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VSEM VČLANJENIM 
KULTURNIM DRUŠTVOM 

 

 

 

Spoštovani predsedniki in člani!  

 

 Točno pred enim letom, ko smo bili primorani iz dneva v dan ukiniti naše razvejano 

delovanje, smo pri Zvezi slovenskih kulturnih društev razmišljali, kako bi lahko na 

alternativni način obeležili prihajajoče pomembne dneve, kot sta 25. april in 1. maj. Članice 

in posameznike smo vabili, da sodelujejo pri naši prvi virtualni pobudi »Nekaj rdečega«. 

Nepričakovano številno in občuteno sodelovanje ne samo članic ampak širšega občinstva je 

bilo dokaz, da so v nas še živi ideali naših prednikov, ki so se za ta dva pomembna dneva, 

danes praznika, borili; želja po boljšem in svobodnem svetu, po enakopravnosti, 

pravičnosti, solidarnosti in nenazadnje povezanosti vseh nas, ki v te ideale še vedno 

verujemo.  

 Zato vas ponovno vljudno vabimo, da se množično udeležite pobude »Nekaj 

rdečega« z mislimi, pesmimi in rdečimi zastavami v duhu povezovanja, optimizma in upanja 

v boljšo prihodnost. 

 Video posnetke, fotografije in misli, ki jih bomo sproti objavljali, pošljite na naslov 

info@zskd.eu. Obenem Vas vljudno vabimo, da vsebino tega sporočila širite med člani, 

prijatelji in znanci. 

 

Priloga: iztočnice za sodelovanje pri akciji »Nekaj rdečega« 

 
Hvala in lep pozdrav, 

 
 

 
                                                                             Živka Persi, l. r.  
                                                                                Predsednica 

 

 

Trst, 16. aprila 2021 
 



 

 

 

Priloga: iztočnice za sodelovanje pri akciji »Nekaj rdečega«: 

 
 
1) MISLI 

Vabimo vas, da kot posamezniki ali društvo, v obdobju od 25. aprila do 9. maja 
(osvoboditev Evrope) pošljete misli, poezije, pesmi, podobe, ki izražajo vrednote 
Rezistence in NOB-ja, ki nas opogumljajo in vlivajo moči.  

 

2) NEKAJ RDEČEGA 

Vabimo vas, da 1. maja izobesite na svoj balkon, okno, pročelje, vrt ipd. nekaj 
rdečega.  

Dobrodošle so tudi fotografije in video posnetki s prvomajskih proslav, budnic in kresovanj 
preteklih let. 

 

3) NAJ ODMEVA VSTALA PRIMORSKA 

1. MAJA bo Radio Trst A, ob 12.00, istočasno z Radiem Koper predvajal Vstalo Primorsko. 
Tako bosta radijski postaji povezali celotno Primorsko. 

Vabimo vas torej, da ob 12.00 odprete okna ter na ves glas nastavite Radio TS A, da bo 
pesem odmevala daleč naokrog. 

 

4) LESTVICA NAJ 

Vstala Primorska je gotovo najbolj priljubljena, prepoznavna in povezovalna pesem tega 
območja. Vendar poznamo še veliko borbenih, uporniških in pesmi, ki opozarjajo na krivice, 
solidarnost ipd., tudi sodobnih. Zato vas vabimo, da pošljete svojo NAJ PESEM. Sestavili 
bomo lestvico najbolj priljubljenih pesmi, ki odražajo vrednote svobode, enakopravnosti, 
pravičnosti, solidarnosti, demokracije, sožitja in temeljnih človekovih pravic. 

 

5) SOLIDARNOST 

Ti dnevi naj bodo tudi v znamenju solidarnosti, pomoči in pozornosti do šibkejših, 
ranljivejših ter do tistih, ki so v socialni in ekonomski stiski. Zato po svojih močeh 
podpirajmo različne solidarnostne akcije, ki so v teku, za katerimi stojijo tudi slovenske 
organizacije in društva v Italiji. Tudi z gesto bližine bodo ti dnevi pridobili na pomenu. 
 
 
 
 


