Vabilo
na prireditveni niz ZAČINJENA MIZA.
V četrtek, 21. marca 2019 ob 18.00 uri,
v prostorih kluba KSŠŠG v Gradcu, (Mondscheingasse 9)
V marčevski Začinjeni mizi se bomo odpravili na potep in priredili diskusijski večer v Gradcu.
SGZmladina si je že vedno prizadevala, da bi dosegla tudi tiste Koroške študente, ki so se odpravili na
izobraževanje izven Koroške. Razlogi za odhod so različni: ker na Koroškem ni želene študijske smeri,
ker bi si radi postali samostojni, ker bi si tako razširili svoj spekter znanja in drugačnih pogledov na
določene tematike, ker izobraževanje izven Koroške poda pečat odprtosti in razgledanosti, itd. Kakšni
pa so razlogi, da se mladi po zaključenem izobraževanju spet vrnejo nazaj na Koroško?
Danes živimo v t.i. globalni vasi in, čeprav smo razpršeni po celem svetu, smo si le en klik oddaljeni
stran. Tujina ne predstavlja nobene ovire, kaj šele druga mesta znotraj države. A kamorkoli gremo, v
karkoli se izobrazimo, s komurkoli sodelujemo, kjerkoli damo naziv »dom«, v srcu vedno nosimo eno
in edino, domovino!
Tema #10:

Študij izven Koroške in morebitni razlogi za vrnitev nazaj – pro & kontra
Izseljevanje, priseljevanje, identiteta in obstoj. Demografski procesi so vedno se in se
vedno bodo dogajali. Potrebna je le želja in odločitev. In kot pravi citat od Dalaj Lama:
»Dajte tistim, ki jih ljubite krila, da lahko letijo, korenine, da se lahko vrnejo in razlog,
da ostanejo.« Z udeleženci iz Koroške, Gradca, Dunaja ter drugje, bomo diskutirali o
možnostih, priložnostih, faktih, željah, domovini, dvojezičnosti in pripadnosti. Kam
nas vodi nenehno izpopolnjevanje rasti in doseganju optimalnega sebstva? Ali imajo
kolektivne izkušnje naših prednikov vpliv na identiteto izseljenca ali si identiteto
izberemo sami? Kakšni so razlogi za vrnitev nazaj na Koroško in kakšni, da poženem
korenine drugje?
Vabimo vas, da se nam pridružite na soočanje mnenj. Vaše mnenje šteje.
Zaradi organizacije vas prosim, da mi sporočite vašo udeležbo do najkasneje
13.03.2019 na: ines.stupica@sgz.at, hkrati pa sporočite, če
potrebujete prevoz iz Celovca.

