Саопштење са Првих сусрета представника oдбора Просвјете у расејању,
Беч, Храм Светог Саве, 8. септембар 2018. године

1. Српски народ је народ бројне и велике дијаспоре, који са народом у
матицама дели све што га народом чини: традицију, културу, језик и писмо,
идентитет, све часне племените и добре ствари које га красе, али и све
потешкоће, проблеме и тешкоће времена у коме живимо. Дијаспора има
велике могућности да помогне и подржи Mатицу али и Матица мора на свој
начин подржавати и помагати дијаспору.
2. Бројне су организације у српском расејању, а међу њима СПКД Просвјета
заузима посебно место и улогу. Једна је од најстаријих и најуваженијих на
целом српском духовном простору, а великом мрежом одбора, покривањем
више земаља и дугогодишњим деловањем заслужила је поштовање и
поверење, које подразумева велику одговорност према српском народу, где
год наше расејање постоји.
3. СПКД Просвјета је једна, јединствена и недељива. Чини је Главни одбор са
седиштем у Републици Српској и велики број одбора у матици и расејању
који имају заједничку мисију и визију, али који су и посебно везани за
поднебља у којима делују, потребе и посебности места, крајева и држава у
којима постоје.
4. Осим у Републици Српској, одбори делују у БиХ, Црној Гори, Србији,
Аустрији, Француској, Швајцарској, а требало би их оснивати и у другим
европским земљама где наш народ живи.
5. Ми, представници одбора СПКД Просвјета у расејању, желимо да покажемо
јединство нашег Друштва и дамо пример и другим одборима како може и
треба заједнички деловати, сарађивати и договарати се, иако су статус,
потребе и проблеми наших одбора и нашег народа у свакој земљи другачији.
6. Одбори СПКД Просвјете у расејању желе да, као и одбори у матици, буду
једно, али и да делују у бољој међусобној комуникацији и координацији, а
предлажу Аустрију и одбор у Бечу као најлогичније место које би било
платформа те заједничке координације и евентуалних будућих заједничких
пројеката.

7. Осим тога предлажемо да се у пројектима, школама и настави српског
језика, историје, географије и културе у дијаспори поклони већа пажња и
прилагоде програми ученицима са територије Републике Српске и свих
крајева одакле Срби долазе, баш као из Србије. Да буквари, уџбеници језика,
историје, географије и слично буду јединствени за цео српски културни
простор. Да се организују нови модерни пројекти и сусрети писаца и
стваралаца из дијаспоре и да им се посвети иста пажња као таквим
догађајима у матици.
8. Желимо да дамо подршку Главном одбору СПКД Просвјета, преко тридесет
Градских одбора и председнику Душану Јовановићу и подсетимо да је српска
слога нешто најважније и најпотребније нашем народу, ма где био, а
нарочито нашој Просвјети, која је више од 116 година једна од најсветлијих
организација и перјаница српског народа.
9. Апелујемо да се до краја ове године, или у разумном року организује велика
Скупштина СПКД Просвјете и позивамо све одборе у матици и расејању да
учествују на Скупштини и дају свој максимални допринос јединству нашег
Друштва, чиме би се превазишла тренутна ситуација и Просвјета наставила
да делује на добробит нашег народа, у овим тешким временима за
целокупно Српство!
10. Као што не прихватамо поделе и границе у Просвјети, тако не прихватамо ни
поделе српских територија, не прихватамо границе између српских земаља,
не прихватамо наметнуте поделе међу срским народом. Живела Србија,
живела Српска, живеле српске земље, живео српски народ!
Како радили тако нам Бог помогао!

У Бечу, септембар 2018.

Представници одбора Просвјете из српског расејања:
Париза, Штутгарта, Цириха, Београда и Беча

