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V. tabor Slovencev po svetu
V soboto, 20. junija, je v ©kofovih zavodih potekal 5. tabor Slovencev po svetu, ki ga vsako
leto prireja Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu. Tema letoπnjega je bila Smernice za ohranjevanje slovenske kulture in πolstva med Slovenci po svetu.
Na vsakem taboru se leto za letom, obravnavanim tematikam pojavlja tema mladih generacij, ki se rojevajo v tujini, in potreba po ohranjevanju slovenske identitete tudi v naslednjih rodovih. Zato je Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu za letoπnji tabor izbralo prav to
temo.
Mnogo rojakov æivi zunaj slovenskih meja. Za otroke, rojene v Sloveniji, ki se s svojimi
starπi preselijo v tuj svet, je nekako samoumevno, da bodo obdræali svoj materni jezik in svojo
prvo kulturo. Za otroke druge, tretje in Ëetrte generacije je ohranjanje druæinske kulture teæje.
Obstajati mora moËna motivacija, da se otrok Ëuti Slovenca.
Pomembna je vloga zavednih in pokonËnih Slovencev v svetu. Zato je SVS letos povabilo javne slovenske delavce, ki se v izseljenstvu ukvarjajo z vzgojo in slovensko kulturo z
namenom, da bi govorili o svojih potrebah in uspehih, ter ravnatelje katoliπkih πol iz Slovenije in predstavnike dræavnih ustanov, da bi predstavili reπitve, ki jih ponuja naπa dræava. Referate so imeli: za Argentino je Alenka Schiffrer (voditeljica Slomπkove πole v Buenos
Airesu) prebrala referat predsednika Zedinjene Slovenije Marjana Lobode, za Avstralijo Joæica
Gerden (urednica slovenske radijske oddaje), za Francijo Verena KorπiË Zorn (dolgoletna
uËiteljica v Parizu), za Kanado Ema PogaËar (predsednica Kanadsko slovenskega sveta),
za ZDA Maruπka PogaËnik (MPZ Korotan iz Clevelanda), dr. Mate Roesmann (predsednik
Slovensko ameriπkega sveta) in dr. Uroπ Roesmann (univ. prof. na medicinski fakulteti). V
imenu dræave so bili navzoËi Mihaela Logar (dræavna sekretarka za Slovence v zamejstvu
in po svetu na MZZ), Milena Cerar (svetovalka ministra na MK), Marjan Schiffrer (predsednik komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu v DZ) in dr. Majda ZbaËnik (poslanka v
DZ). V imenu katoliπkih πol je bil navzoË prof. Joæe Mlakar, ravnatelj πkofijske gimnazije v
Zavodu sv. Stanislava.
V okviru 5. tabora Slovencev po svetu in kot spremljevalno prireditev je Izseljensko druπtvo
Slovenija v svetu pripravilo πe razstavo z naslovom Ustvarjanje Slovencev, naseljenih v
Sloveniji po osamosvojitvi.
S to razstavo je druπtvo postavilo na ogled ustvarjanje svojih najvidnejπih predstavnikov,
ki so s svojim umetniπkim in javnim delovanjem bistveno prispevali k uveljavitvi te nove
skupnosti Slovencev v neodvisni dræavi Sloveniji. Gre za povsem novo kategorijo Slovencev,
ki niso bili rojeni v Sloveniji oziroma so veËji del svojega æivljenja preæiveli izven meja Republike Slovenije, pa vendarle niso veË izseljenci oziroma zamejci, saj so se po osamosvojitvi
preselili v Slovenijo iz razliËnih koncev sveta: Argentine, Italije, ©vice, Zdruæenih dræav Amerike
in πe od kod.
Med razstavljalci so bili tokrat: Zorko SimËiË (pisatelj), Marko Fink in Juan Vasle (pevca),
Marko Jerman (vitraæe), Zalka Arnπek (kiparstvo), Marjetka Dolinar (slikarstvo), Pablo Fajdiga
(publicist, prevajalec in pesnik), Monika KambiË (alpinistka), Pavlinka Koroπec Kocmur
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(jezikoslovka in literarna zgodovinarka), Boπtjan Kocmur (zaloænik in predsednik SVS), Verena KorπiË Zorn (umetnostni zgodovinar, publicist in kritik), dr. Janez Arneæ (upok. univ.
prof. v ZDA in vodja raziskovalnega instituta Studia Slovenica), dr. Ludvik »anæek (publicist,
veËinski solastnik tednika Demokracija). Vsem predstavljenim ustvarjalcem sta skupna status povratnika oziroma novega naseljenca v domovini ter kulturna ustvarjalnost v πirπem
pomenu besede.
Boπtjan Kocmur,
predsednik

Spored V. tabora SVS
V petek, 19. junija,
• ob 11. uri

odprtje razstave slovenskih ustvarjalcev,
naseljenih v Sloveniji po osamosvojitvi

V soboto, 20. junija,
• ob 9. uri

sv. maπa - g. nadπkof dr. Alojzij ©uπtar
meπani pevski zbor Hozana iz Radovljice

• Ob 10. uri

pozdrav Boπtjana Kocmurja, predsednika SVS,
okrogla miza z zastopniki Slovencev po svetu
in zastopniki iz Slovenije
pesem - Marko Fink, klavir - Nataπa Valant
prosta diskusija
ogled razstave
kosilo
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Referati udeleæencev okrogle mize
Smernice za ohranjevanje slovenske kulture in πolstva
med Slovenci po svetu
Marjan Loboda,
predsednik Zedinjene Slovenije, Argentina (podala Alenka Schiffrer)
S staliπËa slovenske skupnosti v Argentini se nam zdi pomembno upoπtevati naslednje:
1. Za veËinski del kulturnega delovanja v zdomstvu je potrebna organizirana skupnost.
Ta namreË zagotovi veËino pogojev, ki jih kulturni delavec potrebuje, da s svojimi stvaritvami lahko pride do obËinstva. Saj kulturno delo brez podpore obËinstva teæko uspeva, πe
posebno v tujem okolju.
2. Slovenskega πolstva si skoro ne moremo misliti brez organizirane skupnosti. Ta redno
preskrbi πolske prostore, vzgojo uËiteljstva, organizacijo pouka in vrsto drugih okoliπËin,
ki so potrebne, da je pouk sploh mogoË.
»e imamo to pred oËmi, potem je jasno, da bo vsako delovanje za ohranjevanje slovenske kulture
in πolstva med Slovenci po svetu moralo biti usmerjeno najprej v krepitev in ohranjevanje organizirane skupnosti v zdomstvu. Za to pa mora biti pri oblastvenih strukturah Republike Slovenije predvsem iskrena æelja in trden namen ohranjevati slovenske skupnosti v zdomstvu in zamejstvu Ëim dalj
Ëasa. Gledanje na dele slovenskega naroda zunaj meja matiËne domovine kot na dragocen del narodne celote bo narekovalo pravilne prijeme in pravilno ravnanje. Ko bodo Slovenci v zamejstvu in
zdomstvu za narod in oblast v Republiki Sloveniji postali del naroda, se bo naπel pravi naËin dela
zanje, uokvirjen v primerne zakone in upravna doloËila. Ideoloπke ali celo strankarske vidike je treba
popolnoma izkljuËiti. Edino veljavno merilo za pomoË slovenskim skupnostim po svetu in tudi v
zamejstvu mora biti skrb za njihovo ohranjevanje v slovenskem duhovnem in kulturnem obmoËju.
»e predpostavljamo tak odnos do Slovencev po svetu, potem priËakujemo, da se naveæejo
prek obstojeËih druæbenih struktur potrebni stiki in se zaËne Slovence po svetu obravnavati kot
subjekt, ki hoËe soodloËati pri podvigih, ki zadevajo njihov obstoj in razvoj. Pospeπevati in
pobujati je treba med Slovenci po svetu krajevne ali obmoËne skupnosti, ker le v okviru teh je
moæno redno ohranjati in razvijati slovensko πolstvo in kulturo, kar je temelj ohranjevanja
slovenstva. Zdomce je treba dejavno vkljuËiti v vse podvige, ki imajo opravka z njimi. Ljudje, ki
se v matiËni domovini ukvarjajo z delom za ohranjevanje Slovencev v svetu, morajo z zdomci
sodelovati z roko v roki in po moænosti dobro poznati njihov naËin dela in æivljenja.
Karkπnakoli pomoË matiËne domovine mora posredno ali neposredno krepiti slovenske organizirane skupnosti v svetu. Kakrπnokoli omalovaæevanje ali ignoriranje organizirane skupnosti je njeno ruπenje in nasprotno ohranjevanju slovenstva v zdomstvu.

5

Menimo, da je najvaænejπe dobiti pravilen odnos do izseljencev. Treba je doloËiti naËelno
politiko do izseljenstva. So za matiËno domovino del slovenskega naroda, ki ga je treba Ëimdalj
ohraniti v narodnem obËestvu ali ne. Vse drugo so zadeve tehniËnega znaËaja, za katere ne bo
teæko najti ustrezne reπitve.
Naπe staliπËe glede naËina sodelovanja med matiËno domovino in naπo izseljensko skupnostjo
1. Izseljenci priËakujemo, da bo dræavni zbor Republike Slovenije v doglednem Ëasu sprejel ustrezen zakon, ki naj uravnava odnose matiËne domovine s skoro Ëetrtino slovenskega naroda, ki æivi izven njenih meja.
2. Ta zakon bo moral nedvomno upoπtevati razliËne razmere, ki obstajajo med zamejskimi Slovenci, kakor tudi razmere, v katerih æivijo po vsem svetu raztreseni Slovenci kot
izseljenci.
3. Slovenci, ki æivimo v Republiki Argentini, æelimo povedati svoje mnenje in predstaviti
svoje poglede na en odsek problematike, ki jo bo moral obravnavati priËakovani zakon,
t.j. finanËna pomoË Slovenskim skupnostim po svetu.
4. Po organizacijski strukturi je naπa skupnost prav gotovo nekaj posebnega in je teæko
primerljiva z drugimi skupnostmi po svetu. Æe samo dejstvo, da pri nas πe vedno okrog
500 otrok obiskuje sobotne πole, kjer otroci dobe dopolnilni pouk v slovenskem jeziku,
verouku, slovstvu, zgodovini in zemljepisu in s tem nadaljujejo v srednjeπolskem teËaju
na ravni gimnazije, razlikuje naπo skupnost od drugih slovenskih izseljenskih skupnosti.
V Argentini obstaja 9 prosvetnih domov - od teh 7 na obmoËju Velikega Buenos Airesa v katerih se predvsem mladina udejstvuje pri igralskih druæinah, pevskih zborih, πportnih nastopih in tako ohranja povezanost s slovensko skupnostjo. Ta mladina æe prevzema v svoje roke vodstvo teh ustanov in trenutno so vsi predsedniki teh prosvetnih domov æe iz generacije, ki je bila rojena v begunstvu oz. izseljenstvu.
Letos poteka 50 let, kar v Buenos Airesu izhaja tednik Svobodna Slovenija, podobni
obletnici se pribliæuje verski tednik Oznanilo, verska revija Duhovno æivljenje pa je æe
slavila 60 let izhajanja. VeË kot 40 let æe izhajajo publikacije: Tabor, Vestnik, Meddobje in
Glas. ObËasno izhajajo tudi krajevna glasila posameznih domov, nekatera s kar lepo tradicijo. Naklada vseh teh publikacij je komercialno nerentabilna, saj v veËini primerov ne
presega 1.000 izvodov.
Predstavniπka organizacija Druπtvo Zedinjena Slovenija bo letos praznovalo 50 let svojega obstoja, medtem ko se krajevni prosvetni domovi æe bliæajo 40 in veË letom svojega
delovanja.
5. Vso to zavidljivo organizacijsko in materialno strukturo so skozi 50 let ustvarili in
vzdræevali slovenski ljudje, brez vsake podpore slovenskih ali krajevnih oblasti, ker so
Ëeprav tisoËe kilometrov od rodne domovine hoteli ostati Slovenci in to omogoËiti tudi
svojim potomcem.
Razumljivo je, da so se po 50 letih razmere v naπi skupnosti v marsiËem spremenile.
Mladi rod Ëedalje bolj privlaËi argentinsko okolje, njim slovenska skupnost ni veË tako
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potrebna, kot je bila prvi generaciji. Zato tudi ni pripravljena prispevati kaj veË, kot je to
navadno v tukajπnih klubih za vzdræevanje teh ustanov. To pa za ustanove, ki ne morejo
raËunati na veË tisoË Ëlanov, ni dovolj.
V Argentini je veliko narodnostnih skupin, ki so v podobnem poloæaju. V veliki veËini so
deleæne primerne podpore matiËnih domovin, ki jih priznavajo kot del svojega naroda,
poleg tega pa se zavedajo, da je vsaka taka skupnost silno koristna pri trgovskih in
kulturnih stikih z Argentino.Tak odnos do Slovencev v Argentini priËakujemo tudi mi od
slovenske dræave.
6. Slovenci v Argentini smo se ohranili teh prvih 50 let na zavidljivi viπini narodne zavednosti, ker smo se med seboj povezali v organizirano skupnost. Menimo, da je prvenstvena naloga matiËne domovine:
a) S primernimi podporami zagotoviti nadaljnje delovanje organizirane slovenske skupnosti z vsemi njenimi ustanovami.
b) OmogoËiti πolnikom, prosvetnim in kulturnim delavcem v tej skupnosti izpopolnjevanje v matiËni domovini.
c) OmogoËiti obisk matiËne domovine pevskim, folklornim in igralskim skupinam, ki
delujejo v skupnosti.
d) Poskrbeti za obisk kvalitetnih kulturniπkih skupin in kulturnih delavcev, iz matiËne
domovine. S svojim obiskom bi dvignili kulturno raven skupnosti.
e) Pri podeljevanju πtipendij je treba upoπtevati predvsem spriËevala osnovnoπolskih
in srednjeπolsklih teËajev, ki delujejo v skupnosti.
f) Vsa pomoË matiËne domovine naj posredno ali neposredno pomaga ohranjati organizirano slovensko skupnost, saj je v njenem okviru najveË moænosti za ohranitev in
rast slovenstva med nami.
g) NaËrtovanje in izvedba te pomoËi v raznih oblikah naj bo v tesnem sodelovanju s
predstavniπtvom skupnosti.

Joæica Gerden
tajnica Avstralske slovenske konference
V imenu Avstralske slovenske konference vas vse prisrËno pozdravljam.
V prvem delu svojega referata vam bom na kratko predstavila probleme, s katerimi se sreËujemo avstralski Slovenci pri vzgajanju naπih otrok v slovenstvu in ohranitvi slovenske kulture
med nami. Avstralija je ogromna celina in mnogo Slovencev ne æivi v velikih mestih. Potreba
po preæivetju je mnoge poslala tudi daleË od glavnih mest Melbourna, Sydneyja in Adelaide,
kjer so naπi zasluæni slovenski duhovniki in tamkajπna uspeπna verska in kulturna srediπËa. Na
tisoËe slovenskih druæin æivi tudi po πirnem avstralskem podeæelju in v manjπih mestih, kjer
smo prepuπËeni sami sebi pri preæivetju slovenskega duha med nami. Naj vam dam za primer
osebne izkuπnje, ker æivim v avstralskem podeæelskem mestu Mildura, ki je oddaljeno od glavnega
mesta Melbourna kar 550 km, od Canberre 850 km, od Sydneya 1100 km in od Adelaide 400

7

km, od Pertha pa veË kot 4000 km. Sem mati πtirih odraslih otrok, pogosto grajana, ker mi jih
ni uspelo nauËiti dobro in pravilno slovensko. Vedno znova se sooËam z vpraπujoËimi pogledi in
obtoæbami, da se moram zagovarjati, sicer na zunaj srameæljivo, v resnici pa z globoko boleËino
v srcu. Mar kdo misli, da jaz ne bi bila rada ponosna in se pohvalila, da tudi moji otroci znajo
dobro slovensko?
Oddaljenost Avstralije od Slovenije in razdalje med samimi slovenskimi srediπËi v Avstraliji
so glavni vzroki, da so naπe razmere in izkuπnje precej drugaËne od izkuπenj ostalih Slovencev
po svetu pri preæivetju naπih bodoËih slovenskih generacij. Da, kako lepo je sliπati naπe otroke
druge in celo tretje generacije v tujini, ki pogumno in ponosno vztrajajo pri “svoji” slovenπËini,
pa ni vaæno v kakπnem dialektu. Mnogi smo nadvse navduπeni nad njimi, da celo pozabimo
posluπati, kaj nam æelijo povedati ter temo pogovora kaj hitro obrnemo, se Ëudimo njim, da
znajo slovensko, pogosto pa πe bolj njihovim zavednim starπem, ker jim je uspelo svoje otroke
nauËiti maternega jezika. Za mnoge je takπna slovenπËina velik uspeh, strokovnjaki pa se prijemajo za glavo: “O joj, kdo pa je tebe nauËil slovensko?” Otroci to teæko razumejo, starπi pa se
potem spraπujejo, ali je boljπa “domaËa” slovenπËina ali niË.
Podobno kakor v Buenos Aires so tudi v naπa velemesta Melbourne in Sydney med prvimi
slovenskimi izseljenci priπli tudi poærtvovalni slovenski duhovniki. Zbirali so svoje “razkropljene ovËice” po peti celini ter skupaj z domotoænimi rojaki ustanovili slovenska verska in
kulturna srediπËa, kot tople in prijetne slovenske domove v tujini. Tam so se naπi rojaki lahko
po æelji sreËevali, proslavljali razne praznike, njihovi otroci pa so se med seboj spoznavali in
prijateljevali, si naπli celo partnerje in na sploh æiveli kot v neki minidomovini. Takπni “sreËni”
rojaki niso nikdar v celoti obËutili, kaj pomeni biti jezikovno in slovensko kulturno osamljen in
v takπnih okoliπËinah ohraniti slovenski jezik. Enako je ta problem popolnoma nerazumljiv
slovenskim rojakom v domovini, ker niso tega preæiveli na lastni koæi. Da, tudi jaz sem v
mladih πolskih letih ob posluπanju æalostnih soπolk, ker so njihovi fantje odhajali v tujino,
kritiËno modrovala: Le kaj jim je treba iskati kruh po svetu, saj ga je doma kar dovolj (v poznih
πestdesetih letih?)...in Ëe æe morajo æiveti v tujini, le kako, da niso znali svojih otrok nauËiti
slovensko? To je malomarnost, izdaja, zatajitev svoje domovine, domovinski greh! Kako hitro
me je Bog poslal na preizkuπnjo! Zaljubila sem se in slepo sledila moæu na konec sveta, v
oddaljeno avstralsko podeæelje - samo za dve leti...(!) Moæ, kakor tudi mnogi drugi mladi slovenski fantje, ki jih je usoda ali potreba po preæivetju pognala po daljni avstralski celini, pa so se
sooËali z vse drugaËnimi problemi, kakor rojaki v slovenskih skupnostih veËjih mest. Z vso silo
so se vrgli v delo in lov za uspehom. DaleË od doma in vsega slovenskega so se rojevali naπi
otroci. Mlade matere, polne domotoæja smo potrebovale soËloveka, sosede, ljudi okrog sebe, pa
ni bilo vaæno kakπne narodnosti, veroizpovedi ali v kakπnem jeziku smo prejemale njihovo
soËustvovanje in dobroto. Domotoæje zaradi osamljenosti je bilo zelo hudo prva leta in s pomoËjo sosedov, s katerimi smo “spikali” angleπko, smo preæivele bolj ali manj uspeπno prva leta
boleËega izseljenstva. S svojimi malimi otroËiËi smo se lahko pogovarjale le kot se lahko pogovarja mamica z dojenËkom. NiËesar nam niso znali povedati nazaj v maternem jeziku, zato je
bil to le nekakπen nepopoln enostranski dialog. Mnogo hitreje so se naπi otroci nauËili angleπkega
jezika od sosedovih otrok ali televizije, ki nam je bila pogostokrat edina druæba. Vse prepogosto
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so se naπi pogovori konËali pri opozorilih: “Govori slovensko!” “Govori slovensko” so se jezili
na otroke tudi oËetje, ko so prihajali pozno domov od teækega celodnevnega dela. Takπna opozorila pa so bila pogosto prva in zadnja beseda, saj so otroci zaradi pomanjkljivega znanja
jezika hitro utihnili in se umaknili v spalnice.
... Svoje otroke sem nauËila nekaj pesmic, nauËila sem jih moliti slovensko, razumeli so
skoraj vse besede, ki jih uporablja mati z otrokom. Niso pa znali besed, ki jih uporabljajo slovenski otroci pri igri, razumeli pogovorov med odraslimi, besed in pogovornega jezika, ki se
uporablja v cerkvi, v πoli, v trgovini, pri zdravniku in na cesti. Njihov slovenski jezik je bil
pomanjkljiv, teæko razumljiv in zato teæko uporaben. Ko so zaËeli hoditi v πolo, so se radi hvalili
pred soπolci, da je njihova mamica priπla iz najlepπe deæele Slovenije in so jih celo nauËili nekaj
slovenskih besed. Ko so odraπËali, so kmalu ugotovili, da njihova mamica slabo govori angleπko,
da smo imigrantje, poleg tega pa ni bilo veË vredno hvale, Ëe je nekdo priπel iz Jugoslavije. Æeleli
so biti enaki svojim soπolcem. Tema pogova in razumevanje je bilo pogostokrat bolj pomembno
od jezika in naπ druæinski “biznis” nas je redno meπal z avstralskim svetom. Æalostna sem
ugotavljala, da izgubljam svoje otroke za slovenstvo in se izgovarjala, da vsaj nekaj razumejo
in Ëe bodo kdaj potrebovali, se bodo lahko hitro nauËili. Takπno izgovarjanje pa je bil le “obliæ na
rano” za boleËe spoznanje, ki ga je tako ganljivo opisal naπ slovenski pesnik v Avstraliji Ivan
Legiπa, v svoji knjigi “Za pest drobiæa”: “... ko me cesta je odnesla v tuja mesta, zgolj iz potrebe,
sem za kroænik riæa in za Judeæevo pest drobiæa, maËehi poklonil veË kot polovico sebe... A kar
me najbolj v æivo grebe, je - da sem brez solz in joka, tujini mrzli dal lastnega otroka...”
Naπa slovenska osamljenost v πirnem avstralskem podeæelju pa se je moËno zmanjπala zadnjih nekaj let, ko sem postala kot mati manj zaposlena. Naπla sem πe nekaj osamljenih slovenskih druæin na okoliπkih farmah in ustanovili smo prijetno slovensko skupnost, ki se lahko
hitro organizira ob razliËnih priloænostih. Imamo tudi svojo radijsko oddajo, pol ure tedensko,
ki jo urejam æe veË kot deset let. Dvakrat letno, ali ob posebnih priloænostih nas obiπËe slovenski duhovnik pater Janez Tretjak iz 400 km oddaljenega mesta Adelaide.
Od ustanovitve Avstralske slovenske konference pa smo postali tudi moËneje povezani s
Slovenci in slovenskimi srediπËi v glavnih mestih Avstralije ter prek Svetovnega kongresa tudi
s Slovenci po svetu. Nekatera gostovanja glasbenih skupin iz Slovenije in iz zamejstva, ki jih
organizira ASK potujejo tudi prek naπega mesta, ki leæi na tromeji treh dræav (VIC, NSW in SA),
zato smo imeli tudi v naπem mestu nekaj zelo uspeπnih obiskov in koncertov za πirπo avstralsko javnost. Med zelo uspeπnimi gostovanji so bili obiski kvarteta “Big Ben”, obisk pevskega
zbora “Jakob Gallus - Petelin” iz Celovca in Træaπkega okteta pod vodstvom Danila »adeæa.
Æeleli bi veË takπnih kulturnih in vsebinsko bogatih obiskov iz Slovenije in tujine, saj niso
dobrodoπli le med nami; nadvse hvaleæno jih sprejme tudi πirπa avstralska publika. Letos smo
imeli izredno uspeπen obisk mariborske folklorne skupine “©tudent”, povabljeni so bili od ECC
Canberra, kjer so nastopali ves teden, navduπevali avstralske gledalce, mi Slovenci pa smo bili
na nje izredno ponosni, saj so bili res najboljπi med mnogimi narodnostmi na Multikulturnem
festivalu. Uspeπen in hvaleæno sprejet je bil tudi kratek koncert Vlada Kreslina v Canberri,
predvsem zaradi navzoËnosti mladih MariborËanov, ki so se tako Ëarobno vkljuËili kot “korus”
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v njegovo melanholiËno glasbo. Veliko razoËaranje pa je bilo gostovanje slovenskih akademskih igralcev z igro o avstralskih Slovencih pod naslovom “Nevesta prihaja”, saj je to oËitno
norËevanje iz nas. RazoËarani smo bili tudi, da je bilo zadnji hip odpovedano dobro naËrtovano
letoπnje gostovanje “Prifarskih muzikantov”, ki naj bi nastopali skupaj z naπo avstralsko folklorno skupino “Prvi rej” iz Canberre, πe posebej, ker se pri tem ni upoπtevalo mnenje organizatorjev ASK in avstralskih Slovencev.
Zaradi vmeπavanja nekaterih oseb in neupoπtevanja naπih æelja pri naËrtovanju gostovanj
kulturnih skupin iz domovine je bilo æe veË nesporazumov med naπimi rojaki v Avstraliji. Med
nami se porajajo mnenja, da bi morali ustanoviti posebno organizacijsko skupino kulturnih
predstavnikov vseh organizacij v Avstraliji, ki bi tako lahko svetovala Uradu za Slovence po
svetu in Ministrstvu za kulturo pri izbiri kakovostnih in zaæelenih gostovanj in kulturnih izmenjav s Slovenijo. MoËno æelimo veË sodelovanja med vsemi organizacijami, ki se ukvarjajo s
Slovenci po svetu za uspeπnejπe ohranjanje slovenske kulture med vsemi Slovenci po svetu.
Za naπe mlade potomce nas resniËno skrbi. Uvajamo jih v vodenje slovenskih radijskih
programov, toda pogosto je v angleπËini. V angleπËini izhaja tudi Ëetrtletni Ëasnik slovenske
mladine “Slovenian Review” v Sydneyju. Za naπo mladino predlagam izmenjavne obiske s
slovenskimi otroci iz Slovenije, za starejπo mladino, do 30 let pa si æelimo veË dejanskih programov, kot bi bila mogoËe mesec dni dolga delovna praksa v Sloveniji ali izleti v domovini, ki
bi se jih lahko udeleæili po konËanem πtudiju, saj kaæejo veliko zanimanja za odkrivanje svojih
prednikov in matiËne domovine.
V Avstraliji ni “argentinskega Ëudeæa”, naπi rojaki se πe vedno delijo med desniËarje in leviËarje. Æalostno ugotavljamo, da bomo pomrli v tujini ideoloπko razdeljeni, predvsem zaradi
nesreËne politiËne preteklosti naπe domovine. Vse pogosteje se sreËujemo na pokopaliπËih in si
nemo stiskamo roke ter obæalujemo prerano slovo vsakogar, saj nas je vedno manj. Ponosni in
hvaleæni smo naπim potomcem iz glavnih mest Avstralije, ki se na pobudo slovenskih verskih
in kulturnih centrov ter naπih duhovnikov sreËujejo letno na mladinskih koncertih z igrami,
plesi in glasbo, hkrati pa se v strahu spraπujemo, ali prihodnje leto bo slovenski mladinski
koncert. Strah nas je, ko se praznijo naπe velike in πtevilne druπtvene dvorane, kaj bo, ko se ne
bodo vrata veË odpirala, ker ne bo ljudi. Ali bodo to le ogromni molËeËi spomeniki, strmeËi k
nebu, tisoËem in tisoËem Slovencem v Avstraliji, ki so bili in ki niso veË, ki bodo zahtevali
odgovor na teæko vpraπanje: “Avstralski Slovenci, kje ste?” Ali bo “strmel sredi tujine naπ
okameneli zanos domovine”?
Dragi rojaki v domovini, potrebujemo vaπo podporo za naπe preæivetje.

Aleksandra Ceferin,
slov. uËiteljica, Avstralija
Avstralskih Slovencev ni veliko. Spadamo med manjπe skupine narodnosti (naπteli so 70
jezikovnih skupin), ki sestavljajo avstralsko multikulturno druæbo. ©tevilka, ki jo æe od nekdaj
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navajajo je 20 000 do 25 000 ljudi slovenskega rodu. Tega podatka niso mogli nikdar preveriti.
Poizkusili so πtetje prek radia in po drugih poteh. Jasnega odgovora niso dobili. Vpraπalnik je
zahteval dræavljanstvo in tako so ljudje odgovarjali, da so Jugoslovani ali Italijani ali Avstrijci.
Po najveËji verjetnosti pa je gornja πtevilka previsoka. Ker je πtevilo majhno, nam je teæje ohranjati
svoj jezik. Laæje je npr. Italijanom, Grkom in Kitajcem. Æivijo strnjeno v velikih skupinah in v
svojih medsebojnih osebnih in poslovnih stikih sliπijo in govorijo svoj jezik, najmanj toliko kot
angleπËino.
Avstralski Slovenci æivijo raztreseni po predmestjih velemest, po deæelskih mestih, na farmah in po vsej Avstraliji. NajveË jih æivi v Melbournu in Sydneyju, kjer so si ustvarili verska in
kulturna srediπËa in druæabna druπtva. V Adelaidi, ki ima tudi versko in kulturno srediπËe,
Canberri in Geelongu æivijo manjπe skupine, ki pa so druæabno in kulturno zelo razgibane.
Prvi in najveËji val slovenskih naseljencev je bil okoli leta 1950. Sprva je bilo æivljenje teæko.
Dela je bilo mnogo in vsi so delali dolge ure, da so si prisluæili dovolj za lastni dom. Tega so si
najveËkrat tudi sami zgradili. Vendar so si æe po nekaj letih tega pionirskega, udarniπkega in
garaπkega æivljenja zaËeli urejevati druæabno æivljenje s plesi, prireditvami, slovenskim bogosluæjem, pozneje celo z nabavo zemljiπË in gradnjo cerkva in domov. V Melbournu je bila v
πestedesetih letih dograjena cerkev sv. Cirila in Metoda z dvorano in ustanovljen je bil hotel za
fante - Baragov dom. IstoËasno so Slovenci v Melbournu ustanovili dva kulturno druæabna
kluba.
Kmalu za tem, ko so bila postavljena poslopja in je vse zaæivelo, so zaËeli razvijati tudi
πolstvo. UËiteljice in uËitelji so organizirali razrede in zaËeli pouËevati - v verskokulturnih srediπËih,
v klubih in druπtvih. Teæko je bilo in mnogo truda je zahtevalo. UËiteljev je bilo malo in vËasih
so pouËevali veË skupin otrok. Njihova glavna skrb je bila pripraviti otroke s petjem, plesom,
igranjem, recitacijami in igricami na kulturne prireditve, katerim je z navduπenjem in v velikem
πtevilu prisostvovala slovenska kupnost. To se nadaljuje πe danes, ko obiskujejo te πole otroci,
katerih starπi so rojeni v Avstraliji. UËijo jih veËinoma mlade uËiteljice, ki so tudi rojene v
Avstraliji. Vse to podpirajo slovenski radijski programi, pri katerih se veË let mladina udeleæuje
z lastnimi programi in toËkami.
Posebno pomembna za nas je bila uvedba slovenπËine v dræavni πolski sistem v Melbournu
in Sydneyju in mature iz slovenskega jezika.

SlovenπËina v dræavnem πolskem sistemu
SlovenπËino sem uvedla v dræavni πolski sistem Viktorije, v svojevrstno sobotno πolo za
jezike srednjeπolske stopnje - Victorian School of Languages - leta 1977. Vpisalo se je 120
dijakov. SlovenπËina se je pouËevala na dveh stopnjah. Bilo je πest razredov. Naslednje leto
(1978), ko je Sydney uvedel sobotno πolo po viktorijskem modelu, so zaËeli uËiti slovenπËino
tudi v Sydneyju. Sledila je akreditacija za maturo iz slovenskega jezika. V Melbournu, kjer so
imeli moratorij na akreditacijo novih predmetov, je bil proces akreditacije konËan leta 1980, v
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Sydneyju pa leta 1978. V Sydneyju je bilo πtevilo maturantov veËje in je vsega skupaj poloæilo
maturo iz slovenπËine nad 145 dijakov. V Melbournu, kjer je bil standard bolj zahteven (po
maturitetni reformi in poenotenem standardu za jezike), je dopolnilo maturo do leta 1998 sedemdeset fantov in deklet.
Pisni izpit je od leta 1992, po novem reformiranem maturitetnem sistemu skupen za celo
Avstralijo, tako da se lahko prijavijo dijaki iz deæel, kjer se slovenπËina ne pouËuje. Ustni izpit
pripravijo v Viktoriji in v NSW razliËno, v skladu z uËno metodo, ki se izvaja v Viktoriji po
reformiranem sistemu. Ta sistem je isti za vse viktorijske jezike (34), s skupno strukturo, poukom v tematskem okviru in komunikativnih metodah, z ocenjevanjem, osnovanim na primerih
iz æivljenja in podobno.
Je zelo zahteven pouk. UËitelj mora izbrati teme, naËrtovati ocenjevalne naloge, sistematiËno
pripraviti jezikovne lekcije in razvijati znanje jezika. Pri vsem tem se mora prilagoditi znanju in
zanimanjem dijakov in napraviti vse po svojih moËeh, da doseæejo najboljπi moæni uspeh.
SlovenπËina se predava tudi na univerzitetni stopnji, in sicer na korespondenËni univerzi
Masquarie v NSW. To je edina univerza v Avstraliji s slovenskim jezikom.
Tako je bilo do leta 1998. Kako bo πlo naprej? Zaskrbljeni smo. Otroci, ki prihajajo k pouku
slovenπËine po veËini doma ne govorijo veË slovensko. Za njih je torej slovenπËina drugi jezik.
Novih priseljencev iz Slovenije skoraj ni.
Vidimo, kako poljski, ruski in azijski naseljenci na novo poæivijo pouk jezika, Ëeprav povzroËijo teæave in probleme pri razrednem pouku.
Letos imamo v Melbournu pet maturantov, kar je lepo πtevilo za tako majhno skupino brez
sveæega dotoka naseljencev. V Sydneyju letos nimajo nobenega. To se nam je v Viktoriji æe
zgodilo in seveda ni vreËi puπke v koruzo. Toda znanje jezika se znatno manjπa. Vpisujejo se
dijaki, ki ne govorijo slovensko in samo malo razumejo, ali pa πe to ne. Novejπi pojav je zanimanje odraslih mladih ljudi slovenskega porekla, ki se vpisujejo na pouk slovenπËine v Victorian School of Languages in prihajajo po veË let na redni sobotni triurni pouk. Pridejo v prvi vrsti,
ker imajo namen potovati v Slovenijo, pa bi se radi pogovorili s sorodniki. Ostanejo, ker jih
zaËne zanimati slovenska kultura in si æelijo veË pridobiti, kot sam jezik, ki se ga seveda ne
morejo kaj dosti nauËiti v πestih mesecih ali enem letu.
Slovenija nam je vedno ponudila pomoË pri pouËevanju: dobivali smo knjige in kar smo
drugega potrebovali, da ohranjamo slovensko kulturo v tej daljni zemlji. Obiskov iz Slovenije ni
manjkalo. Tudi sami smo zaËeli obiskovati Slovenijo, Ëim je to postalo mogoËe. Æe veË let organizira Ministrstvo za πolstvo in πport seminarje slovenskega jezika za slovenske uËitelje po
svetu. Vedno so nam dali na razpolago ogromno bogatega gradiva, ki smo ga lahko uporabljali
za pouËevanje in prireditve. Ni pa bilo primernega uËnega gradiva za uËence slovenπËine kot
drugega jezika.
Prelom je bil lansko leto, ko je izπla knjiga Vladimirja Donaja Dober dan, slovenπËina.
Metodoloπko popolna in pestra raznolika knjiga je primerna za zaËetniπko osnovnoπolsko stopnjo.

12

Takega gradiva rabimo veË. Naπi uËenci se uËijo sistematiËno in smotrno veË let. »e se pripravljajo na maturo, potrebujejo najmanj pet let. Do zdaj smo imeli samo eno knjigo, ki je sluæila
uËitelju za osnovo pri sistematiËnem predstavljanju jezika: Slovenian Language Manual (I & II)
prof. Edija Gobca. Za uËenje smo uporabljali veË slovenskih uËnih knjig, ki so bile vse preteæke.
Ni nam manjkalo beril, pesmi, slikanic, broπur in podobno. Problem je v tem, da mora uËitelj
pouËevati na veË stopnjah in pripraviti vsak teden triurni program, sestavljen iz vsega mogoËega gradiva. Najmanj en dan dela, kar pa je Ëasovno veË kot zahtevno, saj imajo uËitelji πe svojo
redno sluæbo in strokovno delovanje. Dokler ne bo primernejπih uËnih tekstov, bodo morali ti
poærtvovalni preobremenjeni ljudje πe naprej toliko delati.
Kako pa s problemom Ëedalje manjπega znanja slovenπËine? Tukaj napravimo, kar moremo.
Toda triurni tedenski pouk slovenskega jezika ni dovolj. Velik skok v znanju in razumevanju
napravijo dijaki, ki gredo na veËmeseËni obisk v Slovenijo. »e se potem uËijo naprej, se udejstvujejo pri radijskih programih, prireditvah ali pouËevanju slovenπËine, jim to znanje ostane.
Slovenija omogoËa razne teËaje slovenskega jezika. Teh se navadno udeleæijo mladi ljudje, ki
so dokonËali maturo pa odloæili vstop na univerzo. Oziroma so dokonËali univerzo, pa grejo za
nekaj Ëasa na oddih v Slovenijo.To je sicer dobro, ni pa za vsakega. Treba je iskati sluæbo in ko
jo najdeπ, jo hoËeπ obdræati.
Ko sem januarja 1997 bila v Sloveniji , sem govorila z g. Joæetom Mlakarjem, ravnateljem
klasiËne gimnazije, o gostovanju srednjeπolcev v starosti 15 do 16 let (v Avstraliji 10. letnik),
ki bi bili vpisani na redni πtudij izbranih predmetov, npr. matematike, znanstvih predmetov,
glasbe, umetnosti in seveda slovenπËine. Avstralija vsako leto poπilja dijake 10. in 11. letnika
na πole v razliËnih deæelah sveta - za celo leto ali en semester. Mislim, da bi bilo za Slovenijo in
za nas Slovence po svetu zelo koristno, Ëe bi uvedli ta sistem izmenjav oziroma gostovanja
dijakov. Obstaja æe moænost med katoliπkim sektorjem v Avstraliji in katoliπkimi srednjimi πolami v Sloveniji. Za zdaj vem, da bi ravnatelj klasiËne gimnazije rad vzpostavil takπno povezavo.
»e pridejo na takπen obisk tudi avstralski dijaki, ki niso slovenskega porekla, bi bilo to pomembno tudi za vezi med obema dræavama.
V tem predlogu vidim pravo moænost za nadaljnje uspeπno pouËevanje slovenskega jezika.
Tudi drugi omenjeni predlogi so dobri. Vsa izmenjava in vzdræevanje vezi, vse komunikacije
med posamezniki, organizacijami, vsi obiski vodijo k zbliæanju in povezavi. Tega so seveda
deleæni tudi mladi ljudje srednjeπolske starosti. Vendar je πola pomemben faktor v njihovem
osebnem razvoju. Obiskovanje redne πole v Sloveniji bi utrdilo v njih zavest slovenskega rodu
in jim dalo potrebno jezikovno znanje. »e bi Slovenija takπen projekt podprla, bi bil izvedljiv in
uspeπen.
So πe druge moænosti povezave. Predvsem lahko mislimo na povezavo med πolami in
posameznimi mladimi ljudmi prek Interneta. ©ole v Avstraliji in Sloveniji imajo potrebno tehnologijo, da se take povezave lahko vzpostavijo.
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Verena KorπiË Zorn,
dolgoletna uËiteljica v Franciji
Spoπtovano obËinstvo, dragi prijatelji, posebno morebitni rojaki iz Francije!
Tema, ki jo danes skuπamo osvetliti Slovenci iz razliËnih koncev sveta je pereËe vpraπanje, ki
bi ga bilo treba hitreje reπevati kot do sedaj. Asimilacija je iz leta v leto hujπa posebno tam, kjer
so slovenske skupnosti maloπtevilne ali nimajo moænosti, da bi Ëlani redno gojili medsebojne
stike. To stanje se seveda razlikuje od kraja do kraja, od dræave do dræave. V velemestih, kot je
Pariz, je moænost hitrejπe asimilacije πe veËja zaradi razkoπne ponudbe vseh mogoËih dejavnosti, ki jih posebno mladim ponuja velemestno æivljenje in jih nezadræno priteguje, da ne
govorimo o drugih teæavah in Ëasovni stiski, ki je eden od glavnih sovraænikov rednega sreËrvanja
Ëlanov skupnosti. Tako da sta veËkrat vsa dobra volja in æelja po skupnem delu popolnoma
odveË ob takπnem pomanjkanju Ëasa. Ko razmiπljamo, kako ohranjevati slovensko kulturo in
πolstvo med Slovenci po svetu, se nam nehote zastavi vpraπanje: “Kako pa je s Slovenci doma?
Ali Slovence po svetu in v zamejstvu sploh poznajo? Ali jim je res do tega, da bi se izven meja
Slovenije sploh ohranilo slovenstvo? Ne moremo se znebiti muËnega vtisa, da je narodna zavest doma popolnoma opeπala, ali je sploh nikoli ni bilo, posebno take, kot si jo zamiπljamo in
æivimo Slovenci izven dræavnih meja. Zato se upraviËeno spraπujemo: Kako lahko res iz prepriËanja nekdo ponudi drugemu nekaj, Ëesar sam nima? Slovenci v tujini pa se morajo zavedati,
da morata volja in æelja po ohranitvi slovenskih korenin rasti iz njih samih. »e tega ni, so vsi
ostali pripomoËki nepomembni.
Drug vaæen dejavnik je zahajanje v slovensko skupnost, kajti ta lahko æivi le z redno navzoËnostjo Ëlanov. To seveda zahteva veliko ærtev in popolno vdanost posameznika. Tujina namreË
ne trpi poloviËarstva. Ali si v celoti zavezan slovenski stvari ali odpadeπ.
Tretji dejavnik pa bi morala biti moËna narodna zavednost Slovencev v domovini, ki bi
izæarevala med Slovence na tujem in bi v njih krepila samozavest pripadnosti istemu narodnemu telesu.
Skrb bi morala biti v enaki meri posveËena otrokom, ki πele vstopajo v svet, mladim, ki si
pridobivajo znanja in izkuπenj, v poklicu in znanosti æe uveljavljenim osebnostim pa tudi starejπim,
ki so svojo poklicno kariero æe konËali in bi svoje bogate izkuπnje v obliki predavanj in sreËanj
lahko ponudili Slovencem v domovini.
Moænosti za sodelovanje med Slovenci doma in po svetu so teoretiËno skoraj neizËrpne,
koliko je stvarno izvedljivega, je seveda drugo vpraπanje.
Nekaj konkretnih predlogov:
©ola - Na πolskem podroËju so razliËne moænosti πe neizkoriπËene. Dobro bi bilo, da bi vsaka
skupnost imela kvalitetnega uËitelja slovenπËine, kar pa je πe zelo daleË od resniËnega stanja.
Kljub spremembam doma, je v katoliπkih srediπËih πe vedno najveË takih uËiteljev, ki se prosto-
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voljno trudijo in razdajajo, kot so se æe vsa leta po vojni trudili za ohranjanje slovenskega
jezika, kulture in krπËanskih vrednot. Dvojnost oziroma razdeljenost med razliËno misleËimi
Slovenci je πe vedno poudarjena. Slovenski πolski sistem bi moral te razlike premostiti. Poleg
tega bi bilo dobro, da bi slovenske otroke po svetu aktivnejπe vkljuËili v πolsko dogajanje doma,
npr. z moænostjo sodelovanja na tekmovanjih za bralno znaËko, z organiziranjem literarnih,
likovnih nateËajev in s podobnimi pobudami. S tem bi otroci na tujem dobili moËnejπi obËutek
pripadnosti tudi slovenski πolski skupnosti doma in bi si na tak naËin lahko pridobili tudi novih
prijateljev v domovini.
Koristna bi bila izmenjava uËencev oziroma dijakov slovenskih πol z dijaki πol v tujini, na
katerih se izobraæuje kak slovenski otrok.
©tudente ali mlade diplomirance bi bilo pametno spodbujati v obliki πtipendij za raziskovalne
naloge: zgodovinske, etnografske, literarne, umetnostnozgodovinske, glasbene in podobno. Te
naj bi poglabljale ali odkrivale æivljenje in delo Slovencev na tujem.
Mislim, da bi bilo to izrednega pomena, saj bi nekdo, ki æivi na kraju samem veliko bolje
zajel veËplastnost delovanja in æivljenja Slovencev v tujini, kot nekdo, ki pride tja za kak mesec
ali celo teden v prepriËanju, da bo odliËno opravil svojo nalogo.
S tem bi se poveËala in utrdila tudi povezanost med mladimi slovenskimi πtudenti oziroma
raziskovalci na tujem in slovenskimi visokoπolskimi in raziskovalnimi ustanovami doma.
PotujoËi intenzivni teËaji slovenπËine, dikcije, gledaliπke igre, domaËe obrti in podobno bi bili
izredno koristni. TeËaje bi lahko pripravili med πolskim letom v Ëasu krajπih poËitnic, ki so po
evropskih dræavah v razliËnih Ëasovnih razdobjih.
GledaliπËe - V slovenskih skupnostih po svetu so igrice ali tudi zahtevnejπe gledaliπke predstave priljubljena oblika kulturnega delovanja. VËasih pa se za tako obliko teæje odloËajo, ker
vedo, da je po eni ali dveh predstavah nastopanja konec. Velike ærtve, vloæene v delo ostanejo
brez æelenega zadoπËenja.
Moænost za nastopanje bi morali organizirano omogoËiti ali celo zagotoviti npr. po πolah ali
kulturnih druπtvih v domovini.
©olske oblasti v Sloveniji bi morale pokazati veËjo proænost in veË posluha in razumevanja
za dijake in πtudente, ki bi se æeleli vrniti v domovino ali tu nadaljevati πtudij. Ti dijaki so v
primerjavi z domaËimi za marsikaj prikrajπani. Imajo pa tudi marsikaj, Ëesar domaËi nimajo:
dvojno kulturo, dvojeziËnost in æivljenjske izkuπnje v popolnoma drugaËnem okolju, kar lahko
postane za skupnost, ki jih sprejme, velika obogatitev.
Mediji - Vse premalo je poroËanja o delovanju in æivljenju Slovencev po svetu. ©e to kar
je, se zdi, da obstaja bolj na ravni neke folklore. V Ëasopisih zelo redko zasledimo tehtne
Ëlanke o Slovencih na tujem. Tak pretok informacij bi lahko bistveno pripomogel k boljπemu
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poznavanju naπih rojakov na tujem, tem pa bi vlil obËutek domaËnosti in upoπtevanja v
domovini.
K sodelovanju bi seveda morali pritegniti mlade dopisnike iz tujine. Dobro bi bilo tudi spodbujati in podpirati druπtvena glasila. Pomembna so tudi kvalitetna gostovanja iz domovine,
Ëeprav niso bistvena. Vaænejπe je ustvariti v slovenskih skupnostih v tujini vse moæne pogoje
za kulturno delovanje v okviru tamkajπnih druπtev.
Vpraπanje, kako ohranjati slovensko kulturo in πolstvo na tujem πe zdaleË ni izËrpano.
Izredno pomembno pa je predvsem to, da bi bili Slovenci v domovini, posebno mladi bolje
pouËeni o æivljenju in delu rojakov na tujem in seveda v zamejstvu. VeËkrat se namreË primeri,
da mladi sploh niËesar ne vedo o Slovencih v sosednjih dræavah - Italiji, Avstriji in na Madæarskem, kaj πele drugod po svetu! Zakaj bi recimo tega ne vkljuËili v πolski program. Slovenci na
tujem pa naj iπËejo in izkoristijo vse moæne oblike medsebojnih povezav, poleg vezi z zamejstvom in domovino. Tako da bodo zaËutili pripadnost narodu in dræavi, Ëeprav æivijo na tujih
tleh in najveËkrat s tujim dræavljanstvom.

Blaæ PotoËnik,
ravnatelj slovenske πole, Kanada
(podala Ema PogaËar, predsednica Slovensko kanadskega sveta)
V zaËetku Ëlanka vas vse kulturne delavce in delavke, uËiteljice in uËitelje, duhovnike in
ostale, ki delujete za ohranitev slovenske kulture po svetu, iskreno pozdravljam!
Mnilo je æe 53 let, odkar smo s solzami v oËeh zapuπËali domovino ter odhajali v negotovost
v upanju, da se kmalu vrnemo. V vetrinjski tragediji smo paË izgubili cvet naπega naroda, nekaj
tisoËev pa nas je πe ostalo æivih in razkropili smo se po vsem svetu ter si tam ustvarili narodne
æupnije.
Glavni namen teh æupnij je bil ohranjati vero in narodno zavest, predvsem materni jezik in
obiËaje. Brez dvoma je pri æupniji vedno odigravala vaæno vlogo slovenska sobotna πola ter
njeno vodstvo. Tudi duhovniki lahko veliko storijo, da je πola uspeπna, Ëe so otrokom naklonjeni in jih znajo pridræati pri æupnijskih organizacijah tudi potem, ko odrastejo. Slovenska πola v
tujini se bo ohranila le na ta naËin, Ëe bomo stari starπi, starπi rojeni v tujini, duhovniki,
uËiteljski zbori sodelovali pri ohranjanju slovenskih sobotnih πol. Pri vsem tem pa je nujna
pomoË matiËne domovine, zlasti zunanje ministrstvo s posebnim uradom RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu. Zelo vaæni so seminarji za tu rojene uËitelje in uËiteljice, kajti kanadska
vlada je æe pred leti odpravila vso podporo etniËnim πolam, zato smo zelo odvisni od domovine.
Ob koncu se iskreno zahvalim druπtvu Slovenija v svetu, predsedniku g. Boπtjanu Kocmurju
za vso dosedanjo pomoË in njegovemu odboru ter tudi gospe Mihaeli Logar iz zunanjega
ministrstva! Iskren pozdrav vsem navzoËim!
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Maruπka PogaËnik, ZDA
Pozdravila je v imenu vodstva slovenske πole pri sv. Vidu v Clevelandu: “V Ëast mi je, da
lahko na tem mestu zastopam uËiteljski zbor slovenske sobotne πole. Mnogo je truda, vendar se
skupaj s starπi veselimo uspehov naπih otrok,” je dejala.

dr. Mate Roesmann,
predsednik Slovenskega ameriπkega sveta, ZDA
Ko Ëlovek opazuje izseljenstvo, se vpraπa, kdo je Slovenec. Slovenec je tisti, ki je bil rojen ne nujno - v Sloveniji, na slovenski zemlji, hodil po slovenski zemlji, dihal slovenski zrak, se
nauËil maternega slovenskega jezika, se πolal v Sloveniji, preæivel svoja pubertetna leta v Sloveniji. Tak Ëlovek je oblikovan za vse svoje æivljenje kot Slovenec.
Tudi Ëe preostali del svojega æivljenja preæivlja na tujem, vendar æivi miselno, duπevno,
Ëustveno iz svoje slovenske preteklosti, tak Ëlovek je tudi povsem upraviËen do slovenskega
dræavljanstva. To bi morala slovenska republika vse te pravice v zvezi z dræavljanstvom
spoπtovati.
Drugo so mlajπe generacije - naπi otroci rojeni na tujem. V naπem primeru, hodijo po
severnoameriπki zemlji, dihajo severnoameriπki zrak, hodijo v ameriπke πole, angleπkega jezika
se morajo nauËiti æe v detinskih letih, njih duπevni svet je ameriπki svet. Vendar druæinske
tradicije, æivljenje v druæini naπim otrokom zapuπËa in vtiskuje spomine na rojstno deæelo njihovih starπev, na vse tiste dobrine plemenitosti in lepe obiËaje, ki so jih starπi prinesli v tuji svet
iz svoje domovine. To se mi zdi potrebno poudariti za pravilno razumevanje izseljenske problematike.
Ne gre - kot so bili npr. poskusi v preteklosti od slovenske strani - govoriti in metati vse
emigracije v en koπ. Ne gre, da bi enaËili otroke oziroma ljudi slovenskega pokolenja druge,
tretje, Ëetrte generacije s tistimi, ki so v Sloveniji zrastli, ki slovensko Ëutijo, katerih notranjost
je popolnoma slovenska.
Skuπal sem razjasniti pravilno pojmovanje naπih slovenskih ljudi, raztresenih po svetu. Da
bo primer πe moËnejπe priπel do izraza, obudimo primer slovenskih manjπin, ki æivijo prek
slovenske meje. Slovenske manjπine æive na slovenskem avtohtonem ozemlju in je sila pomembno, da obdræijo lastnino svoje zemlje, kajti najhujπe razlaπËevanje je trganje od zemlje.
Te misli se mi zdijo pomembne in potrebne, ker se problematike Slovencev v zamejstvu in po
svetu, Slovenci v domovini vse premalo zavedajo niti je ne poznajo.

dr. Uroπ Roesmann,
zdravnik, ZDA
Povedal bi nekaj misli o izmenjavi na akademskem nivoju.
Znanstveniki si ustvarjajo izmenjave sami med seboj. Dræave pa morajo to podpreti. Organizacije lahko pripravijo sreËanja znanstvenikov, ki delajo v domaËem in tujem svetu. To bi
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pomagalo k razπirjenju delovanja na slovenskem obmoËju. Veliko pomembnejπe pa bi morda
bilo sreËanje mlajπih ljudi za utrditev slovenske kulture in znanstvenega æivljenja. Treba pa je
paziti na dva pogoja:
1. V tujino naj bi πli ljudje odprtega obzorja in odprte glave, da bi pomagali slovenski kulturi
in napredku slovenskega naroda.
2. OmogoËiti tem, ki bi priπli v tujino, stik z rojaki, ki tam æivijo, to je bistveno za doseæek
pozitivnega nivoja v kulturi, akademstvu in znanstvu. V tujini smo pripravljeni sprejeti in pomagati takim z odprto mislijo in duhom, kateri bi potem ponesli domov razliËna mnenja in nasvete od
teh, vËasih ozkih, ki πe prevladujejo doma.
V slovenski skupnosti smo pripravljeni, da pri tem pomagamo. Dozdajπnje izkuπnje so æalostne, ker ljudje niso pripravljeni sprejeti sprememb in kritike, opreti se na nove politike. Tudi
nevoπËljivost v akademskem svetu je precej moËna.

prof. Joæe Mlakar,
ravnatelj klasiËne gimnazije
Lepo pozdravljeni v Zavodu sv. Stanislava tudi v imenu ravnatelja!
Kako vidimo poloæaj Slovencev po svetu, njihove kulture in probleme πolstva, dejal bi: DaleË
od oËi, daleË od srca. To se pravi problemi, teæave, ki ste jih navedli so daleË od nas. Zato je
treba kar nekaj naporov in dobrih medsebojnih stikov, da jih tudi tu zaËutimo. Predvsem je
teæko vkljuËiti v razmiπljanje o poloæaju Slovencev po svetu mlade - naπe dijake. Podobno teæko
se mi zdi pri vaπih otrocih tretje in Ëetrte generacije, da bi razmiπljali po slovensko. Tako je teæko
obuditi razmiπljanje naπih dijakov o problemih Slovencev po svetu. Najbræ pa je to zelo potrebno za ohranitev slovenskega naroda, saj pomeni zaËetek njegovega konca, Ëe se omejimo samo
na Slovence znotraj slovenskih meja.
Sam sem bil letos na zasebnem obisku v Argentini, in bil s svojo druæino prisrËno sprejet.
Tam smo vsi skupaj zaËutili t. i. argentinski Ëudeæ, ki pa kaæe - saj tako je bilo tudi tam reËeno
- poËasi bledi. Nove generacije, ki odraπËajo, razmiπljajo bolj po argentinsko kot po slovensko,
kar je razumljivo.
Kaj lahko naπa πola k temu prispeva? VeËkrat je bila omenjena izmenjava dijakov in πtudentov. Naπa πola je za tovrstno sodelovanje popolnoma odprta za tiste dijake, ki se vraËajo in za
tiste, ki pridejo na obisk. Imamo dva naËina: prvi je vkljuËitev otrok iz zamejstva in izseljenstva
neposredno v pouk, se pravi, da se na πolo vpiπejo, konËajo in maturirajo. Pogoja sta dva:
primerna nadarjenost in primerno znanje slovenskega jezika.
Drugi naËin sodelovanja pa je gostovanje otrok na naπi πoli. Lahko je za nekaj ur, dni, tednov
ali celo leto. Tak dijak, Ëe je celo leto, lahko dobi tudi spriËevalo za vse predmete ali pa samo za
nekatere.
Vemo, da je prilagajanje teæko. Teæko je priti iz nekega drugega πolskega sistema v
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naπ πolski sistem in biti kar takoj uspeπen, a Ëe je dijak nadarjen, potem tudi to lahko
doseæe.
So pa tudi izmenjave v nasprotni smeri. Poudarjam, da smo pripravljeni na take izmenjave.
Pripravljeni pa smo tudi na skupinsko kulturno sreËanje - likovne ali πportne skupine iz
tujine in naπe.
Ni pa bilo πe institucionalnih pobud iz dræav, da bi se naπe skupnosti, uradno ali poluradno
ali z nekim konkretno izdelanim programom obrnile na naπo πolo ali naπ zavod.

Mihaela Logar,
dræavna sekretarka na MZZ
Prav lepo pozdravljeni v imenu Urada za Slovence po svetu!
Danes smo tu, da posluπamo Slovence z razliËnih koncev sveta, njihove æelje, ideje. Slovenija æeli narediti marsikaj za Slovence po svetu. Danes je bila izraæena æelja, da Slovenija
naredi tisto, kar Slovenci po svetu æelijo. Zato je pomembno, da posluπamo. Sliπali smo veliko
æelja, veliko idej, ki se pokrivajo z naπimi programi, z naπimi æeljami. Zato sem vam hvaleæna,
ker nam dajete povratno informacijo, da je naπa pot pravilna. Potreben je dialog in pogovor z
obeh strani.
Nekajkrat je bila izraæena æelja po zakonski ureditvi. Poglejte ta πopek Slovencev. Prihajajo iz
razliËnih dræav, razliËnih okolij. Ali si predstavljate, da je Slovenija ta trenutek sposobna napisati zakon, ki bi vse deæele vkljuËil. Po mojem mnenju bo treba πe veliko narediti, veliko skupnega dela se nam obeta. Izvajamo pa æe vrsto idej in pobud, ki smo jih sliπali tukaj. Kot je
omenil in pokazal tudi prof. Mlakar: najprej prideπ do neke pobude, potem jo pa realiziraπ.
Vedno pravim, kjer je volja je tudi pot. Mislim, da je veliko volje na obeh straneh. Za tisto,
kar se bo dalo narediti, bomo naπli skupno pot.

Milena Cerar,
svetovalka ministra za resor Slovenci po svetu, MK
Vse Slovence po svetu prav lepo pozdravljam!
Ministrstvo za kulturo se pripravlja na sprejemanje nacionalnega kulturnega programa. V
tem Ëasu æe potekajo sektorske razprave na posameznih resorjih. “Slovenci po svetu” bo na
vrsti verjetno v jeseni. Obljubljam, da bom vse æelje in vse sugestije, ki so bile danes tu izreËene,
posredovala naprej, da bodo priπle, upam v nacionalni program, se pravi, da se bo tudi po tej
plati nekaj naredilo .
Povem pa naj πe to, da se z vsakim govorcem posebej strinjam. Kajti vsak je povedal nekaj
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tehtnega, nekaj, kar je res. VËasih so tudi stvari, ki jih ne æelimo sliπati, vendar Ëe hoËemo nekaj
narediti, moramo tudi take stvari posluπati in skuπati napraviti nekaj boljπega. Mislim pa, da je
poglavitna vloga te dræave v tem, da spozna, da imamo Slovence po vsem svetu in, da vsi ti
Slovenci sestavljajo skupni slovenski kulturi predvsem pa duhovni prostor. Vsi pa se moramo
posebno truditi, da bi se ljudje πe bolj zavedali tega, posebno mladi, to pa samo na ta naËin, da
jim pomagamo v njihovih okoljih pokazati, koliko je naπa kultura vredna. Po svetu moramo
poπiljati naπo vrhunsko kulturo, ker bomo s tem mladim pomagali, da se bodo z njimi lahko
pohvalili. Na ta naËin bomo lahko imeli πirπe slovensko obËestvo.

Razprava
dr. Peter Vencelj
Pozdravil je v imenu Druπtva slovenskih katoliπkih izobraæencev.
Poudaril je pomembnost vrednot, ki jih druπtvo æeli ohraniti, poglobiti in vrniti nazaj v slovenski
prostor. “To so tiste vrednote, ki izhajajo iz dveh naπih kljuËnih temeljev: krπËanstvo in ponos do
slovenstva. Zaradi akutnih potreb v smislu javnega delovanja smo zaËeli s posebnim izobraæevanjem - gre za socialno akademijo, kjer se ljudje z visoko izobrazbo usposabljajo za delo v javnosti.”
Pozdrav je izroËil tudi v imenu bivπega ljubljanskega æupana Joæeta Strgarja kot predsednik
Skupnosti katoliπkih podjetnikov, ki temelji na krπËanskem socialnem nauku.
Nakazal je veliko pomembnost reπitve problemov ravno na temo tega tabora: slovenstvo,
kultura, πolstvo ter odnose matiËne domovine z zamejstvom in izseljenstvom za skupno odgovornost za ohranjanje slovenstva.
Iz lastnih izkuπenj ve, da so najveËja odgovornost in najveËje moænosti ravno v domovini.
Opozoril pa je, da Ëut za slovenstvo in Ëut, da se slovenstvo ne neha na mejah, ampak da je
univerzalni pojem, ki povezuje vse Slovence, ne glede na to, kje æivijo, ta Ëut nima domovinske
pravice, ni navzoË danes v Sloveniji, zato je uresniËevanje teh projektov dodatno teæko, dodatno zahtevno. Boji se, da so razmere v domovini takπne, da se bo veliko govorilo, a malo lahko
naredilo. “Ne gre za vpraπanje odnosa domovina - Slovenci zunaj, gre za to, da se bomo mi
ohranili tu.”
Æelel je vsem Slovencem, ki æivijo zunaj, da bi jim bila “Slovenija bolj mati kot maËeha”.

Marijan Schiffrer,
poslanec SKD v DZ RS
Povedal je, da se je v DZ ustanovila komisija za Slovence po svetu.
Dotaknil se je problema dræavljanstva. Rekel je, da ne bi metal krivde samo na dræavo Slovenijo oziroma urade, temveË da je krivda poloviËna - urada in prosilca.
Pride nekdo, ki hoËe dræavljanstvo za svoje otroke: “Jaz sem bil rojen v Sloveniji, æena pa je
npr. Argentinka.”
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“Povem, da mi otrokom ne moremo dati dræavljanstva in ta gospod se Ëuti zavræenega,
pozabljenega, namesto da bi vpraπal, kaj pa lahko naredim, da bo tudi æena slovenska dræavljanka in z njo tudi otroci.
No potem je padla ideja o Slovencih brez slovenskega dræavljanstva. Meni se zdi ta zakon
nepomemben, ker Slovenec brez dræavljanstva nima nobene ugodnosti. To je sedaj v dræavnem
zboru. Ta zakon bo priπel nekako v jeseni na vrsto in bomo imeli status Slovencev brez slovenskega dræavljanstva.
»esa ljudem, kamor grem, ne morem dopovedati: “Slovenci, dajte postati slovenski dræavljani in kar je glavno - volite!”
Prosil sem pred volitvami: “Poπljite Ëim veË glasov sem, potem boste spoznavni”. Æal lahko
povem πtevilke: iz Argentine je priπlo pribliæno 1000 glasov, iz Kanade jih je priπlo 13, iz
Avstralije 35.
Æe drugi dan po volitvah so me klicali in so mi rekli: “Poglejte gospod, to pa so vaπi izseljenci, tu jih imate: 13 jih je v Kanadi, v Avstraliji 35, v Argentini 1 000. Kaj ti ljudje sploh hoËejo,
saj sami noËejo biti Slovenci!”
Ko sem potem govoril s temi Slovenci, so mi rekli: “Mi naπo skupnost ustvarjamo”. Verjamem,
da jo ustvarjajo. Toda, Ëe hoËejo povezavo z domovino, morajo pokazati tudi domovini, da so
tukaj, da jih domovina πe vedno zanima. DrugaËe je zaman, so otoki, za katere domovina nima
veliko posluha. Potem pa se vrnemo v tisto, kar je bilo æe prej, ko je ameriπki izseljenec bil Ëlan
raznih dobrodelnih organizacij in prva skrb, ko so prihajali iz Severne Amerike - in tudi zdaj, ko
prihajajo iz Severne Amerike - kje bomo pa tolmaËe dobili? NihËe med njimi ne govori slovensko,
ali ko prihajajo argentinski Primorci toliko kot je Argentincev, je tolmaËev. To je slika, ki je tukaj
zelo teæko prebavljiva. Priznam, da je treba tam ustvarjati druπtva, pevske zbore itn. da je bil
protest avstralskih Slovencev upraviËen, ko se je naπa igralska skupina norËevala iz njih. Ampak
pokazati oziroma bolj povdariti je treba pozitivno, npr. nad folklorno skupino Prvi rej iz Canberre
- ki jo je lani ID Slovenija v svetu povabilo na turnejo po Sloveniji - so bili vsi navduπeni - pokazali
so - to je pa naπe, mi pa igramo tako, mi pa pleπemo tako, mi pa volimo tako.
©e vedno se da veliko narediti, toda ne spati, je zakljuËil dræavni poslanec Schiffrer.

dr. Joæe Bernik,
predsednik SSK - ZDA
Pozdravil je v imenu SSK. Nakazal je na mladino Slovencev po svetu, ki so strokovnjaki, a
ne govore slovensko. Potrebno bi bilo misliti, kako te ljudi pritegniti za slovenstvo. Omenil je dr.
Uroπa Roesmanna, ki je bil vabljen v Ljubljano kot gostujoËi profesor, vendar gostujoËih profesorjev na sociologiji, na ekonomiji itn. ne vabijo, zgleda, da je πe vedno preveË nevarno.
Odgovoril pa je g. Schiffrerju, da so perspektive DZ drugaËne od naπih - dræavljanov. Povedal
je, da je zakon o volitvah neustaven in najveËja ovira za izseljence æe zato, ker se je treba vsakiË
registrirati. Zakaj to? »e bi slovenska veleposlaniπtva delala, kot bi morala, potem bi se prek
njih to delalo. Ker pa ima veËina - Ëastna izjema je Kanada - ta odnos, Ëeπ izseljenstvo ni naπa
stvar, zato nimajo nobenega pregleda, kdo je tam itd. tako ljudje niti ne morejo voliti.
Druga stvar - ta zakon prepoveduje slovenskim dræavljanov v tujini, podpreti katerega koli
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kandidata in to je spet protiustavno. Pozabljamo, da moramo tudi zakone spremeniti, torej
gospodje poslanci, zaËeti moramo pri tem.

Rojak iz ©vedske
je povedal, da je Slovenija neprijazno razpoloæena do povratnikov in jim postavlja vse mogoËe
ovire, kar je zaznavno vsak dan. Pritrdil, je predhodnim govornikom, kako teæko in drago je
voliti v tujini, ko moraπ potovati toliko kilometrov z avionom, da lahko voliπ. PriporoËil je
izseljencem, da se kljub vsemu vrnejo, in da tukaj vloæijo denar, da ustvarijo blaginjo v Sloveniji.

Zalka Arnπek,
kiparka, priseljenka iz Argentine
Kot Slovenka, rojena v Argentini, ki se je pred osmimi leti preselila v Slovenijo, odgovarja g.
Mateju Roesmannu na temo Kdo je Slovenec. Dejala je: “Poznam veliko ljudi, ki govorijio slovensko, ki hodijo po tej zemlji, dihajo ta zrak in vendar bi prodali Slovenijo za tri cente.
Poznam pa mnogo ljudi, ki ne znajo dobro slovensko, ker niso imeli te sreËe, da bi se nauËili.
Vendar, ko pridejo v Slovenijo, Ëutijo slovensko. »e bo Slovenija imela Ëut do teh Slovencev, se
bodo nauËili slovensko. Mislim, da je treba najprej gojiti Ëut slovenstva v Sloveniji, vse drugo pa
bo nastalo samo potem.”
Omenila je tudi svoje izkuπnje ob reπevanju dræavljanstva za razne sorodnike - πe vedno je
odvisno od prijaznosti uradnika, ki te sprejme, lahko je reπitev hitra, ali pa traja leta - za nekoga
je Ëakala tri leta, ali ko je prosila za svojega oËeta in Ëakala na ugodno reπitev dve leti.

Jana Podobnik,
tajnica SSK
Pozdravila je navzoËe z æeljo veËjega razumevanja odgovornih do vseh problemov Slovencev
po svetu. Omenila je dogodke, ki jih nameravajo organizirati: sreËanje slovenskih zdravnikov iz
sveta v Sloveniji, mednarodno kulturno-ekoloπki tabor, likovni nateËaj za otroke.

dr. Majda ZbaËnik,
poslanka SDS v DZ,
je pozdravila v imenu Janπeve socialdemokratske stranke in izrazila æalost, da æe toliko let po
osamosvojitvi posluπamo iste teæave, nekatere se celo πe bolj zapletajo.
Skuπala bo s svojim glasom v DZ podpreti spremembo zakonodaje, ki je nujno potrebna, da
se te zadeve uresniËijo. “Zato pogumno naprej in vesela bom vaπih pobud, vaπih prispevkov,
vaπih predlogov in bom to ponesla kot poslanka v DZ in bom skuπala tudi to uresniËiti.”
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Anton Sole,
vodja slovenske skupnosti v Gornji Avstriji,
je nakazal teæave ob pomanjkanju slovenskega duhovnika, slovenske besede in dræavljanstva. Odgovoril je poslancu Schiffrerju glede na volitve. Rok za volitve je bil 10., volilnico pa je
dobil 18. “To je trik volilne oblasti, da protikomunisti v svetu nimamo pravice voliti.”
Predstavil je primer Slovenke, rojene v Litiji, ki æivi v Avstriji od leta 1941. Ko je prosila za
slovensko dræavljanstvo, so ji rekli, da ni na spisku, torej nima pravice do slovenskega dræavljanstva. Dovolj æalosten primer o zakonu dræavljanstva.

Mira ©ekoranja
je pozdravila v imenu dnevnika Jutranjik ter dejala, da se pri nas razmere ne bodo spremenile, dokler ne bomo ozaveπËali ljudi, da bodo drugaËe razmiπljali. Edini naËin pa bo, Ëe bodo
dobro obveπËeni. »asopis nima dovolj naroËnikov.

Danijel Malenπek
je pozdravil v imenu Liberalne stranke in njenega predednika gospoda Grosa.
“Preteklost je pomembna, sedanjost je πe pomembnejπa, prihodnost je najpomembnejπa.
Demokracija je tudi v tem, da reËeπ ne in se ne bojiπ kaj bo potem,” je poudaril govornik. Ni
treba za vsako silo ustvarjati enotnih blokov, ampak treba je pravilno ravnati, je treba svoje sile
posvetiti tistim kritiËnim toËkam, ki so kljuËne, ne kdo bo to storil, ampak kaj bo storil in kdaj.

dr. Lojze ZbaËnik,
travmatolog kirurg - SDS,
je Ëestital k visoki slovenski narodni zavesti vsem zastopnikom iz sveta, “te v Sloveniji
manjka kot vode v Sahari”. “Glavni vzrok nakazanega stanja v zamejstvu in diaspori je naπa
narodna zavest, zavest slovenske inteligence. Za obstoj nekega naroda je potrebno troje - tri
sidra: vera, narodna zavest ali identiteta in jezik. Kadar je eno sidro naËeto, pomeni æe nevarnost za ta narod. Kadar sta naËeti dve sidri, je æe nevarnost, da ta narod zaËne izumirati, kar se
kaæe pri naπem. Naπ narod izumira, ne samo zamejstvo in izseljenstvo, ampak tudi matica, ni
veË tistega zdravega sucusa, zdravih korenin, iz katerih bi Ërpali, kot smo v preteklih tisoËletjih,
ne stoletjih Ërpali svojo eksistenco, svoj obstoj. Samo, dragi gospe in gospodje, pri tem je bila
bistveno vaæna vera, v zadnjih 1200 letih gotovo krπËanska vera, saj ta zapopada vse tiste
okoliπËine zdravega æivljenja tako duπevnega kot telesnega, ki pomenijo zagotovilo za obstoj
naroda. Kakπna masa naπega ljudstva ima tako visoko slovensko zavest, da se zaveda, da
mora iti na volitve in da voli tiste znane in v æivljenju dokazujoËe se posameznike, ki se borijo
za poπtenje, za osnovne vrednote Ëloveka in ki so tudi zapopadene v desetih Boæjih zapovedih.
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Ob tej analizi opaæa, da je naπa sploπna zavest in tudi zavest naπe tako zvane inteligence na
porazno nizki stopnji.

S tem je bil zakljuËen nadvse zanimiv dialog med Slovenci iz matiËne domovine, zamejstva
in izseljenstva.
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Pisma in razprave
Polde Cverle, Belgija
Mislim, da je zdaj πe pomembneje kot pred osamosvojitvijo, da Slovenija pomaga pri ohranjevanju slovenstva zaradi dveh vrst razlogov.
1. Pod Jugoslavijo smo se morali Slovenci boriti, tudi v tujini, da dokaæemo svojo identiteto. Zdaj smo samostojni in imamo svojo dræavo, za katero imamo tudi Slovenci v tujini
odgovornost, da ji pomagamo s tem, da ohranimo slovenstvo v tujini. Pri tem smo navezani na domovino.
2. Skozi leta se πtevilo Slovencev manjπa, ker je veËina asimilirana. Torej bo Ëedalje bolj
pomembno, ampak hkrati Ëedalje teæje, ker slovenske skupnosti peπajo.
Mislim, da ima tudi Slovenija odgovornost, podpira naj vsako inciativo v tujini, na kulturnem in πolskem podroËju. To prinese seveda finanËne teæave. Na drugi strani pa se lahko
Slovencem po svetu tudi pomaga v ideoloπkem, informativnem idr. smislu. Povezave morajo
biti zelo intenzivne. V tujini moramo biti na tekoËem o tem, kar se godi doma.
Inciative na πolskem, kulturnem podroËju so zelo koristne za promocijo Slovenije in za podporo slovenstva v tujini. Kjer æe obstajajo oddelki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in
kulture, æelijo uËitelji materialno podporo (pouËne materiale, uËbenike, delovne zvezke, predvsem pa Ëitanke in slovensko literaturo). Kjer pa ni takπnih oddelkov, bi jih morala Slovenija
spodbujati. Slovenske πole po Evropi bodo imele potem specifiËno nalogo spodbujati “novo”
slovenstvo, ki ni zgrajeno na emocionalnih ali domotoænih razlogih prvih izseljencev, ampak ki
bo sodoben naËin promoviranja Slovenije, hkrati pa tudi povezovanje danaπnjih slovenskih
potomcev.
Ker je priloænost, bi æelel opozoriti na pomen slovenskega Doma sreËanja Lamberta Ehrlicha
na Sv. Viπarjah. Prepisan je na Slovenik v Rimu. Iz zapuπËine msgr. Vinka Æaklja je finanËno
vse urejeno. Dom sreËanja je skupna stvar vseh Slovencev po svetu, je zadeva matiËne, zamejske in zdomske Slovenije, torej vseh treh Slovenij! Moramo se pa zavedati, da lahko konkretno
in praktiËno skrb organizirajo samo matiËni in zamejski Slovenci, ker so doma blizu Viπarijah.
Zdomci pa lahko sodelujejo iz oddaljenosti. ID SVS bi lahko pri tem zastopala izseljence in
pomagala Sloveniku, da bi Dom sreËanja zaæivel. FinanËna sredstva iz zapuπËine msgr. Vinka
Æaklja dajejo samo kratkoroËno reπitev. DolgoroËno bo treba priti do odbora, ki bo vodil aktivnosti okoli tega Doma.
Ob 5. taboru æelim vse najboljπe pri vaπem delovanju v prid Slovencev v tujini!
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Majda Ocvirk, Mendoza - Argentina
Zahvaljujem se vam za povabilo na 5. tabor Slovencev po svetu. Na æalost se letos ne
morem udeleæiti, paË pa vam poπiljam nekaj misli o naπem æivljenju in potrebah v tej naπi
domovini tukaj daleË pod Andi.
VeË desetletij je domovina skoraj popolnoma ignorirala naπo precej veliko skupina Slovencev v Mendozi. Ne spominjam se, da bi se nam SIM, ki je bila menda tedaj edina legalna
organizacija, skuπala pribliæati in πe manj komu kaj pomagati. Domovina nas je pozabila,
mi pa nje nismo. Po skoraj petdesetih letih, smo æe skoraj izgubili upanje, da bi se reæim in
z njim razmere za nas v Sloveniji spremenile. Nenadoma pa je priπla vest o samostojnosti
Slovenije. Kaj smo mi tiste dni doæivljali, se ne da popisati. Na æalost so pa to naπe veselje
in navduπenje kmalu zamorili razni dogodki, ki so nas razoËarali. Viπek pa so razni napadi
na Cerkev in vernike. Zelo æalostno in sramotno je, kar se je zgodilo z Brezjansko Marijo.
Kako naj se veselimo naπe svobode, Ëe znani politik izjavi, da smo mi golazen, ki bi jo bilo
treba æe leta 1945 pobiti. Po vsem tem, kdo nam lahko jamËi, da se ne bi morda enkrat to
tudi zgodilo.
Vsa Ëast Sloveniji v svetu. V razmerno kratkem Ëasu je druπtvo doseglo kar lepe uspehe. V
izseljenstvu so zelo potrebni uËitelji slovenskega jezika. Veste pa, da smo vseeno s prostovoljnim delom v teh petdesetih letih veliko naredili za prosveto, kulturo Slovencev v Argentini. Zdaj
nam starim moËi æe odpovedujejo, mladi so pridni in poærtvovalni, vendar je teæko uËiti, kar se
sami niso mogli nauËiti.
Obisk uËiteljev v domovino je hvalevredno dejanje, saj so si po tolikih letih zastojnskega dela
to zasluæili, a zdi se mi, da je enotedenski seminar premalo. Potreben bi bil vsaj nekaj meseËni
teËaj v Sloveniji ali v Argentini (kar bi bilo cenejπe).
Naπim maturantom da obisk Slovenije veË kakor petdeset let govorjenja o naπi lepi domovini. Pripomnila bi le, da bi morda morali priti veË v stik s slovenskimi dijaki. Tudi sistem
izmenjave mladih, se mi zdi zelo pameten in izvedljiv.
Glede poπiljanja reæiserjev in pevovodij, se mi tozdi prevelik luksus, Ëe pomislimo, da nimamo niti usposobljenih uËiteljev.
Mislim, da bi bilo potrebno, da bi v domovini in zunaj nje naπi mladi lahko πtudirali politiËne
vede. Ne vem, Ëe je v Ljubljani ta fakulteta. Mi imamo rojene politike, vsa Ëast jim, manjka jim
pa πola in praksa. Poglejmo tiste, ki so se πolali v Kumrovcu.
Lepo bi bilo, Ëe bi SVS imela tudi zanimanje za starejπe ljudi, ki si æelijo πe enkrat videti svojo
domovino, a nimajo veË bliænjih sorodnikov. Morda bi SVS za take ljudi preskrbela kak prostor,
prenoËiπËe, stanovanje.
Ne bom nadaljevala s predlogi, ker vem, da imate dobre namene, a se marsikaj ne da izvesti.
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Æelim vam veliko uspeha na tem 5. taboru SVS. Imejte pogum in kot smo vËasih rekli: Ne
dajte se!
Najlepπe pozdrave vam, vaπim sodelavcem in vsem udeleæencem tabora.

Druπtvo Slovencev v Mendozi - Argentina
1. Slovenske izseljenske skupnosti po svetu, organizirane ali ne, so velika opora pri
uveljavljanju Republike Slovenije v dræavah, kjer æivijo ta obËestva. Prek njih naπo
domovino bolje spoznavajo, cenijo in spoπtujejo. Ta uËinek se pomnoæi, Ëe so te skupnosti strnjene v neki organizaciji. Naπe skupnosti so πteviliËno manjπe kot izseljenske
skupine drugih narodov, a imajo zaradi svoje oraganiziranosti veËjo vitalnost. Obdræali
smo svojo identiteto skozi petdeset let zdomstva brez opore domovine, ali pa celo z
njenim nasprotovanjem. Takoj po osamosvojitvi smo Ëutili razcvet naπega delovanja,
ker so se odprle moænosti direktnega stika s slovensko vlado in z organizacijami, ki se
brezpogojno zanimajo za narodnostno usodo izseljencev, ne glede na svojo politiËno ali
versko pripadnost.
2. Eden od vzrokov naπe trajnosti je vkljuËitev mlajπih generacij v delovanje skupnosti.
Zato je bistvenega pomena narodnostna utrditev novih kadrov, najprej v zavednih slovenskih druæinah, nato pa s pomoËjo aktivnosti - πola, mladinske organizacije, pevski
zbori, πport, dramske skupine, folklorne skupine, verske dejavnosti. Da se mladina navduπi
za te dejavnosti, se morajo kvalitetno izvajati, za kar so potrebni strokovnjaki kot zborovodje, reæiserji, trenerji, uËitelji, profesorji itd. VeËina od teh pomoËnikov izhaja iz naπe skupnosti, njihov trud ni plaËan, nekatere pa je treba poiskati izven nje in plaËati, kar je za
druπtvene ekonomske razmere vËasih neizvedljivo. Naπ konkretni primer je zborovodja.
Ko je naπ pevski zbor ostal brez dirigenta, je domovina poslala dva za kratko dobo, katera
smo z navduπenjem sprejeli in je bilo njuno delovanje uspeπno. Ker je bilo njuno bivanje
med nami kratkotrajno, smo ju intenzivno izkoristili s skoraj vsakodnevnimi vajami in to
je bilo za pevce zelo naporno. Tudi stroπki teh obiskov za slovensko dræavo so bili visoki.
Da bi imeli stalnega poklicnega dirigenta skozi vse leto, bi potrebovali samo del teh stroπkov.
Tako bi bila aktivnost zbora bolj redna . Sodelovanje domaËinov pri teh dejavnostih pa je
priloænost za obojestransko kulturno obogatitev. »esar ne moremo nadomestiti z argentinskimi profesionalci, so uËitelji in profesorji in tukaj imamo vsako leto veËje treæave, ker so
æe skoraj vsi naπi vzgojitelji rojeni in vzgojeni v Argentini. »eprav imajo ogromno dobre
volje, jim manjka zadostnega znanja, da bi z uspehom izkoristili svoj napor. Zato bi bilo v
tem primeru priporoËljivo poslati vzgojitelja vsaj skozi eno πolsko dobo, ki bi pomagal pri
uËenju otrok, istoËasno pa bi podal naπim uËiteljem snov in naËin uËenja slovenπËine ter
drugih predmetov za utrditev slovenstva.
3. Obiska naπega pevskega zbora ter maturantov sta imela velik uspeh in sadovi bodo
dolgotrajni. Tudi moænosti pridobitev πtipendij za uËenje slovenskega jezika in za πtudij
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na raznih fakultetah imajo izreden pomen. Tako Ëutimo, da je Slovenija naπa konkretna
opora, vestna mati, ki lepo skrbi za svoje otroke, raztresene po svetu. Vestni materi pa
moramo izkazati ljubezen in zvestobo.
4. Leto za letom je v naπih skupnostih veË meπanih zakonov. To je naraven pojav in
treba mu je posvetiti pozornost ter poiskati primerno reπitev. Ne smemo pozabiti, da mora
biti glavni cilj naπih prizadevanj Ëlovek - oseba. Slovenstvo je lahko moËen dejavnik za
duπevno obogatitev osebe, tudi te osebe druge narodnosti, ki mu je boæja volja namenila
priti v stik z naπo skupnostjo prek izbire slovenskega partnerja. Prva skrb bi morala biti,
da se Ëuti dobrodoπlega. Mora Ëutiti, da se ga spoπtuje v njegovi razliËnosti in da ga ravno
zaradi te slovenska skupnost potrebuje. Nuditi mu moramo moænost uËenja slovenskega
jezika, da bo lahko tako tudi ponosen na dvojeziËnost svojih otrok. Nuditi jim moramo
njim primerne teËaje slovenπËine, s posebnimi uËbeniki. Morali bi imeti moænost πtipendije za uËenje jezika v Sloveniji. Zavedamo se, da to ni lahka zadeva, ampak je nov izziv
naπi iznajdljivosti. Samo tako bomo dosegli, da v meπanem zakonu skupnost ne bo izgubila enega od svojih Ëlanov, ampak pridobila novega in obstaja velika moænost, da se
bodo potomci tudi Ëutili del slovenskega naroda.

Majda Starman, Avstrija
Res, lepo bi bilo, Ëe bi nam namenili veË pozornosti iz domovine. Vendar je to zvezo po
tolikih letih teæko vzpostaviti.
Za naπo skupnost bi bilo zelo pomembno, da bi se kdo pojavil pri nedeljski sv. maπi, ki je
navadno ob 10. uri. Ker nimamo drugega prostora, bi lahko spregovoril po bogosluæju. Ne
ravno o politiki, paË pa npr. o vrednotah slovenske besede - tudi za naslednji rod. Na Koroπkem
je teæje obdræati slovenπËino kot pa v dræavah, kjer se ni treba ukvarjati z manjπinami.

dr. Peter Urbanc, Toronto, Kanada
Pred Ëasom sem dobil Vaπe prijazno vabilo za sodelovanje na letoπnjem Taboru. Na æalost ne
bo πlo, bil sem doma marca in bom zopet septembra. Ta potovanja mi æe malo presedajo, ker so
pogosto naporna. Rad bi æe enkrat ostal doma, no upam, da bo tudi do tega priπlo.
Opazil sem, da boste organizirali razstavo povratnikov. Kolosalno! Malo jih je bilo, no, pa
vsaj nekaj. Naj se izkaæe, da nismo niË πkodili, nasprotno.
Glede poæivitve povezave, ohranjanja slovenstva itd. opravljate sizifovo delo. Kar Vi gradite
Vam podira danaπnja politika LDS in zaveznikov in negativni razvoj v RS. Reæim izseljenske
integracije v razmere RS ne mara, to nam da Ëutiti na vsakem koraku. K temu πe dodajmo, da
razvoj glede poprave krivic, gospodarskega poloæaja, odnosa do vernikov in πe posebej do bivπe

28

politiËne emigracije (Z. J. “golazen” ) odbija. Zakaj bi se otroci navduπevali za uËenje slovenπËine,
ako bi jo mogli uporabljati samo za pogovor ob obËasnem obisku RS. Zakaj naπi Primorci in
Koroπci ne jemljejo RS kot svoje domovine, zakaj se hitro asimilirajo? V Sloveniji vidijo premalo
dobrega, razlike v standardu so prevelike! Samo idealizem ne zadostuje za ohranjanje slovenstva, malo povezave s praktiËnim æivljenjem, povratkom, investicijami, πtudijem itd. mora
biti.Tega pa dane, 7 let po samostojnosti ni. Enkrat bo seveda drugaËe, toda naπa leta so kratka...
Ne glede na povedano, prosim, nadaljujte z Vaπim delom, tudi mali uspeh povezave, ohranjanja slovenstva je dobrodoπel. Kdo ve, mogoËe se bodo vremena Kranjcem zjasnila.
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Narodni ponos
Æivljenje Slovencev na tujem
Pavlinka Koroπec Kocmur
Ohraniti neko priseljeno kulturo v kulturno drugaËnem okolju je zelo naporno, zahteva
veliko truda. MaloπtevilËnost slovenskega naroda ne sme biti vzrok, da prisilimo Slovence po
svetu in njihove potomce, da ostanejo zvesti slovenskim koreninam, Ëe si tega sami ne æelijo
oziroma ne potrebujejo. Moramo pa razlikovati med identiteto slovenske skupnosti, ki æivi v
neslovenskem okolju, in identiteto posameznika, ki je Slovenec ali potomec Slovencev. Vsak
posameznik je svoboden, da se odloËi po svojih interesih, po svoji lestvici vrednot ali po Ëemerkoli æe. Skupnost pa je do sebe in do naroda, iz katerega izvira, odgovorna, da skrbi za
ohranjanje narodnostne identitete.
Vpraπanje, ki se pogosto pojavlja, kdo je Slovenec oziroma kdo se Ëuti Slovenca, je zelo
subjektivno. Ker mnogo podedujemo - po starπih in dedih ter pradedih - je nesmiselno vpraπati,
kdo je sploh Slovenec. Kdo je Jud? - Tisti, ki ima v svojih koreninah vsaj delËek æidovskega spomnimo se na Ëas inkvizicije - Vzbuditi je treba v Slovencih stari slovenski sen - saj tudi mi
izhajamo iz neke “obljubljene deæele”, ali nam ni sam Cankar povedal, kako so vzrastla nebesa
pod Triglavom? Zlasti ker je nas tako malo. Poznamo primer priletnega AmeriËana, ki se je
sluËajno v nekem buenosaireπkem Mc Donaldsu sreËal z neko Slovenko druge generacije, ki
mu je priskoËila na pomoË pri naroËanju hamburgerja, in je takoj z globokimi Ëustvi povedal, da
je tudi sam Slovenec, da se πe spomni, kako mu je babica pela neko slovensko pesmico.
Posameznik se mora - ob ustvarjanju svoje vrednostne lestvice - sam odloËiti, kje je vrednota, ki ji pravimo slovenstvo. »e ni med najvaænejπimi, ga bo ohranil, kakor paË bo. »e je, bo to
vrednoto posredoval svojim potomcem. Morda si bo celo izbral partnerja, ki bo tudi Slovenec.
V zvezi s to temo se mi zdi pomembno razmisliti o endogamiji (sklenitev zakonske zveze
znotraj skupnosti), ki jo nekateri Slovenci, ki nimajo izseljenskih izkuπenj, obsojajo. Mnogi
starπi æelijo, da bi otrok sklenil zakonsko zvezo z osebo iste narodnosti. V tujo dræavo so se
preselili zaradi razliËnih razlogov, pa bi radi ohranili prvotno kulturo - katero zelo cenijo kot
vrednoto - tudi pri svojih potomcih. Vendar je izbira æivljenjskega sodruga zelo osebna zadeva.
To je kljub narodnostni boleËini jasno za izseljenske starπe. Ko Ëlovek, ki je vezan na prvotno
kulturo, najde sebi primernega æivljenjskega druga, ki pripada isti skupnosti, je sreËen. »lovek
vedno in povsod iπËe sebi podobnega sodruga - Ëimbolj podobno lestvico vrednot imata oba,
tem sreËnejπa sta. Dokaz je, da je izjemno malo, komaj omembe vredno πtevilo loËitev - zlasti v
primerjavi z matiËno domovino, kjer ni nobenih ovir pri izbiranju sodruga. Morda se v izseljenstvu nasploπno veË razmisli, preden se par odloËi za skupno zakonsko æivljenje. Tudi v Sloveniji
mnogo mladih iπËe sebi podobnega partnerja - stopnja izobrazbe, morda narodnost, vËasih celo
regija. V nasprotnem primeru gre za kulturno razliko, za podrobnosti, ki so opazne v stiku dveh
razliËnih kultur. “Kri ni voda”, pravijo. Mnogo mladih druge in tretje generacije slovenske skupnosti v Argentini, kateri sama pripadam, tako razmiπlja in bi si æelela slovenskega partnerja, Ëe
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bi bilo to mogoËe. Ravno endogamija je eno izmed temeljev za ohranjanje slovenske kulture v
neslovenskem svetu, za poËasnejπo asimilacijo; k izgubljanju etniËne identitete pomagajo meπani
zakoni. Zato je logiËna in organizirani slovenski skupnosti primerna naloga, da skrbi za osebno
osreËujoËo in slovensko ohranjevalno endogamijo.
»e si Slovenec ni izbral slovenskega partnerja, vendar mu je slovenstvo pomembno, bo svoje
otroke in neslovenskega partnerja verjetno uËil slovenske besede, pozdrave, voπËila, pesmice,
moliti glavne molitve po slovensko, prebral morda kako pravljico. Imamo lepe primere - pohvale
vredne - moËne slovenske zavesti v Argentini, Avstraliji, Evropi, Kanadi, ZDA, kjer je slovenskim materam ali oËetom krasno uspelo ohraniti slovensko kulturo ne samo pri svojih potomcih
ampak tudi pri drugih otrocih, katere uËijo slovenπËino.
Zato je organizirana etniËna skupnost v etniËno drugaËnem okolju bistvenega pomena za
ohranjanje drugaËne kulture. Skrbela bo za ohranjevanje lojalnosti oziroma pripadnosti slovenskemu narodu, za gojenje jezika in kulture, vzdræevanje in spoπtovanje narodnih simbolov. Vse
to bo pripomoglo h kontinuiteti skupinske oziroma narodne identitete.
In tu nastopi dolænost druπtva, organiziranih skupnosti in matiËne domovine, da skrbimo za
ohranjanje slovenske identitete izven slovenskih meja.
»e sta dve ali veË slovenskih druæin skupaj, naj se zberejo, da skupaj z otroki obujajo spomine ali govorijo o Sloveniji, naj govorijo slovensko med seboj, Ëeprav ni to knjiæna slovenπËina
- do knjiænega jezika se z nekaj truda lahko pride tudi prek nareËij in popaËenk. Organizirajo naj
teËaj slovenskega jezika, ker je jezik eden glavnih nosilcev identitete. Razni Slovenci in njihovi
potomci so poskusili ohraniti slovensko kulturo daleË od slovenskih srediπË in jim je uspelo. Ko
je veË slovenskih druæin v istem okraju, nastane organizirana slovenska skupnost - idealne
okoliπËine v modernem svetu za ohranjanje kulture. Tudi Ëe se otroci niso nauËili slovensko, ni
πe niË popolnoma izgubljenega. Poznamo primere, kjer se otrok Slovencev ni nauËil slovensko,
vnuku pa je ob obiskovanju organizirane slovenske skupnosti in slovenskega teËaja uspelo.
Ko obravnavamo temo o ohranjanju slovenske kulture v tujem svetu in po zgornjem razmisleku, se nam predstavita naslednja dva primera preseljevanja mlajπih generacij:
a) otroci, rojeni v Sloveniji, ki se s svojimi starπi preselijo v tuj svet. Za nje je nekako
samoumevno, da bodo obdræali materni jezik in svojo prvo kulturo. »e je novo okolje
represivno, ali so kot slovenska druæina osamljeni, ali ne preæivijo mnogo ur skupaj s
starπi, bo ohranjanje slovenske kulture sicer oteækoËeno.
b) otroci druge, tretje in Ëetrte generacije. Za nje je ohranjanje druæinske kulture teæje.
Njihova domovina je priseljeniπka deæela prednikov, Slovenija je njihova oËetnjava - patria
- zemlja starπev, oËeta. Obstajati mora torej moËna motivacija, da se otrok Ëuti Slovenca
in ne le potomca slovenskih starπev, ali pa vsaj to.
Otrok se bo Ëutil Slovenca,
1. Ëe sta oba starπa Slovenca, ali vsaj eden, in sta ponosna na to, hkrati pa ne prezirata ali
zaniËujeta novega okolja - otrokove domovine. »e spoπtujeta obe kulturi, bo otrok v tem
rastel in Ëutil dve kulturi kot vrednoto in ne kot breme. Tudi bilingvizem - obvladanje
dveh jezikov je izredno koristno za posameznika, ker mu razπirja pogled na svet, ker
preide iz poimenovanja na pojmovanje.
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2. »e se druæina namerava vrniti domov, bodo skrbeli za slovensko narodnostno identiteto in tudi otroci bodo enako razmiπljali in Ëutili.
3. »e lahko pogosto obiπËejo domovino, pride otrok v neposreden stik z realno Slovenijo.
4. Ëe matiËna domovina skrbi za svoj prestiæni ugled v svetu in za del naroda, ki je zunaj
njenih meja.
Zanimiv je pojav slovenskega srednjeπolskega teËaja v Argentini. V zaËetku 90. let se je
zaËela preveπati druga generacija v tretjo. To pomeni, da so dijaki æe vnuki Slovencev, rojenih v
matiËni domovini. Nekateri v teh razredih so zelo dobro obvladali slovenπËino, drugi manj. Leta
1991 je RAST XX, to je dvajseta skupina maturantov srednjeπolskega teËaja Ravnatelja Marka
Bajuka, obiskala Slovenijo za maturantski izlet. Prej so Rasti taborile v argentinskih hribih v
Barilochah, kjer je tudi velika skupina slovenskih izseljencev. Ob obisku Slovenije pa so jo
mladi skupinsko “odkrili”. Spoznali so, da Slovenija ni le sanjsko domotoæje njihovih starπev in
dedov, temveË, da je to obstojeËa deæela, nova dræava sredi Evrope, ki jo je ves svet - ravno
zaradi osamosvojitve - spoznal. Sami dijaki so se tudi v svojih argentinskih πolah prizadevali
za predstavljanje Slovenije svojim vrstnikom in profesorjem. Od takrat naprej si je vsaka skupina maturantov prizadevala za obisk Slovenije in je to z organizacijsko in finanËno pomoËjo
Izseljenskega druπtva Slovenija v svetu, slovenskih dræavnih, cerkvenih in drugih ustanov tudi
dosegla. Leta 1992 sem kot njihova bivπa profesorica in hkrati predstavnica Izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu organizirala obisk in jih spremljala po Sloveniji. Bila sem preseneËena, kako
so v enem letu izboljπali znanje slovenskega jezika. Ko pa smo leta 1994 sprejeli skupino
dijakov, ki sem jih v Argentini pouËevala v 2. letniku in s katerimi sem se trudila zaradi
slovenπËine, je bilo preseneËenje mnogo veËje. Nekateri so æe nekaj let prej govorili lepo
slovenπËino, sicer z argentinskim pojoËim naglasom, vendar velika veËina pa ni govorila, ker se
niso znali tekoËe izraæati. Ko pa so priπli v Slovenijo, so vsi lepo govorili slovensko, ko so odπli
iz Slovenije, pa πe bolje (no, razen nekaj hrvatizmov in “ful dobrih” angleπkih popaËenk, ki so
si jih tu pridobili). Upamo, da se bo slovenska narodna identiteta krepila tudi pri mladih, rojenih
v Kanadi in ZDA, ki so enako zaËeli z maturantskimi potovanji v Slovenijo pod okriljem Izseljenskega druπtva Slovenija v svetu.
Skupinski obisk domovine prednikov in oËetnjave dijakov je tako moËna motivacija, da se
mladi potrudijo in uËijo slovenπËine. Ko pridejo sem, jih Slovenija prepriËa, da so oni tudi Slovenci,
ne samo Argentinci, AmeriËani, KanadËani. Dve dekleti iz Argentine in ena iz ZDA so se odloËile,
da nadaljujejo πtudij v Sloveniji. Majhno πtevilo, vendar veliko, Ëe pomislimo, kako teæko se mladi
iz teh dræav loËijo od svojega druæinskega in prijateljskega kroga. Organiziranje in vodenje maturantskih obiskov je velik napor za ID SVS. Zahteva veliko truda, vendar vemo, da je trud poplaËan
z ohranjevanjem slovenske zavesti. Radi bi seveda, da bi se ËimveË Slovencev iz tujine preselilo
v Slovenijo. Ti, ki smo to preizkusili, vemo, da je preselitev kljub zaËetnim teæavam in izgubam
bistvenega pomena za posameznika, ki naredi ta korak, predvsem pa je pomen za velik, a
maloπtevilËen slovenski narod. Vendar Slovenija potrebuje tudi zavedne Slovence v svetu. Izseljenci
so pripomogli k priznanju Slovenije - to moramo vedno ponavljati, da ne bi pozabili na vlogo, ki
so jo ob kljuËnem slovenskem trenutku opravili Slovenci v svetu. Dober Slovenec v svetu je
najboljπi veleposlanik Slovenije, pa πe matiËne domovine niË ne stane.
Ob posredovanju druπtva SVS je leta 1994 Urad za Slovence po svetu povabil voditeljice

32

slovenskih teËajev iz Argentine v Slovenijo na seminar. V naslednjih treh letih pa so priπle
uËiteljice poleg Argentine tudi iz Avstralije, Kanade in ZDA. Taki seminarji so zelo pozitivni, ker
se uËitelji sooËijo z gradivom in pedagogiko, ki jo uËitelji uporabljajo v matiËni domovini. Opozorili pa smo na neko pomanjkljivost: ne ministrstvo za πolstvo, ki organizira pedagoπki del, ne
mediji, ki jih vsako leto intervjuvajo, se ne zanimajo za njihove metode pouËevanja. NamreË,
uËitelji slovenπËine so veËinoma tudi uËitelji v domaËih πolah, torej imajo pedagoπko teorijo ter
pedagoπko in izseljensko prakso. Z upoπtevanjem tega bi bilo pripravljanje seminarja laæje in
uËinkovitejπe.
SËasoma bomo morali misliti na izseljenski uËbenik, ki bi ga sestavili strokovnjaki iz Slovenije skupaj s strokovnjaki iz izseljenstva.
Slovenska dræava skrbi prek izseljenskega druπtva, da poπlje kvalitetne pevske zbore in
folklorne skupine, ki bi navduπile naπe Slovence in jim pribliæali koπËek domovine, hkrati pa
vabi izseljenske zbore, umetniπke skupine in posameznike, da pokaæejo svoj talent Slovencem
v domovini. Tudi to pripomore k ohranjanju slovenstva ali celo prebujanju narodne zavesti.
Izseljenci in tisti, ki v okviru dræavnih in druπtvenih ustanov skrbimo za izseljence, pa moramo upoπtevati (in ne obsojati) vsako emigracijo, takπno kot je, in ji ponuditi to, kar potrebuje.
Zaradi tisoËerih okoliπËin se je slovenstvo ohranilo bolj ali manj na raznih koncih sveta - nekje
kot organizirana skupnost, drugje razprπeno, spet drugje se Slovenci hitro asimilirajo, morda
zaradi dejanskega Ëuta manjvrednosti. Vsaka emigracija (ali posameznik, ki se je izselil iz Slovenije) je ustvarila to, kar je zmogla oziroma potrebovala.
Naπa dolænost je, da jih obravnavamo kot subjekt, ki se v tujini (ali v novi domovini) poËuti
(tudi) Slovenec in ki ve, kaj potrebuje, da bo lahko ohranil svojo slovensko zavest. Nikogar pa
ne moremo prisiliti, da se Ëuti Slovenec, lahko mu le pomagamo, da spozna svoje korenine in
da zaËuti ponos, da pripada takemu narodu. ID SVS - ker je paË druπtvo izseljencev za izseljence
- æe od svojega nastanka obravnava izseljence kot subjekt. V ta namen organizira med drugim
vsakoletne tabore, da izseljenci povedo matiËni domovini in pristojnim organom svoje dejanske
potrebe za ohranjanje Slovenije tudi zunaj slovenskih meja. Potrebno pa je seveda tudi
ozaveπËanje Slovencev, ki æivijo v matiËni domovini, da se Slovenija ne konËa na mejah, da
veliki del slovenskega naroda æivi zunaj slovenskih meja - v zamejstvu in izseljenstvu.
Tukaj se nam poraja vpraπanje, ali se v matiËni domovini zavedajo, da so izseljenci del
slovenskega naroda, katerega moramo Ëimdalj ohraniti v narodnem obËestvu? »e ne bomo
podprli naπih izseljencev, bo Slovenija v svetu poËasi izumrla. Zdi se mi, da Slovenci vse premalo vedo o svojih rojakih, razprπenih po svetu, kaj πele, da bi razmiπljali o njih in jim ponudili
svojo roko. Da se slovenstvo toliko let ohranja v tujem okolju, je v vseh primerih “Ëudeæ”, z
mnogo osebnega truda in narodne zavesti, vendar ne brez Boæje pomoËi. Slovenija pa je moralno dolæna, da skrbi za nje in to ne glede na politiËne usmeritve ali razlike. Imamo kar nekaj
druπtev, ki skrbijo za izseljenstvo. Neposredno skrbijo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za kulturo, ministrstvo za πolstvo in πport, posredno ministrstvo za finance in davkoplaËevalci.
Gospod Cvetko Faleæ iz Avstralije je na 4. taboru Slovencev po svetu dejal: “Kdor nima
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domotoæja, bo teæko razumel praznino, ki jo skuπamo zapolniti v tujini. Ohranjanje slovenske
kulture, ustanavljanje druπtev, grajenje domov in cerkva, izdajanje Ëasopisov in knjig, vzdræevanje
slovenskih πol in lektorata, radijskih programov, zborov in folklornih skupin so naπ dar slovenstvu. Poleg vsakdanjih obveznosti v druæbi, kjer æivimo, je to velik prispevek. Vse to so bile
dodatne “ærtve”, ki smo jih naredili iz ljubezni do slovenstva ... Veliko ur in na milijone dolarjev
je vloæenih v te naπe ustanove in kulturne prireditve, ki smo jih prirejali za naπo Slovenijo v
tujini...
Slovenstvo se da gojiti, a ne brez slovenskega jezika. ©olanje in ohranjanje slovenπËine je
tako teæka naloga, da si je Ëlovek brez tega izkustva niti predstavljati ne more ... Argentinski
Ëudeæ je poleg gojenja slovenske kulture tudi ohranitev slovenske zavesti in jezika naπi mladini.
Kdaj bo plaËan davek Slovencem v Argentini za te ærtve? (Kdaj vsem Slovencem po svetu?
op. p.) ... UËenje slovenskega jezika, mora biti zagotovljeno v ustavi vsakemu Slovencu, le
tako bo reπenih vsaj nekaj potomcev v tujini.”
Pred drugo svetovno vojno je bil po πolskem programu pred izseljensko nedeljo obravnavan
izseljenski problem. Dijaki so se zanimali in Ëutili z izseljenci in soËustvovali z njimi ob izgubi
domovine - Oton ÆupanËiË, France BalantiË, Rafaelova druæba. Morda bi koristilo vkljuËiti v
πolski program izseljenski problem. V prejπnjem reæimu je npr. Izseljenska matica skrbela le za
“svoje” izseljence, “druge” pa je ignorirala, oziroma delovala razdiralno. Z demokracijo je nova
slovenska dræava sprejela vse razkropljene otroke pod svoj plaπË. Takrat je mnogo Slovencev
spoznalo, da velik del slovenskega naroda æivi izven slovenskih meja. V prvih letih je izseljenstvo doæivelo svoj boom. Æal v teh letih ni dosti veË kot samo to. Slovenci in mediji se ne
zanimajo za naπe izseljence, moËno zanimanje pa pokaæejo tisti posamezniki, ki æelijo v bliænji
prihodnosti potovati po svetu. Dobro je imeti nekoga znanega. V zadnjih letih se kar nekaj
πtudentov in mladih raziskovalcev zanima za izseljence, vendar malo sem jih sreËala, ki bi jih
izseljenci zanimali le kot “del mojega” - veËina se æal zanima zato, da bi lahko na raËun dræave
in raznih sponzorjev potovala v tujino, ali da bi jih opisala kot zanimiv etnoloπki, vËasih Ëudaπki,
drugiË patoloπki socioloπki primer. Pozabijo pa (ali zatajijo) ves trud, razdajanje, prostovoljno
delo, solze in ljubezen do naroda - prvine, ki so gradile in gradijo Slovenijo v svetu.
Slovenci po svetu so dobri gostitelji slovenskim turistom. Veselijo se jih in jih sprejmejo z
najveËjo pozornostjo. Ko pa se je izseljenec odloËil za povratek, se je odnos mnogih domaËih
in bivπih prijateljev takoj spremenil. Vemo da, smo drugaËni, Ëeprav smo vsi Slovenci. Med
nami, ki smo priπli po osamosvojitvi in smo veËinoma potomci politiËnih izseljencev, in temi
Slovenci, ki æivijo vseskozi tukaj, je 50 let razlike v jeziku, navadah, obnaπanju, naËinu
razmiπljanja.
Slovenski izseljenci morajo biti ponosni, da so Slovenci oziroma potomci Slovencev. To bomo
dosegli poleg zgoraj navedenega s poπiljanjem kvalitetnih umetnikov, strokovnjakov, πportnih
reprezentanc, kakovostnih izdelkov za izvoz, politiËno uËinkovitih veleposlaniπtev, z dobrimi
politiËnimi odnosi s tujimi politiki, z dobrimi turistiËnimi ponudbami, dobro predstavljenimi v
svetu, z velikim in kakovostnim prizadevanjem za Ëimboljπo predstavitev Slovenije v bolj ali
manj pomembnih mednarodnih tekmovanjih - Eurosong, izbor miss sveta itd. Ko zastopamo ali
predstavljamo svojo dræavo ni pomembno le tekmovati, pomembno je zmagati ali vsaj uvrstiti
se med najboljπe. Hrvaπka narodna zavest in njihova visoka uvrstitev na raznih meddræavnih
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tekmovanjih sta brezdvoma povezani. Kje je slovenska zavest v domovini? Koliko zastav visi
na dræavni praznik na kriæpotjih in na hiπah ali vse leto na javnih zgradbah? (Na Bledu ali na
stolpu ljubljanskega gradu npr. visi le krajevna zastava.) Kaj se je zgodilo z italijanskim kovancem, ki je del naπe zemlje vkljuËil v svojo? Kaj se prepogosto dogaja z naπo mejo na morju?
Zakaj to maloduπje? Zakaj toliko samomorov? Vse to je seveda druga tema, ki pa je neposredno
povezana z izseljenstvom in s krepitvijo slovenske zavesti ter ohranjanjem slovenske kulture.
Kot je bilo æe omenjeno, so se Slovenci vsa ta leta trudili in se πe trudijo, da ohranjajo
slovensko kulturo in slovenski jezik tudi izven slovenskih meja. Kot je bilo omenjeno na naπem
prvem taboru, izseljenci æivijo v nekem poslanstvu, zasledujejo neki cilj, njih namen je skrb za
otroke. Njihovi znaËilnosti pa sta vzajemnost in solidarnost.
Æal pa se v domovini pojavljajo Ëlanki, ki kritizirajo naËin obstoja slovenske skupnosti v
svetu, z neko razlago o mitih in kvaziskrbi za posameznika, ne gleda se na slovensko skupnost
kot celoto. Hkrati pa se prerokuje dokonËno asimilacijo in smrt slovenstva izven slovenskih
meja.
Dejansko je asimilacija zelo zelo poËasna, na kar bi morala biti Republika Slovenija ponosna,
ne pa na strokovnih in nestrokovnih razpravah dokazovati, da bo do popolne asimilacije le
priπlo. (Æe pred desetletji je v Sloveniji izπla knjiga Janeza »uËka Sramota umira poËasi. Pisec v
njej blati slovensko politiËno emigracijo v Argentini. Reæimska laæ je æe umrla, Slovenija v
Argentini pa πe æivi.)
O integraciji ali asimilaciji odloËa vsak posameznik na podlagi ne samo druæinske vzgoje in
represivnosti etniËne skupnosti, temveË iz lastnih izkuπenj in doæivetij druæinske vzgoje, æivljenja v skupnosti in v πirπem neslovenskem okolju. Zato so se nekateri izseljenci in potomci iz
iste druæine in enako dejavni v skupnosti integrirali, drugi pa asimilirali in so morda eni in drugi
sreËni, ker paË drugaËe doæivljajo narodno identiteto. Seveda pa skupnosti kot enotnemu telesu
ni vseeno, da izgubi Ëlane, ker je njen namen skrbeti za ohranjanje - v tem primeru - slovenstva, iz ljubezni do izroËila, ki so ga prinesli s seboj ali so ga dobili od prednikov. Te ljubezni
strokovnjaki v svojih razpravah ne omenjajo, Ëeprav je ravno ta ljubezen razlog za ohranjanje
slovenske kulture v svetu skozi desetletja.
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1. vrsta z desne: predsednik Slovenije v svetu Boπtjan Kocmur, poslanec Marjan Schiffrer, hotelir c.Vinko Levstik
2. vrsta: predsednik SSK dr. Joæe Bernik s soprogo
3. vrsta: sekretar mestnega sveta ObËine Ljubljana dr. Milan Zver

Z leve: Petra Nadiæar (MZZ), Mihaela Logar (dræavna sekretarka za Slovence po svetu), poleg nje na desni Milena Cerar
(svetovalka kult. ministr. za Slovence po svetu) ter dr. Majda ZbaËnik (poslanka DZ SDS) in soprog dr. Lojze ZbaËnik
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Sv. maπa v zavodski kapeli - nadπkof Alojzij ©uπtar s somaπevalci. Na levi msgr. Janez Zdeπar (NemËija), na desni
Stanislav Cikanek (Velika Britanija) in Janez Rihar (Rafaelova druæba)

Predstavniki slovenskih skupnosti po svetu. Z leve: dr. Uroπ in Mate Roesmann ter Maruπka PogaËnik (ZDA),
Alenka Schiffrer (Argentina), Joæica Gerden (Avstralija), Ema PogaËar (Kanada), Vesna KorπiË-Zorn (Francija) in
ravnatelj klasiËne gimnazije Zavoda sv. Stanislava Joæe Mlakar ter koordinator mag. Ivan Koroπec.
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Predsednik Izseljenskega druπtva Slovenija v svetu
dipl. ekon. Boπtjan Kocmur

Dræavna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu
ga. Mihaela Logar

Basbaritonist Marko Fink in pianistka Nataπa Valant
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Ustvarjanje Slovencev, naseljenih
po osamosvojitvi v Sloveniji
prof. Borut UrπiË
Glavni odbor Izseljenskega druπtva Slovenija v svetu se je odloËil, da v okviru letoπnjega,
tokrat æe 5. tabora Slovencev po svetu, ki bo potekal v soboto, 20. junija 1998, kot spremljevalno prireditev organizira razstavo Ustvarjanje Slovencev, naseljenih po osamosvojitvi v
Sloveniji.
S to razstavo druπtvo izpostavlja na ogled ustvarjanje svojih najvidnejπih predstavnikov, ki
so s svojimi stvaritvami in javnim delovanjem bistveno prispevali k uveljavitvi te nove skupnosti v neodvisni Sloveniji. Gre za povsem novo kategorijo Slovencev, ki niso bili rojeni v
Sloveniji ali so veËji del svojega æivljenja preæiveli izven meja Republike Slovenije, pa vendar
niso veË izseljenci oziroma zamejci, saj so se po osamosvojitvi preselili v Slovenijo. Priπli so iz
najrazliËnejπih koncev - iz Argentine, Italije, ©vice, Zdruæenih dræav Amerike, Skandinavije in
πe od kod.
Vsem predstavljenim ustvarjalcem sta skupna status povratnika oziroma novega naseljenca
v domovini ter njihova kulturna ustvarjalnost v πirπem pomenu besede. Ob pregledu razstavljenega gradiva, kjer prevladujejo literarno, likovno in glasbeno ustvarjanje, se sreËamo tudi z
nekaterimi posamezniki, ki so svoj deleæ doprinesli v smislu πirπega javnega delovanja in uveljavitve nove skupnosti v slovenskem prostoru. Pri tem mislimo predvsem na dragocene prispevke
s podroËja publicistike, zaloæniπtva, πporta in raziskovalne dejavnosti. Ne moremo mimo dejstva, da so nekateri od omenjenih ustvarjalcev v zadnjih letih bistveno prispevali tudi k sploπnemu
uveljavljanju in poznavanju slovenskega naroda izven domaËih meja in so tako postali pravi
ambasadorji slovenske kulture v svetu.
Pri tej novi kategoriji Slovencev, naseljenih v domovini po osamosvojitvi, velja πe posebej
opozoriti na njihovo soËasno navzoËnost v razliËnih okoljih - v domovini, zamejstvu, izseljenstvu in v πirnem svetu. VeËina predstavljenih ustvarjalcev namreË praviloma πe vedno vzdræuje
æiv stik s svojim prvotnim okoljem. Ravno v povezovanju razliËnih kulturnih okolij moramo
videti dragocen element, ki daje tej skupnosti posebno mesto v sodobni slovenski druæbi. V
upanju, da jih bo slednja sprejemala z vedno bolj odprtimi rokami, Ëlani izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu priËakujemo, da bo nova skupnost Slovencev v domovini, ki se je formirala v
zadnjih letih, vztrajno rastla tudi v prihodnosti. Upamo, da se bo πe mnogo Slovencev, ki æivijo
v tujini, odloËilo za povratek v domovino!
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Zorko SimËiË,
(r. 1921, Maribor), dramatik, pisatelj, pesnik in publicist. Za roman Prebujenje (1942) je
prejel Preπernovo nagrado mesta Ljubljane leta 1944. Ko je souredil Zbornik Zimske pomoËi, je
izπla tudi njegova zbirka satir Tragedija stoletja. Æe v eksilu je izdal libreto Krst pri Savici(1956), nakar so sledile knjige: »lovek na obeh straneh stene (1957), novela “umetniπko
najpomembnejπega pisatelja v emigraciji” (Janko Kos), “estetski vrh emigracije” (Joæe PogaËnik),
“roman leta 1991” (Delo). Novelo so ponatisnili v domovini (1991) in avtor je zanjo dobil
nagrado Preπernovega sklada. Leta 1965 izide drama Krst pri Savici, nato drama Prezgodaj
dopolnjena mladost (1967), “eno najvznemirljivejπih dramskih besedil zadnjih desetletij”,
“njaviπji doseæek sodobne slovenske dramatike” (Taras Kermauner), ciklus pesmi Korenine
veËnosti (1974), mladinski igri »arovnik zaËarane doline in Druæina Zebedej (1980), Trije
muzikantje ali Povratek Lepe Vide (1989); Slovensko kanadska kulturna nagrada in træaπka
nagrada Vstajenje za leto 1990.
V Buenos Airesu je tiskana knjiga Prepad kliËe prepad (1992) z dramama Zgodaj dopolnjena mladost in Tako dolgi mesec avgust. Ko se avtor po skoraj petdesetih letih vrne v Slovenijo,
izidejo Odhojene stopinje, skupaj z izborom avtorjeve krajπe proze in esejistike.
Po vrnitvi v domovino doæivi pisatelj ponatise naslednjih del: drame Krst pri Savici, zgodbe
za otroke Druæina Zebedej, kjer vsi polni so idej in zgodbe Trije muzikantje ali Povratek Lepe
Vide.
Del SimËiËeve proze in poezije je vkljuËen v razne antologije: Dnevi smrtnikov (Buenos
Aires, 1960), Antologija slovenskega zdomskega pesniπtva (Buenos Aires, 1980), Zrasle so
na tujih tleh (Ljubljana 1991) in Pod juænim kriæem (Ljubljana, 1992).

Marko Fink, basbariton
Rojen slovenskim starπem v Buenos Airesu, Argentina. Pevski nastopi tet in oËeta (Kvartet
Fink) so ga nagibali k sodelovanju v otroπkih zborih. Svojo pevsko sposobnost je pridobil pri
Ivanu Ivanovu in Victorju Srugu. Glasbeno se je izpopolnjeval pri evropskih mojstrih: Philippe
Huttenlocker, Wolfgang Schoene, Aldo Baldin, Erik Werba, ki so priπli v Buenos Aires, povabljeni po Festivales Musicales in Goethe Institut, in pa v Londonu pri Heather Harper in Robert
Sutherland (πtipendija Shell Argentina, 1988). Kot Ëlan Argentinskega polifonskega zbora (Roberto Saccente), Vokalne skupine Karantanija (Marija Fink-GerziniËeva), Musicamara (O. Galvez
Vidal), Camerate Monteverdi (Alberto Balzanelli), Camerate Vocale (Gillermo Opitz) in Grupo
Carlos Vilo, si je pridobil bogatih glasbenih izkuπenj.
V okviru glasbenega programa Bachove akademije v Buenos Airesu (Mario Videla) je imel
prviË priloænost nastopati v teæjih solistiËnih partih.
Leta 1990 se je Marcos Fink preselil v Evropo, ker ga je vodstvo salzburπkega Landestheatra
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povabilo v kader solistov ob 200-letnici Mozartove smrti, kjer je tudi debitiral v operi in imel
priloænost izvajati vloge Figara (Figarova svatba), Leporella (Don Giovanni), Don Alfonso
(Cosi fan tutte), Glasnika (»arobna piπËal), Colasa (Bastien in Bastienne), idr. Sodeloval je
kasneje pri opernih produkcijah Rossinija, Mozarta, Nicolaia, R. Straussa, Mussorgskega in
Donizettija v opernih hiπah v Baslu, Frankfurtu, Bordeauxu, Cataniji, Trstu, San Sebastianu in
Opera Comique v Parizu.
Marcos Fink je redno vabljen k sodelovanju kot solist pri oratorijskih skladbah in je do sedaj
nastopal v koncertnih dvoranah v Buenos Airesu, Parizu, Dunaju, Madridu, Barceloni, Æenevi,
Lausanni, Pragi, Bratislavi, Ljubljani, Strasburgu, Lisboni, Milanu, Zagrebu, Tokyju, idr. pod
vodstvom znanih mojstrov, kot so Michel Corboz, Leopold Hager, Hans Graf, Alain Lombard,
Claudio Scimone, Semyon Bychkow, Gunther Teuring, Uwe Mund, Sylvain Cambreling, Theodor Guschlbauer, Milan Horvat, Rene Jacobs, Anton Nanut, Marko Munih. Pinchas Steinberg,
Martin Haselboeck in drugi.
V Ljubljani pogosto sodeluje pri izvajanju in snemanju oratorijev slovenskih in tujih avtorjev
v sklopu abonmajev Ljubljanske filharmonije, Simfonikov RTV Slovenije in Vokalnega abonmaja Slovenskega komornega zbora (Mirko Cuderman). S tem zborom snema v sklopu projekta Musica sacra slovenica.
Vabljen je tudi kot izvajalec samospevov. Ta repertoar mu πe posebno leæi. V Ljubljani so
izπle pri Zaloæbi kaset in ploπË tri zgoπËenke Schubertovih ciklov: Lepa mlinarica, Zimsko
popotovanje in Labodji spev s klavirsko spremljavo Nataπe Valant in prepesnitvi v slovenπËino
Pavla Oblaka (za Zimsko popotovanje je dobil Zlatega Orfeja za najboljπo interpretacijo od
Academie du Disque Lyrique iz Pariza), in pa BoæiËne skrivnosti Stanka Premrla. V Æenevi
je zaloæba Cascavelle izdala ploπËo z agentinskimi samospevi Carlosa Guastavina.
Sodeloval je tudi pri snemanju zgoπËenk: Haendel-Mozart: Mesija, J. Haydn; Maπa sv.
Cecilije, Puccini: Slavnostna maπa, Bach: H-moll maπa in Mozart: Requiem (vse pod vodstvom Michela Corboza), Mozart: Koenungsmesse (Leopold Hager), Musica Imperialis s
skladbami Leopolda J. z Dunajsko akademijo (Martin Haselboeck), G. Rossini: Petite messe
solennelle (Rolf Beck) in pa Mozartovi operi Don Giovanni v vlogi Leporella (Alain Lombard).
Veliko snema tudi za program Radia Slovenije.
V francoskem Bordeauxiu je pred kratkim uspeπno odpel glavno vlogo v Donizettijevi operi
Don Pasquale, v Frankfurtu pa vlogo Dulcamara v L’elisir d’amore.
Je tudi diplomiran inæenir agronomije in je 16 let pouËeval na katedri za Agrarno zoologijo na
Agronomski fakulteti v Buenos Airesu. Med letoma 1987 in 1990 pa je opravljal tudi posel
direktorja za podiplomske πtudije in raziskovanje na isti fakulteti.
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Juan Vasle - basbariton
Rodil se je v Buenos Airesu v Argentini. Pevsko diplomo si je pridobil v Instituto Superior del
Arte (Visokem institutu za umetnost), v Teatro Colon. Izpopolnjeval se je v Evropi s Haether
Harper Ernstom Haeflogerjem in Antonom Dermoto.
Nastopal je kot operni pevec v teatru Colon in drugih juænoameriπkih gledaliπËih. Leta 1989
je bil finalist z Lucianom Pavarottijem na Internacional Voice Competition v Philadelphiji v ZDA,
leto kasneje pa je koncertiral v Avstraliji. Od leta 1990 je solist ljubljanske Opere, kjer je odpel
okoli 300 opernih predstav in vrsto pomembnih basovskih vlog (Zaharija, Lindort, Coppelius,
Dappertutto, Miracle, Don Alfonso, Ferrando, Escamillo, St. Bris, Don Basilio, Veliki inkvizitor,
Martin Krpan, Aekel, Des Grieux, Ramfis, itd.). Veliko je tudi pel v oratorijih in recitalih. Nastopil je v NemËiji, Italiji in na Hrvaπkem.
Izdal je dve solistiËni zgoπËenki: Slovenske pesmi in dvojno Slovenski samospevi XX. stoletja.
Napisal je knjigo Pevci so tudi ljudje, ki vsebuje intervjuje z znanimi opernimi pevci.

Marko Jerman, oblikovalec in izdelovalec vitraæ
Rodil se je 20. januarja 1957 v Barilochah v Argentini (oËe France je odπel tja iz Dola pri
Ljubljani, mati LuËka Kralj pa iz Gorice). Po srednji πoli se je likovno izpopolnjeval pri akademskem slikarju in grafiku Juanu Antoniu Spotornu v Buenos Airesu in kasneje pri akademskem
kiparju Rafaelu Roci v Barilochah.
S snovanjem, naËrtovanjem in izdelavo vitraæev (barvnih oken) se je zaËel resno ukvarjati
leta 1981, potem ko se je v Milanu v Italiji izuËil te umetnosti pri slikarju in mojstru vitraæev
Santeju Pizzolu.
Jermanovi vitraæi danes krasijo cerkev San Eduardo v Barilochah in mnogo zasebnih stavb,
zlasti v Buenos Airesu.
Leta 1991 se je Marko Jerman z druæino preselil v Slovenijo, danes tu æivi in dela. Njegove
vitraæe, katerih osnutke raztavljamo tukaj, lahko obËudujemo v cerkvah Sv. Druæine, Ljubljana-Moste, na Fuæinah, v Preski in Sori pri Medvodah, v Vrhpolju pri Vipavi, v stolnici v Mariboru, v HoËah pri Mariboru, v LjubiËnem nad PoljËanami, v samostanu sester usmiljenk v
Kamniku in v spominskem znamenju v ©entjoπtu nad Horjulom.

Marjetka Dolinar, akademska slikarka
Rojena v Buenos Airesu je diplomirala na Viπji πoli za risanje, slikarstvo in umetnostno
zgodovino v Buenos Airesu.
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Izpopolnjevala se je pri slikarju Luisi Villanueva in pri kiparju Francetu AhËinu. Od
leta 1984 do 1988 se je specializirala na Institutu πpanske kulture, leta 1985 je obiskovala atelje Richarda Martina Crosa in kasneje tudi ustvarjala pri znanem slikarju
Heliosu Gagliardiju.
Do leta 1992 je pouËevala risanje v osnovnih in srednjih πolah ter slikarstvo na Akademiji
likovne umetnosti.
Trinπtiridesetkrat je sodelovala na razstavah po Juæni Ameriki, Sloveniji in Evropi ter prejela
veliko posebnih priznanj.

Zalka Arnπek, kiparka
Rojena v Barilochah v Argentini.
Po konËanem πtudiju umetne obrti v Buenos Airesu, se je v rodnem mestu Bariloche uËila
kiparstva v keramiËni delavnici kiparke Ruth Viegener in grafike pri prof. Patriciji Alcaide.
V Argentini je pouËevala likovni pouk na razliËnih πolah in vodila keramiËno delavnico v
bariloπki πoli za umetnost.
Leta 1990 je priπla v Slovenijo, kjer trenutno pouËuje kiparstvo v otroπkih in mladinskih
skupinah Pionirskega doma.
Leta 1998 je likovno opremila prvi slovenski prevod Tagorejeve knjige Lipika.

Monika KambiË, prva Slovenka na Fitz Royu
Rojena je bila v Argentini, v Barilochah - deæeli jezer in gora. Zdaj æe nekaj let æivi v Sloveniji. Æe od rane mladosti je Ëutila izredno privlaËnost do gora, zato ni izostala na nobenem
pohodu Slovenskega planinskega druπtva v Barilochah, najprej laæjih smeri, mimo “Podskalce”
do Schmolovega in TonËkovega jezera za Catedralom, pozneje pa zahtevnejπih tur: Lopeza,
Lagune in Cerro Negro, Tronador.
V plezalne ture se je Monika uvajala z bariloπkimi planinci, pod strateπko izkuπenostjo
priznanega gornika prof. Dinka Bertonclja. Neugnani klic z gora jo je vabil v vedno zahtevnejπe
vzpone.
Letos januarja si je Monika zastavila cilj, osvojiti Casarottov steber v nevarno lepi, vabljivi
gori Fitz Roy v juænih Andih.
S Klemenom Malijem sta se odloËila za francosko-argentinsko smer ter po velikem naporu in
sneænih viharjih dosegla vrh 14. februarja zveËer.
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Monika je æe v drugiË prejela priznanje Planinske zveze Slovenije - najuspeπnejπa alpinistka.
V minuli sezoni je opravila Ëez 80 vzponov doma in v tujini. Med temi so znaËilne klasiËne
smeri v Dolomitih in Bonattijev steber v Druju.
Kljub kratki alpinistiËni karieri se je Monika povzpela tudi na andske πesttisoËake. Skozi vse
leto je bila aktivna v domaËih stenah, plezala pa je tudi v hrvaπki Paklenici in grπki Meteori.
V kopni skali Monika obvlada smeri πeste teæavnostne stopnje.

dr. Ludvik »anæek, podjetnik, publicist
Marca 1996 se je za stalno vrnil v domovino, po 30 letih izseljenstva v ©vici. Njegov namen
je po svoji moËi prispevati k razvoju demokracije v Sloveniji.
PolitiËno se je vkljuËil v Socialdemokratsko stranko.
Je veËinski lastnik druæbe VEDA d. o. o., ki izdaja tednik Demokracija.
Od jeseni 1996 je predsednik Zdruæenja ærtev komunistiËnega nasilja
Avgusta 1997 so na njegovo pobudo ustanovili Zdruæenje svobodnih partizanov, borcev za
svobodo in ne za komunizem.
Zaradi aktivnega delovanja v obeh zdruæenjih, ga komunisti sramotijo (obrekujejo) v Ëasopisih, predvsem v Delu.

prof. Pavlinka Koroπec Kocmur
Rodila se je 1961. slovenskim starπem v Argentini, kjer je dokonËala πtudij hispanistike in
svetovne knjiæevnosti na buenosaireπki univerzi. PouËevala je na raznih argentinskih srednjih
πolah in kot asistentka na fakulteti predavala slovenπËino na seminarju Lingvistike pri pouËevanju
jezikov. Sodelovala je v slovenski skupnosti v raznih odborih in na raznih proslavah. Leta
1986 in 1987 je bila dvakrat zaporedoma izvoljena za predsednico Slovenske dekliπke organizacije osrednjega odbora slovenskih mladinskih organizacij. Objavljala je v slovenski mladinski reviji Mladinska vez. Od leta 1986 je pouËevala slovenπËino in slovensko knjiæevnost na
Slovenskem srednjeπolskem teËaju ravnatelja Marka Bajuka. Ob nastanku slovenske radijske
oddaje Slovenski kotiËek je sodelovala kot sourednica in voditeljica programov. Z moæem sta
predavala o Francetu Preπernu v slovenskem domu Triglav. Leta 1989 je napisala monografijo
Slovensko πolstvo politiËne emigracije v Argentini.
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Leta 1991 - ob slovenski osamosvojitvi - se je z moæem preselila v Slovenijo, kjer je
dokonËala πtudij slovenistike in diplomirala na temo “Pisateljska druæina France BalantiË”..
Napisala je veË referatov o Slovencih iz Argentine iz zgodovinske in lingvistiËne perspektive.
Svoje prispevke, intervjuje, prevode in razmiπljanja je objavila v Ëasopisu Slovenec, v reviji
Zaveza, ter v tednikih Druæina in Demokracija. Sodelovala je pri izdaji Litterae slovenicae Cuentos eslovenos contemporaneos, kjer je prevedla kratko prozo Boπtjana Seliπkarja. Ob papeæevem obisku je prevedla v πpanπËino za zaloæbo Druæina Katoliπka Cerkev v Sloveniji. Leta
1997 je napisala spremno besedo ob prevodu romana Canaima venezuelskega avtorja Romula
Gallegosa. Sodeluje pri Izseljenskem druπtvu Slovenija v svetu pri organizaciji raznih programov, vodenju prireditev in skupin ter urejanju glasil. Nastopila je na spominskih proslavah v
KoËevskem rogu, Teharjah in raznih odkritjih spominskih ploπË po Sloveniji. PouËevala je
πpanπËino na Poljanski gimnaziji.

Boπtjan Kocmur, dipl. ekon.
Rojen v Argentini leta 1956 slovenskim starπem, se je aktivno udeleæeval dejavnosti slovenske skupnosti v Argentini zlasti v Slomπkovem domu, pri Slovenski fantovski zvezi (SFZ),
Slovenski katoliπki akciji in pri Slovenskem katoliπkem akademskem druπtvu (SKAD). Na
buenosaireπki univerzi je konËal magisterij iz ekonomije. Po treh letih dela v gospodarstvu in
dvanajstih letih kot ekonomist v buenosaireπki banki se je leta 1991 z æeno preselil v Slovenijo.
V letu 1992 je na pobudo in s podporo predstavnikov slovenskih skupnosti po svetu ter s
sodelovanjem nekaterih potomcev izseljencev, ki so se preselili v Slovenijo, ustanovil Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu, kateremu predseduje.
Po prihodu v Slovenijo ga je prva Demosova vlada zadolæila kot koordinatorja projekta za
ustanovitev slovensko-italijanske banke. Leta1992 se je zaposlil pri Ëasopisu Slovenec in bil tri
leta urednik pisem bralcev - Tako mislim. Pri tedniku Demokracija je sodeloval kot urednik
izseljenske priloge.
Po raznih krajih je predaval o Slovencih po svetu in kot predsednik Izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu redno predstavljal slovenski javnosti izseljensko problematiko in obiskoval
Slovence po svetu, katerim druπtvo namenja razne programe.
Ustanovil je samostojno podjetje in kot zaloænik je v petih letih izdal dvanajst knjig iz izseljenske
literature in πpanskoameriπke knjiæevnosti.

45

Marko Jerman

Z razstave
“Ustvarjanje
Slovencev,
naseljenih po
osamosvojitvi
v Sloveniji”

Marjetka Dolinar

Pavlinka Koroπec Kocmur
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Zalka Arnπek

Boπtjan Kocmur
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Marko Fink

Zorko SimËiË

Juan Vasle
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Prejeli smo:
Spoπtovani!

Ljubljana,18. junij 1998

Zahvaljujem se za Vaπe prijazno vabilo na 5. tabor Slovencev po svetu.
Na æalost se vabilu ne bom mogel odzvati, saj sta v soboto, 20. junija, æe sklicani seji predsedstva in sveta Socialdemokratske stranke Slovenije.
Udeleæencem sreËanja in okrogle mize æelim uspeπno delo in vse skupaj lepo pozdravljam.
Janez Janπa
predsednik SDS

Spoπtovani!

Gorica, 19. junija 1998

Kot sem Vam æe najavil, se bom v druæbi rojakov iz Gorice udeleæil 5. tabora Slovencev po svetu.
IstoËasno Vam sporoËam, da sem po faksu poslal fotokopijo Vaπega programskega vabila na
R. A. I. Radio-Tel. It. s slovenskim programom v Trstu. Slednjega sem naprosil, da pri poroËilih,
katera so πtirikrat na dan, sporoËijo tudi poslano. To so storili æe danes ob 7. in 8. uri. Po tej poti
se informira zamejske Slovence, da se tudi oni udeleæijo.
Æelim obilo uspeha in nasvidenje!
Cav. Vinko Levstik

Spoπtovani gospod predsednik Boπtjan Kocmur!
V imenu druπtva ZEDINJENA SLOVENIJA, predstavniπke organizacije emigracije v Argentini,
izrekamo iskrene Ëestitke in vse dobre æelje ob 5. TABORU SLOVENCEV PO SVETU. »estitamo
vam za Vaπo vztrajnost, s katero opozarjate rojake v domovini, da je mnogo slovenskih src tudi
zunaj meja Republike Slovenije, ki vroËe ljubijo svojo oËetnjavo.
Upamo, da bo tudi letoπnja tema Smernice za ohranjevanje slovenske kulture in πolstva med
Slovenci po svetu pobudila vrsto praktiËnih napotkov, kako na tem osnovnem podroËju, ki je
πolstvo, podpreti ohranjanje slovenskih skupnosti po svetu.
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Prejmite Vi in Vaπi sodelavci, kakor tudi vsi udeleæenci 5. tabora naπe iskrene Ëestitke in
prisrËne pozdrave!
Za DRU©TVO ZEDINJENA SLOVENIJA-BUENOS AIRES
Marjan Loboda
predsednik

Dragi g. Boπtjan in ga. Pavlinka!

Berwyn, 12. junij 1998

Iskrena hvala za povabilo na 5. tabor Slovencev po svetu, ki pa se ga ne bom mogel udeleæiti. »eprav me silno mika, da bi po 53 letih πe enkrat zaæivel s to mojo predrago deæelo, kjer æivijo
ali pa v njej poËivajo mnogi moji najbliæji in najprisrËnejπi, se vendarle bojim, da mi to ni
namenjeno.
Vaπemu iskrenemu, nesebiËnemu in poærtvovalnemu prizadevanju æelim vse dobro, πe prav
posebej nenehno boæje spremstvo pri spoπtljivem in zvestem ohranjanju slovenske misli, besede in kulture.
Lepo pozdravljam!
Joæe Rus, Berwyn, ZDA

Druπtvu Slovenija v svetu
Spoπtovani!

Guelph, 3. junija 1998

Iskrena hvala za Vaπe pismo in povabilo za sodelovanje na taboru Slovencev.
Zelo rad bi se odzval vaπemu vabilu, toda na æalost mi zdravje ne dopuπËa, nisem veË za
dolga potovanja.
Poizkusil bom najti nekoga, ki bi me zastopal.
Zelo cenim Vaπe nesebiËno delo in Vam æelim obilo uspeha in boæjega blagoslova.
Iskren pozdrav vsem in Bog vas æivi!
Ciril Preæelj, Guelph, Kanada

50

Kazalo
• V. tabor Slovencev po svetu, Boπtjan Kocmur, predsednik SVS
• Referati udeleæencev okrogle mize
• Marjan Loboda, predsednik Zedinjene Slovenije v Argentini
• Joæica Gerden, tajnica Avstralske slovenske konference
• Aleksandra Ceferin, slovenska uËiteljica v Avstraliji
• Verena KorπiË Zorn, slovenska uËiteljica v Parizu
• Blaæ PotoËnik, ravnatelj slovenske πole v Torontu
• Maruπka PogaËnik, ZDA
• dr. Mate Roesmann, predsednik Ameriπkega sveta v ZDA
• dr. Uroπ Roesmann, univerzitetni profesor v ZDA
• prof. Joæe Mlakar, ravnatelj klasiËne gimnazije
• Mihaela Logar, dræavna sekretarka na MZZ
• Milena Cerar, svetovalka ministra na MK
• Razprava
• dr. Peter Vencelj, Druπtvo slovenskih katoliπkih izobraæencev
• Marjan Schiffrer, poslanec SKD v DZ RS
• dr. Joæe Bernik, predsednik SSK
• Rojak iz ©vedske, podjetnik
• Zalka Arnπek, kiparka
• Jana Podobnik, tajnica SSK
• dr. Majda ZbaËnik, poslanka SDS v DZ
• Anton Sole, slovenska skupnost v Zgornji Avstriji
• Mira ©ekoranja, dnevnik Jutranjik
• Danijel Malenπek, tajnik LS
• dr. Lojze ZbaËnik, travmatolog kirurg
• Pisma in razprave
• Polde Cverle, Belgija
• Majda Ocvirk, Mendoza - Argentina
• Druπtvo Slovencev v Mendozi - Argentina
• Majda Starman, Avstrija
• dr. Peter Urbanc, Toronto - Kanada
• Narodni ponos, Æivljenje Slovencev na tujem
prof. Pavlinka Koroπec Kocmur
• Slike: V. tabor Slovencev po svetu
• Razstava: Ustvarjanje Slovencev, naseljenih po osamosvojitvi v Sloveniji
prof. Borut UrπiË
• Zorko SimËiË, pisatelj
• Marko Fink, basbaritonist
• Juan Vasle, basbaritonist
• Marko Jerman, oblikovalec in izdelovalec vitraæ
• Marjetka Dolinar, slikarka
• Zalka Arnπek, kiparka
• Monika KambiË, prva Slovenka na Fitz Royu
• dr. Ludvik »anæek, publicist
• prof. Pavlinka Koroπec Kocmur
• Boπtjan Kocmur, zaloænik
• Slike: Ustvarjanje Slovencev, naseljenih po osamosvojitvi v Sloveniji
• Prejeli smo
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