Poročilo Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana za leto 2011.
Društvo je bilo ustanovljeno 9.06.2010, prvi občni zbor je bil 17.12.2010.
Delo društva vodi izvršni odbor, ki se je doslej sestal 8-krat. Registriranih članov je
103, od teh 86 domačih fizičnih oseb in 6 pravnih oseb, 10 pa je tujih državljanov, od
njih 9 iz Bakuja ter eno podjetje iz Bakuja. Aktivnih članov 57 domačih fizičnih oseb in
2 pravnih oseb ter 1 tuji državljan, torej skupno 60 članov. Aktivni člani so vsi tisti, ki
so poravnali članarino.
Društvo si finančno pomaga
zgolj
s članarino, prostovoljnim delom in
razumevanjem Mestne občine Nova Gorica. Predvidena je ustanovitev prve
podružnice v Ljubljani, a zaradi občutne nezainteresiranosti članov je še niso
ustanovili. Naše osnovno poslanstvo je vzpodbujanje sodelovanja med Slovenijo in
Azerbajdžanom na vseh področjih družbenega življenja. Sprejet je bil Program za
leto 2011, ki se je delno uresničil. Program smo poslali na različna slovenska
ministrstva. Izdelali smo podroben program za področje kulture in ga poslali na naše
ministrstvo za kulturo in na ustrezno azerbajdžansko ministrstvo. Sprejeli so nas na
ministrstvo za zunanje zadeve, na ministrstvu za visoko šolstvo in na ministrstvu za
obrambo. Vsi so pozdravili naš program in nam ponudili tudi pomoč. Na naš dopis
se žal ni odzvalo le slovensko ministrstvo za kulturo.
V marcu sta na povabilo ministra za kulturo in šport Azerbajdžana obiskala Baku
župan MO Nova Gorica g. Matej Arčon in podpredsednik društva, direktor Goriškega
muzeja g. Andrej Malnič. Razgovori so bili zanimivi, vendar se sedaj rezultati še ne
vidijo.
Prav na dan prve obletnice delovanja društva je Slovenijo obiskal predsednik
Azerbajdžana dr. Ilham Alijev. V svojem nagovoru na svečani večerji, na katero sta
bila povabljena dva društvena člana, je predsednik pozdravil ustanovitev društva in
poudaril, da bo imelo pomembno vlogo pri utrjevanju odnosov med Slovenijo in
Azerbajdžanom, posebno na gospodarskem področju.
Predsednik Alijev je obiskal tudi Šempas, kjer je svečano odprl muzejsko sobo z
razstavo posvečeno njihovemu heroju Mehdiju Husejnzadeju-Mihajlu, ki je padel kot
slovenski partizan leta 1944 v Vitovljah. Avtor razstave je prof. Dr. Rafael B.
Husejnov iz Bakuja; pri postavitvi razstave sta mu pomagala Goriški muzej in
društvo.
S predsednikom je prišla na obisk tudi številčna gospodarska delegacija. Najprej je
obiskala Novo Gorico, naslednji dan pa Ljubljano. Društvo je aktivno sodelovalo pri
pripravi obiska gospodarske delegacije v Novi Gorici. Posebej zaslužen za obisk
gospodarstvenikov na Goriškem je župan MONG g. Matej Arčon.
Gospodarstvo je tista dejavnost, ki omogoča vsa ostala sodelovanja. Prvi obisk
večje slovenske gospodarske delegacije v Azerbajdžanu je bil v novembru leta
2009, a žal ni prinesel vidnejših rezultatov. Mislim, da je krivda bolj na naši strani.
Sedaj pa je ob obisku njihove številčne gospodarske delegacije vendarle prišlo do
vzpostavitve kontaktov.
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Ob prihodu v Slovenijo so vsi gostje dobili pozdravno pismo našega društva v
azerbajdžanskem jeziku. Neprimeren pa je bil odnos do gostov s strani hotela Perla,
kjer so se birokratsko držali hotelskih pravil, saj so od pomembnih gostov terjali, da
izpraznijo sobe,ko so poslovni pogovori še vedno potekali. Takšno vedenje zagotovo
ne prispeva k razvoju turizma. V prihodnje bo potrebno posvetiti tudi več pozornosti
pravilni komunikaciji z gosti in poznavanju njihovih kultur ter jezikov. Pravilen odnos
do gosta veliko prispeva k razvoju uspešnega poslovnega sodelovanja.
Odziv naših gospodarstvenikov je bil dober, žal je razen razgovorov in kasneje
poslanih dopisov v Azerbajdžan prišlo do zelo redkih odgovorov ali začetkov
sodelovanja. Nismo zasledili pravega zanimanja z njihove strani.
Poudariti moram, da so poslovneže iz Azerbajdžana zelo sproščeno in prijazno
sprejeli v Čepovanu, ko so obiskali grob heroja Mihajla. Državni poslanec prof. Rufat
Atakishi Gulijev je celo povabil tri domačine, ki so heroja osebno poznali ali ker
skrbijo za njegov grob, na obisk v Baku. Stroške obiska bo krila azerbajdžanska
stran. Poslanec Gulijev je obljubil finančno pomoč tudi društvu.
Ponovno je ostalo le pri besedi in obljubi, za katere nismo niti prosili in niti
namignili. To odnosom ne daje dobre napotnice.
V Ljubljani je gospodarsko delegacijo iz Azerbajdžana sprejel Japti. Enak
neprimeren odnos do gostov kot v Novi Gorici je imelo tudi osebje hotela Union. Vrh
tega organizator srečanja ni poskrbel za prevajanje v ruščino, ampak le v
angleščino, ki jo pa Azerbajdžanci bolj slabo poznajo.
Naše društvo cenijo v Azerbajdžanu. Ko je njihovo veleposlaništvo na Dunaju
organiziralo koncert v spomin na svojega prerano umrlega veleposlanika Fuada
Ismajlova, je veleposlaništvo na Dunaj povabilo iz Slovenije le naše društvo.
Spominskega koncerta so se udeležili trije naši člani in predstavnica MONG. Pri tem
moram poudariti, da je društvo z izgubo g. Fuada Ismajlova veliko izgubilo. Po
njegovi smrti se je vez z veleposlaništvom skoraj pretrgala, ostal je le stik z njihovim
odpravnikom poslov v Ljubljani, ki nam sicer lahko pomaga le v okvirih svojih
pooblastil.
Društvo aktivno sodeluje s kino studiem »Salame« v Bakuju, ki je pred štirimi leti
pri nas z našo pomočjo in MOG-a posnelo dokumentarni film o heroju Mehdiju
Husejnzadeju-Mihajlu. Film je prejel več mednarodnih priznanj in društvo ima
dovoljenje za njegovo javno predvajanje. Režiser g. Tair Alijev je odprl v Bakuju
kino center »Nova Gorica«.
Med našimi člani so tudi priznani strokovnjaki in umetniki, ki so pripravljeni
pomagati pri razvoju sodelovanja. Posebej moramo pohvaliti našo članico Vesno
Črnivec, ki je dobra poznavalka Azerbajdžana. Do sedaj je organizirala več
razstav, posvečenih Azerbajdžanu, s pomočjo članov KS Šempas je postavila
razstavo na ogled v tamkajšnjem kulturnem domu pod naslovom »Dobrodošli v
Lahidžu«. S njenim angažiranjem bila organizirana v Ljubljani razstava v slovenskem
šolskem muzeju »Azerbajdžanska šola«. Predavanje v kromberškem gradu je
naslovila »Azerbajdžan malo drugače«.
Decembra je bil na hitrico izveden nastop dveh mladih parov iz bakujske
koreografske šole v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica, za kar gre velika
zahvala direktorju gimnazije in našemu članu g. Bojanu Bratini, kakor tudi restavraciji
»Marko Polo« za pogostitev nastopajočih.
Blejska enota Knjižnice Antona Tomaža Linharta iz Radovljice nas je povabila na
knjižnični večer, tradicionalno posvečen likom Tonetu Svetini in njegovim likom v
romanu Ukana. Tokrat je naš član Peter Amalietti predstavil svojo knjigo v pripravi z
naslovom »Eden za vse ali Mihajlovo maščevanje«. Na tem srečanju je naš
podpredsednik g. Andrej Malnič predstavil naše društvo.
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Naša delegacija ob 20. obletnici osamosvojitve Azerbajdžana bila kot gost
azerbajdžanskega veleposlaništva na Dunaju na stroške posameznikov.
Ob dnevu zmage smo skupaj s predstavnikom njihovega veleposlaništva položili
cvetje na treh krajih, povezane s padlim herojem Mihajlom.
Program za turizem se slabo razvija, potrebna je večja angažiranost. Odprtje
spominske sobe v Šempasu je privabilo nekaj obiskovalcev iz Azerbajdžana,
nastanjenih v naših zdraviliščih. Slabo spremljamo obisk posameznih političnih oseb
iz Azerbajdžana, ki službeno obiščejo Slovenije. Ob prostem času normalno obiščejo
Rogaško Slatino, čeprav bi lahko ob ustreznih napotkih lahko obiskali tudi kraj, kjer je
padel njihov heroj.
Ni urejeno še kritje stroškov za spominsko sobo, saj bi zanje morala obvezno
prispevati tudi azerbajdžanska država.
V mesecu avgustu je naš podpredsednik g. Peter Tevž na motorju obiskal Baku in
se srečal s tamkajšnjimi društvenimi člani.
Za pospešitev turistične dejavnosti smo navezali stike z našo turistično agencijo
»Renee« iz Ljubljane.
Na področju športa smo vzpostavili stike z azerbajdžanskim ministrstvom za šport,
a še vedno brez njihovega odziva.
Sprejeli smo sklep, da je drugi petek v mesecu juniju dan našega društva.
Ob polletju smo sklicali tiskovno konferenco. Odziv medijev je bil slab, zato se
toliko bolj zahvaljujem vsem tistim, ki so se je udeležili in objavili ta dogodek.
Pred koncem letošnjega januarja nas je obiskal novi veleposlanik Azerbajdžana na
Dunaju g. Galib Israfilov. Spremljal ga je g. Emil Hasanov, odpravnik poslov s
sedežem v Ljubljani. S sprejemom domačinov v Šempasu, na Vitovljah in v
Čepovanu je bil prijetno presenečen in zelo zadovoljen. Sledil je razgovor o
možnostih sodelovanja, pri tem je poudaril, da se bo veleposlaništvo enako trudilo kot
poprej, ko ga je vodil pokojni veleposlanik g. Fuad Ismajlov.
Pred društvom so novi izzivi, ki jih bomo lahko s skupnim delom in uspešno izvedli.
Na področju gospodarstva moramo iskati kontakte oz. pomagati našim podjetjem.
Na področju kulture bomo nadaljevali z začetim delom, predvsem se moramo
posvetiti obdobju Evrosonga v Bakuju, kjer nastopamo tudi Slovenci.
Organizacijsko bomo sodelovali pri njihovem snemanju dokumentarnega filma
o IX. korpusu, ki je predvideno za mesec marec t.l.. Seveda mi lahko nudimo samo
svetovalno in organizacijsko pomoč, finančne pa ne.
Realizirali naj bi predlog direktorja novogoriške gimnazije, da le-ta vzpostavi stike z
eno od bakujskih gimnazij.
Pomagati moramo,če je le mogoče, pri realizaciji odprtja stolice slovenskega jezika
na bakujski univerzi, pri nas pa stolice azerbajdžanskega jezika in literature.
Skušali bomo realizirati zamisel Educe iz Nova Gorica in podpirati človekoljubno
dejavnost našega člana Dewa Robina.
Vse to poleg predlogov z današnjega občnega zbora je potrebno vključiti v program
za leto 2012.
Ivan Bašin, predsednik
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