrej Gregor Rode.
misli | maj 2004
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Sol, kvas in luè nove Evrope

Pastirsko pismo slovenskih kofov ob pridruitvi
Republike Slovenije Evropski zvezi
S 1. majem 2004 bo Republika Slovenija
postala polnopravna èlanica velike evropske
druine narodov, Evropske zveze. Poleg
politiènega, gospodarskega in kulturnega pomena,
ki ga ima ta edinstveni korak v nai zgodovini, elimo
opozoriti tudi na njegov duhovni pomen.
Z vkljuèitvijo v zdrueno Evropo stopamo v
skupnost drav in narodov, katerih temeljne
vrednote so krèanskega izvora. Tudi nae
temeljne vrednote, ki so nam pomagale, da smo se
ohranili kot narod z lastno kulturo in samozavestjo,
izhajajo iz istih krèanskih korenin. Te vrednote nas
bodo tudi v prihodnosti povezovale z drugimi
evropskimi narodi. Skupaj z nami vstopajo v
zdrueno Evropo e nekateri drugi slovanski
narodi. Tako bo Evropa zaèela dihati z obema
kriloma svojih pljuè, zahodnim in vzhodnim, kot eli
tudi pape Janez Pavel II.

Zgodovinsko gledano si Evrope ni mogoèe
misliti brez krèanstva. Imamo enake temeljne
vrednote in moralna naèela, vendar krèanska
dedièina ni zagotovljena enkrat za vselej. Evropa
brez krèanstva ne bi bila veè Evropa. Kot radi
pravijo nekateri evropski politiki, Evropa potrebuje
duo. Evropska dua je krèanski pogled na
dostojanstvo slehernega èloveka, solidarnost s
tistimi, ki so v stiski in nesreèni, spotovanje
èlovekove svobode, njegove kulture in vesti.
Skratka: evropska dua je krèanstvo sámo.
Skupna krèanska dedièina je torej tudi skupna
zaveza in dolnost, da jo ohranimo. Kakor si za to
prizadevamo v Sloveniji, si bomo odslej za to
prizadevali skupaj z drugimi evropskimi kristjani v
celotni zdrueni Evropi, da bi vera v Jezusa Kristusa
bila e naprej sol, kvas in luè nove Evrope.

Evropski narodi in drave se ne zdruujejo
samo iz gospodarskih razlogov, temveè tudi iz
kulturnih, moralnih in duhovnih. e zdaj nas
druijo: soitje v enakopravnosti in sodelovanju,
sprava, mir, praviènost, solidarnost, soodgovornost,
verska svoboda. V preteklosti so se evropski narodi
med seboj pogosto bojevali. V 20. stoletju sta se v
Evropi zanetili dve svetovni vojni. Zdruena Evropa
eli biti obmoèje miru, enakopravnega sodelovanja, medsebojnega spotovanja kulturnih
razlik in solidarnostne povezanosti. Kot temeljno
vrednoto priznava dostojanstvo èloveke osebe
slehernega èloveka. Medsebojnih napetosti ali
sporov ni dovoljeno reevati z vojako silo.
Spotovanje èlovekega ivljenja je treba raziriti
na vse njegove oblike in obdobja.

Krèanstvo je vera upanja. Upanja v ivljenje,
v neminljivo sreèo, v uresnièeno bratstvo vseh ljudi.
Temelj tega upanja je vstali Kristus. Dosledno
ivljenje po evangeliju je najzanesljiveje jamstvo,
da se e tu na zemlji, v zdrueni Evropi pribliujemo
vesoljnemu bratstvu. Kristjani v zdrueni Evropi
bomo svetu lahko kaj povedali, èe bomo zajemali iz
svoje bogate duhovne dedièine. V ustvarjalni
zvestobi bomo sproti odkrivali nadaljnjo pot ter irili
prostor svobode in odgovornosti. Zavedamo se tudi,
da pridruitev zdrueni Evropi nima samo dobrih
strani. Nekaterim med nami bo - predvsem v zaèetku
- zaradi tega tee. Pretijo nam tudi nove nevarnosti.
Zato je potrebno, da kot kristjani skupaj z vsemi
drugimi dravljani Republike Slovenije okrepimo
zdravo narodno zavest, ljubezen do domovine,
voljo in veselje do ivljenja ter medsebojno
povezanost in solidarnost.

S polnopravnim èlanstvom v Evropski zvezi
postajajo èlani drugih evropskih narodov nai
sosedje in sodelavci, nai evropski bratje in sestre.
Tudi mi moramo svojo zgodovino premisliti v luèi
evropske enotnosti in na novo osvetliti vse tisto, kar
nas z drugimi evropskimi narodi povezuje in zaradi
èesar smo si blizu. Mejai in vsi drugi Evropejci
naj bodo v naih oèeh predvsem dobri sosedje.

Zavetniki Evrope sv. Benedikt, sv. brata Ciril in
Metod, sv. Brigita vedska, sv. Katarina Sienska in
sv. Edith Stein naj nas varujejo s svojo pripronjo.
Besede blaenega Antona Martina Slomka: Sveta
vera bodi vam luè, materni jezik pa kljuè do
zvelièavne narodove omike pa naj nas utrjujejo
v zvestobi Bogu in domovini.
Vai kofje
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Slovenija je del Evrope
Na slovesnem praznovanju ob vstopu Slovenije v EU je v soboto,
1. maja 2004, v Slovenskem drutvu Sydney nagovoril zbrane
odpravnik poslov Veleposlanitva RS v Canberri g. Bojan Bertoncelj.
Spotovani rojaki,
S prvim majem je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Postali smo dravljani
Evropske unije - enakopravni v uniji, ki sedaj, z desetimi novimi, teje
petindvajset èlanic.
Evropska unija sedaj predstavlja okoli 450 milijonov prebivalcev in je
vzpostavljena kot uspeen gospodarski, socialni, drubeni in kulturni
organizem.
Priznajmo in potrdimo - èlanstvo Slovenije v Evropski uniji je zgodovinski
doseek. Vse od preporoda narodov v 19. stoletju do danes je Slovenija s
Gospod Bojan Bertoncelj.
tem dosegla najviji nacionalni in mednarodni poloaj.
In v zadnjih trinajstih letih neodvisnosti in samostojnosti se je Slovenija iz drugaènega okvira nekdanje
skupne jugoslovanske drave razvila v uspeno evropsko in hkrati svetovno dravo.
Slovenija je del Evrope. Naa vpraanja so sedaj evropska vpraanja, pa tudi evropski problemi
nai problemi. Slovenci oblikujemo prihodnost Slovenije in sooblikujemo prihodnost Evrope.
Evropejci se ne zdruujemo zaradi volje nekoga drugega. Gre za prostovoljno integracijo, ki odraa
nao skupno pripadnost prostoru svobode, praviènosti, solidarnosti in varnosti. Ta pripadnost temelji na
vrednotah demokracije, spotovanja èlovekovih pravic in pravne drave. V Evropski uniji smo povezani
svobodni narodi.
V Evropski uniji skupaj z drugimi delujemo za gospodarsko uspenost in moè. In v naèrtovanih dveh
letih bomo Slovenci tudi v Sloveniji vzpostavili skupno evropsko valuto  EVRO.
Pomembno pa je, da ob vsem Slovenci ohranjamo vse nae posebnosti, zaradi katerih smo, kar
smo, in zaradi èesar smo uspeni. To ponazarjajo tudi stalno sliana priznanja slovenski skupnosti tu v
Avstraliji  njeni delavnosti, sposobnosti, solidarnosti.
In kot je slovenska nacionalna posebnost, jezik, kultura in tradicija trdoiva tu, tako je iva doma  v
enakopravnem poloaju z drugimi evropskimi narodi.
Slovenska zavest je nepokorljiva in na vseh nas je, da jo vodimo za uspeno ivljenje naprej, kot
slovenski Evropejci  pa tudi tu, na drugi polobli - kot slovenski Avstralci.
Bojan Bertoncelj
Odpravnik poslov
Veleposlanitvo Republike Slovenije, Canberra ACT, 1. 5. 2004

Èestitke domovini Sloveniji in Slovencem
ob prikljuèitvi Slovenije Evropski zvezi

Ob pomembnem zgodovinskem dogodku prikljuèitve nae domovine Slovenije v Evropsko zvezo, v imenu
èlanov Avstralske slovenske konference èestitamo vsem rojakom v domovini in po svetu. Zahvaljujemo se
predvsem tistim, ki ste v dolgih letih balkanskega jarma vztrajali v slovenski narodni zavesti in ste kakorkoli
prispevali k vrnitvi Slovenije v srce Evrope.
elimo, da bi vsi rojaki zadihali svobodno in da bi blaginja dosegla slehernega rojaka, predvsem e tiste, ki
nosijo breme neuspene in kriviène politike v preteklosti. Upamo, da se ne bo uresnièila nobena pesimistièna
napoved o ivljenju v skupni Evropi. Prosimo, da bi se vsak Slovenec zavedal odgovornosti zaèite
slovenskega jezika in nae veètisoèletne dedièine, na katero smo lahko upravièeno ponosni.
Bog ivi Slovenijo v pristni svobodi in enakopravnosti za vse rojake.
Joica Gerden, tajnica ASK in Cvetko Fale predsednik ASK
1. maj 2004
misli | maj 2004
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Ustanove Evropske zveze - EU

Evropska unija (EU) je druina demokratiènih
evropskih drav, ki si skupaj prizadevajo za mir in
blaginjo. EU ni drava, ki bi nadomestila obstojee drave,
obenem pa je veè kot katera koli mednarodna
organizacija. EU je v resnici edinstvena.
Zametki Evropske unije ali evropske zveze, segajo v èas
druge svetovne vojne. Evropska povezava je bila
zasnovana, da bi prepreèili ponovitev taknega ubijanja
in unièevanja. Zamisel o njej je prvi predstavil francoski
zunanji minister Robert Schuman v svojem govoru 9.
maja 1950, ki velja za rojstni dan dananje Evropske
unije in se vsako leto praznuje kot dan Evrope.

EU ima pet institucij, od katerih ima vsaka posebno
vlogo:
- evropski parlament (izvolijo ga dravljani drav èlanic);
- svet Evropske unije (predstavlja vlade drav èlanic);
- evropsko komisijo (motor in izvrni organ unije);
- sodièe evropskih skupnosti (zagotavlja ravnanje po
zakonu);
- raèunsko sodièe (nadzira racionalnost in zakonitost
porabe proraèuna EU).
Te institucije imajo ob sebi e pet pomembnih teles:
- evropski ekonomsko-socialni odbor (izraa mnenja
organizirane civilne drube o ekonomskih in socialnih
vpraanjih);
-odbor regij (izraa mnenja regionalnih in lokalnih oblasti)
- evropsko centralno banko (odgovorna za denarno
politiko in upravljanje z evrom);
- evropskega varuha èlovekovih pravic (obravnava
pritobe dravljanov zaradi neprimernega ravnanja
katere koli institucije ali telesa EU);
- evropsko investicijsko banko (s financiranjem
nalobenih projektov pomaga pri uresnièevanju ciljev
EU).
Vse odloèitve in postopki EU temeljijo na pogodbah,
ki jih sprejemajo vse èlanice EU.
Sprva je bilo v EU samo est drav: Belgija, Nemèija,
Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska. Danska,
Irska in Zdrueno kraljestvo so se pridruili leta 1973,
Grèija 1981, panija in Portugalska 1986 ter Avstrija,
Finska in vedska leta 1995. V letu 2004 se je s pristopom
desetih novih èlanic zgodila najveèja iritev Unije doslej.
Na zaèetku so drave sodelovale predvsem na podroèju
trgovine in gospodarstva, danes pa se EU ukvarja tudi z
mnogimi drugimi zadevami, ki neposredno zadevajo nae
vsakdanje ivljenje, na primer s èlovekovimi pravicami,
zagotavljanjem svobode, varnosti in pravice; odpiranjem
delovnih mest; regionalnim razvojem; varstvom okolja;
globalizacijo, delom za vsakogar.
Evropska unija je prinesla pol stoletja stabilnosti, miru in
blaginje. Pomagala je izboljati ivljenjsko raven,
vzpostavila je enoten evropski trg, dala v obtok enoten
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evropski denar - evro in okrepila glas Evrope v svetu.
Evro - enotna valuta za Evropejce
Ime skupne evropske valute, ki je bila dana v obtok 1.
januarja 2002, je evro. Z enotno valuto je lae potovati
in primerjati cene. Dravljani EU lahko potujejo, tudirajo
in delajo kjer koli v petnajstih dravah Evropske unije.
Skoraj povsod po EU lahko potujete brez potnega lista,
ne da bi vas na meji ustavili in pregledali. Z redkimi
izjemami lahko kjer koli kupite, kar koli elite in to
odnesete domov. EU ne doloèa, èesa se uèi v oli,
vendar skrbi za to, da so olska sprièevala in strokovne
kvalifikacije uradno priznani v drugih dravah EU.
Ohranjanje miru
Zaradi enotnosti, ki jo drave èlanice krepijo e 50 let, je
vojna med njimi danes nekaj nepredstavljivega.
Evropska unija eli prepreèiti oboroene spopade. Zato
prispeva najveè finanène pomoèi nemirnim obmoèjem
sveta ter vodi mnogo projektov, ki pomagajo zagotavljati
èlovekove pravice in demokracijo.EU razvija skupno
zunanjo in varnostno politiko ter naèrtuje tesneje
sodelovanje pri obrambnih vpraanjih, da bi drave
èlanice lahko enotno nastopale na svetovnem prizoriu.
Manj meja - veè delovnih mest!
Ena kljuènih nalog Evropske unije je prepreèevanje
brezposelnosti v Evropi in ustvarjanje novih delovnih
mest.
Informacijska druba za vsakogar
EU si tudi prizadeva ustvariti razmere, ki bi omogoèile,
da bi novo tehnologijo dejansko uporabljali v vsakdanjem
ivljenju.
Skrb za okolje
Onesnaevanje se ne ustavi na dravnih mejah. Zato
ima Evropska unija posebno vlogo na podroèju varstva
okolja. Mnogo okoljskih vpraanj ni mogoèe reiti brez
skupnega prizadevanja vseh drav EU. Danes je e bolj
èist zrak, ker je EU leta 1990 sprejela sklep, da morajo
imeti vsi avtomobili katalizatorje in da se preneha
uporabljati osvinèeni bencin.
iritev za moènejo in trdnejo Evropo
Do 1. maja 2004 je bilo v EU 15 drav èlanic s skupno
380 milijoni prebivalcev.
S 1. majem 2004 so vstopile v Evropsko zvezo: Ciper,
Èeka, Estonija, Latvija, Litva, Madarska, Malta, Poljska,
Slovaka in naa Slovenija.
Evropska zveza se razprostira na 738 tisoè kvadratnih
kilometrih in ima sedaj 450 milijonov ljudi).
Avstralija ima 7,682.300 km2 in 20 milijonov prebivalcev.
Avstralija je 10,4 krat veèja od EU po povrini. UE pa je
po prebivalstvu 22,5 krat tevilneja od Avstralije.
Za èlanstvo v EU mora drava razviti trdno
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demokracijo, ki jamèi pravno dravo ter varstvo
èlovekovih pravic in zaèito manjin. Poleg tega mora
v njej delovati trno gospodarstvo, javna uprava pa mora
biti zmona prevzeti in izvajati zakonodajo EU. Ta
zgodovinska prilonost bo ponovno zdruila evropsko
celino, utrdila mir, stabilnost in demokracijo ter omogoèila
njenim narodom, da bodo uivali plodove napredka in
blaginje, ki ju bo prinesla zdruitev Evrope.
Vsaka èlanica EU ima pri sprejemanju odloèitev v svetu
ministrov doloèeno tevilo glasov. V vsaki dravi volivci
tudi izvolijo doloèeno tevilo èlanov evropskega
parlamenta.
Evropska unija potrebuje tudi enostavnejo pogodbo ustavo, ki bo jasno doloèila cilje in vrednote EU ter
opredelila, kdo je za kaj odgovoren.
Evropski parlament: Glas ljudstva
Evropski parlament (EP) je demokratièni glas evropskih
narodov.
Glavne naloge evropskega parlamenta so:
- obravnava in sprejemanje evropske zakonodaje.
Postopek soodloèanja daje evropskemu parlamentu na
tem podroèju enake pravice kot svetu EU.
- sprejem proraèuna EU;
- izvajanje demokratiènega nadzora nad institucijami EU,

vkljuèno s pooblastilom za ustanavljanje preiskovalnih
komisij;
- soglasje k pomembnim mednarodnim sporazumom, kot
- so sporazumi o vstopu novih èlanic v EU in trgovinski
ali pridruitveni sporazumi med EU in drugimi dravami.
EP je ustanovil Saharovo nagrado. Vsako leto jo prejme
posameznik ali skupina, ki je kjerkoli na svetu branil
naèela èlovekovih pravic.
Pat Cox je predsednik evropskega parlamenta.
Svet Evropske unije: glas drav èlanic
Svet Evropske unije - nekdaj poznan kot svet ministrov je glavni zakonodajni organ in organ odloèanja v EU. V
njem so zbrani predstavniki vlad vseh drav èlanic,
izvoljeni na dravni ravni.
Javier Solana predstavlja diplomacijo EU kot visoki
predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko.
Evropska komisija: motor unije
Evropska komisija pripravlja osnutke novih evropskih
zakonov in jih predloi evropskemu parlamentu in svetu
EU.
Iz internetne strani EU povzela Draga Gelt.

Ièem prijatelje

- Maks Martidelek, ki ivi nekje v Viktoriji in je
doma iz Raè pri Mariboru. V Avstraliji je 40 let.
- Joe Krt, ki ivi v Adelaidi in je doma iz Maribora.
Nisem ga videl e 35 let.
- Anton Brglez ivi v Perthu. Doma iz Raè pri
Mariboru. V Avstralijo je priel pred veè kot 45.
leti.
STANKO DEBELAK je 30. aprila 2004 dopolnil 70
let ivljenja. Zvestemu in prizadevnemu èlanu nae
skupnosti v Melbournu èestitamo s hvalenostjo in
dobrimi eljami, da ga Bog ohrani zdravega in
krepkega e dolgo let med nami.
Bog ivi Staneta in njegovo druino!
Are you dentures more comfortable in a glass...?
If so, for a free cosultation contact:

STAN KRNEL

dental technician
specialising in dentures and mouthguards

391 Canterbury Rd. Vermont
tel. 9873 0888
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Prosim bralce Misli, da mi jih pomagate najti.
Èe te ljudi kdo pozna, naj mi sporoèi.
Zvonko Bezjak, Canberra ACT
telefon: 02 62485098

Bi radi imeli umetno zobovje v kozarcu...?
Èe ne, z zaupanjem poklièite za prvo brezplaèno
posvetovanje.

STANKO KRNEL

zobni tehnik
specialist za umetno zobovje in zaèitne proteze

Suite 7/14 Market St. Box Hill
tel. 9898 6293
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