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Koncelebrirana SV. MA©A z ljubljanskim nadπkofom in slovenskim
metropolitom dr. Francem Rodetom in izseljenskimi duhovniki
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ODPRTJE 7. TABORA SLOVENCEV PO SVETU
• Pozdrav predsednika SVS Boπtjana Kocmurja
• Spomin na pokojnega msgr. Ignacija »retnika (Verena KorπiË-Zorn)
• Glasbeni prispevek solista iz Argentine Matevæa Debevca
in pianista Ivana Vombergarja
• Uvodne besede Branka Zorna, izseljenca in povratnika ter dolgoletnega
kulturnega delavca v Parizu
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OKROGLA MIZA z udeleæbo strokovnjakov iz Slovenije in tujine, na temo
≈Republika Slovenija — mati ali maËeha izseljencem«
(povezovalec prof. Joæe Mlakar, ravnatelj ©kofijske klasiËne gimnazije)

dr. Marjan Drnovπek (ZCR SAZU):
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dr. Andrej Vovko (ZCR SAZU):

≈Kako naπi uËbeniki prikazujejo izseljence«

dr. Joæe Bernik (Svetovni slovenski kongres): ≈Osebna izkustva intelektualca, æiveËega v tujini«
msgr. Janez Pucelj (Slov.kat. misija v Evropi):≈Slovenski izseljenski duhovniki in matiËna domovina«
Zorko SimËiË (izseljenski pisatelj):

≈Odnos matiËne domovine do slovenskih izobraæencev na tujem«

mag. David Taljat (Slov. kat. misija):

≈Slovenski katoliπki duhovnik v sooËenju z integracijo in asimilacijo svojih ljudi«

ob 14,30

Kosilo
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KULTURNI PROGRAM
• Nastop Kamniπkih kolednikov in citrarja Tomaæa Plahutnika.
• Solospevi solistov iz Argentine Matevæa Debevca in pianista Ivana Vombergarja

Vzporedni program za otroke in mlade
Izseljensko druπtvo SLOVENIJA V SVETU — ©tula 23, 1210 Ljubljana- ©entvid, Slovenija
tel. +386 61/152 8920; faks +386 61/152 8925; e-mail: drustvo. svs@guest. arnes.si
Lepo vabljeni!

Koncelebrirana sv. maπa z ljubljanskim
nadπkofom in slovenskim metropolitom
dr. Francem Rodetom in izseljenskimi duhovniki

mag. David Taljat (Nica, Francija), msgr. Janez Pucelj (München, NemËija), dr. Franc Rode, Janez Rihar (Rafaelova
druæba), Stanislav Cikanek (London, Anglija).

Dr. Franc Rode je pozdravil vse udeleæence 7. tabora
Slovencev po svetu. Slovenskim izseljencem, ki so na
obisku v domovini, je izrekel prisrËno dobrodoπlico z
æeljo, da bi se razmere v Sloveniji Ëim prej uredile, in da
bi slovenski izseljenci Ëutili, da jih naπa skupna domovina sprejema kot mati …
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Molitev za Slovenijo
V teh odloËilnih dneh vsem Slovenkam in Slovencem priporoËamo dnevno molitev.
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo
Te, razlij svojo milost na Slovenijo, domovino naπih prednikov
in naπo duhovno domovino.
Podeli ji svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni
druæini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in druæbeni
prenovi po Tvoji volji. Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno
pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoπËenje za
krπitve Tvoje postave na njenih tleh.
Posebej Te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hËeram duha
edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu sreËen dom vsem, ki
skupaj æivijo v njegovem zavetju.
Nam v svetu, ki zavestno sprejemamo slovensko duhovno
domovinstvo, pa pomagaj, da si ohranimo v dejavni zvestobi
svoji zavezi in Tvoji postavi, da bomo æiveli Sloveniji v Ëast in
razcvet, deæeli, ki ji pripadamo, in vsej Ëloveπki druæbi v blagodejen razvoj in Tebi v slavo, ki Ti jo neprenehoma kliËemo.
Slava OËetu in Sinu in Svetemu Duhu …
Slovenci iz Argentine
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VII . TABOR SLOVENCEV PO SVETU

Marjana JAKLI»: Pozdravljeni cenjeni in dragi gostje na 7. taboru
Slovencev po svetu, ki ga vsako leto organizira Izseljensko druπtvo
Slovenija v svetu. Moto danaπnjega 7. tabora Slovencev po svetu:
≈Republika Slovenija — mati ali maËeha izseljencem« bomo zaËeli z
besedami, s katerimi je izrazil svoj pesniπki navdih do domovine izseljenec iz Argentine dr. Marko Kremæar, besedilo izseljenske himne.
Uglasbil jo je Joæe Osana, izseljenec iz Kanade: ≈Kjer rod je moj, kjer
sin je tvoj, tam si, Slovenija.«

8

Pozdravni nagovor predsednika Izseljenskega
druπtva Slovenija v svetu Boπtjana Kocmurja
Spoπtovani Ëlani vlade Republike Slovenije, dr. Andrej Umek in predstavniki slovenskega politiËnega æivljenja v Sloveniji in po svetu ter
vsi, ki ste zadolæeni za Slovence po svetu,
spoπtovani gospod nadπkof dr. Franc Rode, spoπtovani gospod
nadπkof Alojzij ©uπtar,
spoπtovani predstavniki Cerkve na Slovenskem in v izseljenstvu,
drage Slovenke, cenjeni Slovenci iz domovine in izseljenstva!
Vse prav lepo pozdravljam na æe tradicionalnem Taboru Slovencev
po svetu.
Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu se æe veË let prizadeva, da
prisluhne potrebam Slovencev po svetu. V ta namen obveπËa pristojne urade in slovensko
javnost o potrebah izseljencev. Na vsakoletnih taborih se zbiramo, da obravnavamo ægoËe
probleme in iπËemo reπitve. Naπa æelja je, da je slovenski izseljenec obravnavan kot æiv ud
nacionalnega telesa, ne le kot zanimiva zakladnica slovenske folklore. Nekaj smo æe dosegli v
tej smeri. Æal mnogo πe manjka, ker so nekateri vodilni resorji predpostavljali politiËne interese
pred dræavnimi. Predvsem je to oËitno, ko se je v zadnjih letih, tako kot v preteklosti, vsiljevala
nadvlada starih struktur nad izseljenci preko slovenskih veleposlaniπtev po svetu, kar je nedopustno, ker ni v skladu z njihovim poslanstvom.
Na letoπnjem taboru se bomo lotili zelo ægoËe teme: Republika Slovenija — mati ali maËeha
za Slovence po svetu. Obravnavali jo bodo strokovnjaki iz domovine in izseljenstva. Pri
razmiπljanju o tem vpraπanju priËakujemo, da se bo vsak od nas Ëutil klicanega, da s svojo
sposobnostjo prispeva k prijaznejπi Sloveniji za Slovence doma in po svetu. Upamo, da bomo
tudi iz letoπnjega tabora dobili prave smernice za nadaljnje delo.
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Marjana JAKLI»: Hvala gospodu predsedniku Boπtjanu Kocmurju. In zdaj nekaj sporoËil:
Iz kabineta vlade Republike Slovenije so nam sporoËili, da se predsednik vlade gospod doktor Andrej Bajuk ne bo
mogel udeleæiti naπega danaπnjega sreËanja. V njegovem imenu bo zbrane pozdravil dr. Andrej Umek, minister za
okolje in prostor.

Dr. Andrej Umek
Minister za okolje in prostor
Hvala lepa. Lep pozdrav vsem na tem zborovanju. Tistim, ki prihajate od daleË, lep pozdrav
od domovine.
Tema, ki ste si jo izbrali za danaπnji posvet, je izredno aktualna, ne samo za izseljence,
aktualna je tudi za Republiko Slovenijo. Ne dvomimo, da je Slovenija mati vsem Slovencem, da
se tu poËutite doma, da jo imate radi in da jo cenite in jo negujete … negujete jezik, negujete
kulturo, negujete vse, za Ëemer Slovenci stojimo.
Drugo vpraπanje je, ali je Republika Slovenija mati ali maËeha. To vpraπanje boste analizirali
na okrogli mizi, ki bo sledila pozdravnemu govoru. Æelim vam obilo uspeha pri teh analizah,
æelim veliko spodbud novi vladi. Dejstvo pa je, da je vlada dr. Andreja Bajuka zastavila problem
nekoliko drugaËe. Ne izhajamo iz delitev. Ne æelimo delitve na ene in druge. Ne æelimo graditi
na delitvah. Ne æelimo partikularizma in izkoriπËanja partikularizma v ozke interese. To je vlada, ki æeli integrirati, ki æeli biti vlada vseh Slovencev po svetu in v domovini, ki æeli ne favorizirati en socialni sloj na raËun drugega, ki je vlada dogovora, vlada konsensa in vlada harmonije. Upamo, da nam bo to v Ëim veËji meri uspelo. Upamo, da boste na tej okrogli mizi dali tej
vladi spodbude.
In πe enkrat, tako kot je bilo æe povedano, opraviËujem naπega predsednika vlade, doktorja
Andreja Bajuka, ker ima neodloæljive obveznosti, ki jih je sprejel, preden je prispelo vabilo in jih
ni mogel veË odpovedati vendar to ne zmanjπuje v naπih oËeh vaπega sreËanja, tega dogodka,
vrednosti in teæe sporoËil, ki jih boste naslovili Sloveniji in slovenski vladi.
Æelim vam obilo uspeha pri delu in da se ob letu ponovno sreËamo. Hvala lepa in lep pozdrav
vsem.
Marjana JAKLI»: Danaπnjemu sreËanju poπilja pozdrave gospod Janez Janπa, sedanji obrambni minister in predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije. OpraviËuje se, da ne more prisostvovati temu zboru, saj prav ta hip
poteka v Novem mestu konferenca stranke, ki ji predseduje.
Zaradi nujne zadræanosti so se telefonsko opraviËili tudi drugi predstavniki politiËnega æivljenja, ki nam æelijo
uspeπno delo in lepo sreËanje.
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Pred zaËetkom okrogle mize na temo Republika Slovenija — mati ali maËeha Slovencem po svetu, bomo obudili
spomin na letos umrlega dolgoletnega duπnega pastirja monsinjora Ignacija »retnika, ki je s svojim delom bogatil
slovensko skupnost v Parizu. Nekaj spominskih besed nam bo o njem spregovorila gospa Verena KorπiË Zorn, ki je
dolga leta z druæino preæivela v Parizu.

Spomin na pokojnega msgr. Ignacija »retnika
V ponedeljek, 10. aprila, je v Parizu odπel po veËno plaËilo
prelat msgr. Ignacij »retnik. Svoj zadnji dom je naπel na velenjskem
pokopaliπËu, nedaleË od svojega priljubljenega rojstnega ©martina pri ©aleku na ©tajerskem, kjer æivijo, kot se je rad poπalil,
najboljπi Slovenci.
Gospod prelat je bil do leta 1993 duπni pastir za Slovence v
Parizu, lanskega aprila pa se je vrnil v ljubljeno Slovenijo, kamor
mu je bil do osamosvojitve vstop prepovedan. Bil je eden tistih
ljudi, ki mu za usodo domovine ni bilo vseeno: nosil jo je ves Ëas
v srcu, se æivo zanimal za dogajanje v njej, molil zanjo in jo
skuπal ohranjati æivo v ljudeh, ki so mu bili kot izseljenskemu
duhovniku zaupani. Gospod »retnik je po vojni oral ledino glede oskrbe velikega πtevila ljudi, ki
so morali zapustiti svoj dom. Globoko je spoznal nepopisno duπevno stisko teh nedolænih ærtev,
ki so se v obupu zatekale k njemu po tolaæbo, najrazliËnejπe nasvete in pomoË. V sebi je poleg
duhovniπkega poklica moral zdruæevati πe sluæbo socialnega delavca, podpornika v gmotnih
stiskah, iskatelja zaposlitev, urejevalca uradnih listin in πe marsikaj. Kako hudi so bili tisti Ëasi,
dokazuje dejstvo, da o tem g. »retnik ni rad govoril, saj bi bilo za vse preveË boleËe. ©koda! Z
njim je tako odπel v grob dobrπen del zgodovine prvega povojnega izseljenstva.
G. prelat je gledal v prihodnost. »util je, da je njegova prvenstvena naloga lajπati ljudem
boleËino ob izgubi domovine, kar je tudi sam izkusil, hkrati pa jim omogoËiti Ëim hitrejπo vkljuËitev
v nove razmere in novo okolje. Pri tem je ljudi spodbujal, naj ohranijo ponos, da so Slovenci in
kristjani in da lahko tudi v tujini pomagajo preizkuπani domovini. Sam je o tem pisal v razne
francoske revije in tako seznanjal svet o teh problemih. Francijo je odliËno poznal, saj jo je
neπtetokrat prekriæaril na svojih pastoralnih poteh in vedel za vsakega Slovenca, ki mu jo je
usoda namenila za drugo domovino. Nepozabni so trenutki ob odprtju Slovenskega doma v
Parizu, ko so se g. »retniku uresniËile æelje, ki jih je nosil v srcu od prvih povojnih let. Slovenci
so v francoski prestolnici konËno dobili svoj drugi dom, kjer so se lahko od tedaj nemoteno
razvijale kulturne in πolske dejavnosti. Seveda je marsikoga v domovini ta velika pridobitev
motila. Tudi s tem v zvezi je moral g. »retnik marsikaj prestati. G. prelat je podpiral vse, kar je
vodilo k povezovanju Slovencev, utrjevanju njihove narodne zavesti, ljubezni do maternega
jezika in kulture, pa tudi vsega kar je πirilo vedenje o Slovencih med veËinskim narodom. Prav
zaradi tega si je vedno prizadeval, da so bili Slovenci navzoËi pri vseh pomembnejπih verskih in
kulturnih pobudah v Parizu, prizadeval si je, da so tudi Slovenci dobili polurno oddajo v slovenπËini
na nadπkofijskem radiu v Parizu. Posebno dobrohotno pa je s pokojnim g. Vinkom Æakljem, ki
je dolga leta skrbel za slovensko skupnost v Belgiji in delno na Nizozemskem, podprl zamisel o
ustanovitvi Sveta slovenskih krπËanskih izseljencev v Evropi. Vsako leto se je udeleæil Viπarskih
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sreËanj, ki jih je Svet organiziral v avgustu na Sv. Viπarjah najprej v
cerkvenem æupniπËu, kasneje v Domu Lamberta Erlicha, pridobitvi
neutrudnega g. Vinka Æaklja. V letih, ko je bil πe greh razmiπljati o
samostojni Sloveniji, sta jo g. »retnik in g. Æakelj v svojih vizijah æe
ustvarila in nosila v srcu. Ko je bil narejen tudi ta odloËilni korak, sta
se z ljudmi trudila, da bi samostojno Slovenijo Ëim prej mednarodno
priznali. Tudi tega Slovenija do danes πe ni prav ovrednotila.
G. Nace »retnik je ljubil gore. Vedel je, da se tam Boæja bliæina πe
bolj razodeva. A v tej ljubezni je tudi njegov æivljenjski slog, ki se ni
zadovoljeval s povpreËnostjo, ampak je teæil navzgor, k vedno novim
ciljem; to dokazujejo predvsem njegovo pastoralno delo med Slovenci
v Parizu, Franciji in Evropi in njegovo prizadevanje za narodno in kulturno rast Slovencev v
tujini.
Dragi g. prelat, naj vam VsemogoËni bogato povrne za vse skrbi, trpljenje, prizadevanje,
ljubezen in delo - dolga leta ste izgorevali za ljubljene Slovence in Slovenijo.
Upati je, da se bo kdaj naπel Ëlovek, ki bo delo g. Naceta »retnika in drugih zasluænih izseljenskih duhovnikov pravilno osvetlil in ovrednotil, da bo ostalo kasnejπim rodovom za zgled,
zgodovini pa vir za nadaljnje prouËevanje.
Verena KorπiË-Zorn

Marjana JAKLI»: Solist
Matevæ Debevec in
pianist Ivan Vombergar,
Slovenca rojena v
Argentini, sta se pred
kratkim vrnila v
Slovenijo.Veselimo se
takih pogumnih
odloËitev in æelimo, da
bi jih bilo ËimveË.
Gospodu »retniku v
spomin posveËata
pesem Molitev, avtorja
Faureja.
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Marjana JAKLI»: Danes je med nami dolgoletni kulturni delavec v Parizu gospod Branko Zorn. Pred leti se je z
druæino preselil v Slovenijo.

UVOD V 7. TABOR
SLOVENCEV PO SVETU

Branko Zorn
Predragi!
Bivπa Jugoslavija spada med dræave z velikimi premiki ljudi.
»eprav radi razlikujemo med politiËno in ekonomsko emigracijo, so vzroki in posledice le-te
podobni: dræavljan je bil nezadovoljen v lastni dræavi in se je pod pritiskom umaknil, moral se je
prilagoditi tujemu okolju.
Vzrokov nezadovoljstva je veË in velikokrat se prepletajo. Jasno je, da je intelektualec nekomunist moral oditi, ker je bil vitalno ogroæen. Teæko pa se sprijaznim z mislijo, da so bili povojni
izseljenci le ekonomski emigranti. V letih po vojni so nastale migracije v sami dræavi iz podeæelja v mesta, zaæivela je industrializacija. V tistem Ëasu se krepijo napetosti z Rusijo in
vohuni doæivljajo najveËje uspehe. Od leta 1950 nataliteta v Sloveniji pada. Slovenija je ena
redkih evropskih dræav, ki ni poznala Baby booma v letih 50—60. Nekateri raziskovalci so
napisali, da so izseljenci iz povojnega obdobja pustolovci. Da se ljudje 20 ali 30 let po dogodku
radi tako predstavljajo, je razumljivo. Da to raziskovalci napiπejo v obliki strokovnega dela,
pomeni, da zlorabljajo zgodovinska dejstva. Danes bi rad sliπal, da je ≈ekonomski« emigrant
odπel iz domovine, ker ni prenaπal tamkajπnjega socialnega in politiËnega okolja.
Velikokrat se spraπujem, zakaj ni bilo πe veË izseljencev v povojnem Ëasu, ko so svobodo
misli v Sloveniji krπili kar 45 let. RazliËni ljudje, razliËna miπljenja: ne vraËam se sluËajno iz
deæele, kjer so svobodo Ëastili, ji dodali enakost in si zaæeleli bratstva.
»lovek, ki doæivi izseljenstvo, je ranjen v svojem egu in v lastni podzavesti. PreveË zagrenjenosti, premalo samozavesti, izguba lastne identitete in ponosa do naroda. Dobro izhodiπËe
je, da pozabi.
Danes pa smo zbrani, da razmiπljamo o izseljenstvu. Veselimo se, ker bomo odkrili vrsto z
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njim povezanih dogajanj. Zgodovinarji in æive priËe Slovencev, razseljeni po svetu, se boste
izrazili pred slovenskim narodom. Predvsem bi radi sliπali, kako negativno uËinkuje izseljenstvo.
To nastane iz konflikta in sovraπtva. V osebni izkaznici Republike Slovenije bi moralo biti
oznaËeno, koliko ljudi se je izselilo in zakaj. Da bi to laæje obæalovala ali vsaj priznala, bi morala
Republika Slovenija postaviti v glavnih krajih izseljevanja prave spomenike z imeni in s krajem
naseljevanja ljudi. Izseljenstvo ne govori v prid dræave. To je znak neuspeha æiveti skupaj in
neuspeha nasploh. Taki simpoziji so dobrodoπli. Z odkrivanjem vzrokov bomo prepreËili ponovni eksodus. S praviËnim spodbujanjem spomina bomo pomagali, da se Republika Slovenija in
z njo dræavljani sprijaznijo s tem neprijetnim pojavom.
Rana, ki jo je povzroËila matiËna dræava in jo doæivlja izseljenec, se teæko zaceli. ©ele, ko se
bo slovenski narod jasno izrekel o izseljenstvu in priznal nezasliπane krivice, bo izseljenec
ponovno pridobil ponos in se Ëutil pomirjenega. NamreË priznali mu bodo, da so ideje, zaradi
katerih se je boril in se moral odseliti, bile praviËne.
Ostane nam velika odgovornost: bodimo pazljivi na socialni in politiËni mir v dræavi, tisto
demokratiËno normalno stanje, ki omogoËa dostojanstvo, pribori kruh za najrevnejπega izmed
nas in zagotovi svobodo misli intelektualcu. Le tako bomo pripomogli, da se ne bo veË ponovila
tragedija izseljenstva.
Hvala za pozornost.

Marjana JAKLI»: In zdaj prehajamo k temi danaπnjega tabora: ≈Republika Slovenija — mati ali maËeha Slovencem po svetu«. ZaËenjamo z okroglo mizo. Na njej bodo sodelovali doktor Marjan Drnovπek, doktor Andrej Vovko,
doktor Joæe Bernik, monsinjor Janez Pucelj, pisatelj Zorko SimËiË, magister David Taljat. Okroglo mizo bo povezoval
profesor Joæe Mlakar, ravnatelj ©kofijske klasiËne gimnazije.
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Prof. Joæe MLAKAR: Spoπtovani udeleæenci okrogle mize, spoπtovano obËinstvo.
ZaËenjamo z okroglo mizo o Sloveniji — domovini ali maËehi Slovencem po svetu. Na
zaËetku bi rad opozoril na pravila, ki se jih bomo dræali. Vsak prispevek naj traja dobrih
deset minut, tako da bomo program pravoËasno izpeljali. »e bo kakπno besedilo daljπe
pa prosim govornika, da ga prilagodi razpoloæljivemu Ëasu. Po predstavitvi vseh prispevkov bomo imeli dvajsetminutni odmor, potem bomo nadaljevali z razpravo.
Prosim prvega govornika doktorja Marjana Drnovπka, da nam predstavi svoj referat
z naslovom: ≈Odnos totalitarne oblasti v matiËni domovini do povojnih izseljencev«.
Doktor Marjan Drnovπek je iz inπtituta za slovensko izseljenstvo V Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
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Dr. Marjan DRNOV©EK: Spoπtovani gospe in gospodje! Lepo pozdravljeni!
Na zaËetku bi najprej omenil to, da se kot zgodovinar ukvarjam z zgodovino
slovenskega izseljenstva, da delam na inπtitutu in da je ena od tematik, s
katerimi se ukvarjam, prouËevanje odnosa vsakokratne dræave, politiËnih
strank, Cerkve in posameznikov do slovenskih izseljencev po svetu v devetnajstem in dvajsetem stoletju. Danaπnja tema je samo en delËek, en segment
mojega πirπega zanimanja. Druga stvar, ki bi jo rad opozoril, je to, da sem
nekje sredi raziskovalnega dela, sredi prouËevanja teh arhivskih virov, ki so
na razpolago v Ljubljani, predvsem arhivskih virov bivπega centralnega komiteja Zveze komunistov, politiËnih organizacij in pa Sekretariata za notranje
zadeve. Lahko reËem, da so ti viri izredno bogati.

Nekaj utrinkov iz odnosa slovenske oblasti
in Partije do povojnih izseljencev1
Petinπtiridesetletno obdobje komunistiËne Jugoslavije je vtisnilo peËat odnosom jugoslovanske (slovenske) oblasti do izseljencev, ki je bila — zlasti do tistega dela izseljenstva, ki se ni
strinjal z novim druæbenim sistemom in Jugoslavijo kot tako — pod strogim oËesom predstavnikov uradne ideologije (Partije) in represivnih organov (Sekretariata za notranje zadeve). Ne
bi se spuπËal v teoretiziranje o vpraπanju o ≈trdih« in ≈mehkih« oblikah avtoritativnosti oz.
totalitarnosti jugoslovanske (slovenske) oblasti, nedvomno pa je, Ëe imamo pred oËmi izseljenstvo, da do propada Jugoslavije zasledimo v tem odnosu klasiËne prvine totalitarizma, kot so
npr. vsiljevanje uradne ideologije in nadzor nad tistimi, ki so postali njej nasprotni, podpiranje
samo Jugoslaviji in njenemu sistemu zvestih izseljenskih druπtev, njihovih medijev, πol in podobno, uporaba vseh propagandnih sredstev za prikazovanje Jugoslavije in njenega sistema v
najlepπi luËi, zamolËevanje ustvarjalnih doseækov na vseh podroËjih v vrstah njim nasprotnih
izseljencev in kaznovanje tistih, ki so v domovino prinaπali npr. njihova umetniπka in literarna
dela, uvajanje represivnih ukrepov in ≈nagajanje« vsem, ki niso bili lojalni (tako tudi njihovim
sorodnikom v domovini), skratka, anatema vseh, ki se niso opredeljevali za edino in uradno
komunistiËno ideologijo, samoupravljanje in neuvrπËenost Jugoslavije pod vodstvom karizmatiËnega vodje Josipa Broza Tita.
V Jugoslaviji je bil — kljub drugaËnemu druæbenemu razvoju v primerjavi z drugimi dræavami
na vzhodni strani æelezne zavese in od πestdesetih let veËji odprtosti v svet — vendarle trdno
zasidran ideoloπki konstrukt, ki je obravnaval tujino (zlasti zahodni /kapitalistiËni/ svet) z nezaupanjem, veËkrat s sovraπtvom, poudarjajoË stalno nevarnost z njene strani za obstoj in
razvoj politiËnega oz. druæbenega sistema v dræavi. Zato se je veliko govorilo in pisalo o t. i., in
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Nekoliko razπirjen tekst predavanja, ki sem ga imel pod naslovom ≈Odnos totalitarne oblasti v matiËni domovini
do povojnih izseljencev« na VII. taboru Slovencev po svetu, 17. junija 2000, v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.
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mnogokrat neoprijemljivem, ≈zunanjem sovraæniku«. Na drugi strani se je jugoslovanski reæim
zavedal lastnih slabosti in nepravilnosti, ki jih je v glavnem pripisoval t. i. ≈notranjemu sovraæniku«. Izseljence (v najπirπem pomenu besede) so povezovali z obema, na eni strani kot sprejemljive za vplive s strani ≈zunanjega sovraænika« Jugoslavije, politiËno emigracijo pa so obravnavali kot njihov integralni del, in s tem tudi kot moænega potencialnega povezovalca ali spodbujevalca ≈notranjega sovraænika«. In v tem kontekstu moramo obravnavati odnos jugoslovanske (slovenske) oblasti in Partije do vseh izseljencev, ekonomskih in politiËnih, z
upoπtevanjem dejstva, da je bila meja med njimi mnogokrat nejasna, prepletajoËa in zarisovana
po razliËnih menjajoËih se kriterijih, odvisno od zunanje in notranje politiËne ali ekonomske
situacije.
Æe samo beæen pregled partijskih arhivskih dokumentov (Arhiv Republike Slovenije, Dislocirana enota I) potrjuje misel, da je vladajoËa Partija dajala peËat in oblikovala politiko do
slovenskega izseljenstva v celoti in ne samo do slovenske politiËne emigracije (SPE), kar se
marsikdaj misli. Snovalec politike je bil lahko samo eden, izvajalci pa so biti πtevilni, od druæbenopolitiËnih organizacij, raznih uradov in komisij pri republiπki upravi, druπtev, tja do univerze,
raziskovalnih inπtitutov in mnogo drugih. Posamezniki iz omenjenih podroËij so sodelovali tudi
pri oblikovanju njene politike kot poznavalci tematike, marsikdo med njimi pa je postal tudi
njen izvajalec med izseljenci, npr. kot konzularni predstavnik v tujini, spremljevalec kulturnih
skupin med izseljenci in mnogokrat vestni zapisovalec odnosov posameznih emigrantov ali
skupin do reæima v Jugoslaviji, kot gostujoËi profesor ali πtudent na tujih univerzah, in πe bi
lahko naπtevali.
»eprav z razliËno intenziteto je bila politika jugoslovanske (slovenske) oblasti do izseljenstva vseskozi od zgoraj usmerjena in je ostro delila med prijatelji («naπimi«) in sovraæniki (≈drugimi«). »e naredimo okvirni prerez skozi petinπtiridesetletno povojno obdobje, lahko opredelimo odnos slovenskih oblasti (vsaj Partije) do izseljenstva kot odnos, prviË, do predvojnih
izseljencev, ki so bili (a) lojalni, to je naklonjeni novi Jugoslaviji oz. Sloveniji in njenemu reæimu ali (b) nenaklonjeni oz. vsaj mlaËni do novih druæbenih in politiËnih sprememb v domovini., in drugiË, do povojnih izseljencev, to je do (a) povojnih beguncev in kasnejπih beguncev
(zlasti v petdesetih letih), ki so zapustili Slovenijo, prvi, ker so jo morali, in drugi, ker v njej niso
hoteli æiveti zaradi raznih pritiskov in nestrinjanja z obstojeËim (oboje poznamo pod imenim
SPE), do (b) novega ekonomskega izseljenstva v 60. in 70. letih, in ne nazadnje do (c) bega
moæganov, (mimogrede povedano: v vrste politiËne emigracije so uvrπËali tudi slovenske informbirojevske emigrante, vendar so vedno loËevali obe skupini SPE.) Ponoviti pa moram, da
so jugoslovanske in slovenske oblasti v bistvu obravnavale in delile vse izseljenstvo z dveh
vidikov, to je, prviË, njihove naklonjenosti (lojalnosti) druæbenemu sistemu in dræavi Jugoslaviji, in drugiË, z vidika njihovega nasprotovanja reæimu in Jugoslaviji.
Glede slednje omenjenih se nam postavi vpraπanje: ali so nasprotniki reæima in Jugoslavije
iz slovenskih izseljenskih vrst predstavljali tisto realno nevarnost, da so bile reakcije s strani
jugoslovanskih oblasti ves povojni Ëas tako ostre? Dr. Andrej Bajuk je v intervjuvu za Mladino izrekel: ≈Veste, politiËna emigracija je bila bolj obsedenost jugoslovanskega reæima kot

17

neka stvarnost, ki naj bi ogroæala njegovo stabilnost.«2 Gledano z vidika Jugoslavije je bila
SPE res videna ≈manj ambiciozna«, kot zasledimo v delu Milana BoπkoviÊa3, hkrati pa tudi
manj naklonjena terorizmu in drugim ≈subverzivnim ekstremnim aktivnostim«, kot zasledimo v eni od analiz Sekretariata za notranje zadeve republike Slovenije na zaËetku osemdesetih let. Vendar moramo poudariti, da so SPE ves Ëas obravnavali kot sestavni del jugoslovanske politiËne emigracije, kar je vodilo do mnogih posploπevanj in poenotenosti politike,
neupoπtevajoË dejstva, da je npr. izraæanje svojih pogledov nestrinjanja z reæimom s pomoËjo
oroæja nekaj drugega kot z objavo Ëlanka v emigrantski reviji. Gledano z oËmi Beograda je
bila ob πtevilnih notranjih teæavah (nestabilnostih) v Ëasu po Titovi smrti aktivnost jugoslovanske politiËne emigracije groænja za obstoj reæima v Jugoslaviji. In takih stanj je bilo πe
nekaj po letu 1945.
Glede nasprotnikov komunizma in Jugoslavije je bil odnos politiËnih in oblastnih organov
ves Ëas trden glede njihovega naËelnega odklanjanja, besednega blatenja, zamolËevanja, nestrpnosti in nezaupljivosti in se bistveno ni spremenil do razkroja Jugoslavije. Poskusi ≈odprtih
vrat« ali celo ≈dialoga« s strani slovenskih oblasti so πe stvar raziskav, vtis pa je, da so bile te
akcije bolj ali manj neuspeπne. (Omenim naj misel msgr. Janeza Puclja z okrogle mize, da so bila
tovrstna vabila na ≈sodelovanje« naravnana bolj v smeri ≈podreditve« kot enakopravnega delovanja.) Gledano s Ëasovnega vidika je bil odklanjajoËi odnos vËasih bolj in drugiË manj oster,
vsaj na zunaj. Z vidika πtevilËnega obsega pa je bila pozornost vedno bolj usmerjena samo na
intelektualno jedro SPE, ki je bilo politiËno (vedno protikomunistiËno) dejavno oziroma samoslovensko obarvano (samostojna Slovenija) ali v iskanju kompromisa v konfederativni ureditvi
Jugoslavije.
Omenimo nekaj utrinkov v odnosu slovenskih oblasti (Partije) do SPE.
Vida TomπiË je æe leta 1959 ugotavljala, da se je SPE diferencirala na del, ki se je zlival z
ekonomskim izseljenstvom in ≈nam ni nasproten«, nato del, ≈ki je nasproten« in je ≈oporiπËe
obveπËevalne sluæbe proti nam«, in tretji del, ki poskuπa prevzeti vodstvo v starih izseljenskih
organizacijah, pri Ëemer navaja kot primer hrvaπko izseljenstvo. Vendar svoja razmiπljanja
zakljuËi: ≈To bi se nam lahko zgodilo tudi v slovenskih organizacijah, ako ne bi vodili neke
ofenzivne politike diferenciacije in izolacije politiËnih sovraænih elementov.«4 Opozorim naj na
terminoloπki vojaπki æargon, ki mu sledimo tudi kasneje, npr. ≈borba« (≈ofenziva«) proti SPE,
≈sovraænik« oz. ≈sovraæni elementi« ipd.
Zakon o amnestiji (1962) je omejil SPE na ≈najhujπe vojne zloËince in organizatorje protijugoslovanskega delovanja v tujini«. (Po tem zakonu amnestije niso bili deleæni neposredni
izvrπevalci in organizatorji hudih vojnih zloËinov in ubojev, organizatorji in pobudniki sovraæne
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Intervju z dr. A. Bajukom v Mladini, πt. 23, 5. junija 2000, str. 29.
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Milo BoπkoviÊ, Antijugoslovenska faπistiËka emigracija Beograd-Novi Sad 1980, str. 8.
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Arhiv Republike Slovenije, Dislocirana enota I (AS), Zapisnik Izvrπnega komiteja CK ZKS Slovenije, 4. 12. 1959,
π. 14.
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dejavnosti iz tujine proti ureditvi FLRJ, pripadniki sovraænih politiËnih in drugih organizacij v
tujini.) S tem so bili ostali povojni begunci in begunci iz petdesetih let nekako ≈prikljuËeni«
ekonomskemu izseljenstvu. Vedeti moramo, da je vsaka ilegalna zapustitev Jugoslavije do zaËetka
πestdesetih let pomenila avtomatiËno uvrstitev beguncev v krog politiËne emigracije, Ëeprav so
se æe leta pred tem politiki zavedali, da so med njimi tudi ekonomski emigranti. (Npr. leta 1956
je Stane KavËiË izrekel: ≈Med begunci je mnogo kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev …
Legalizirati ekonomske emigracije sedaj ni mogoËe.«5) Zato so se zavzemali za zamenjavo represivnih ukrepov z metodo protipropagande, s katero naj bi prikazovali tujino v temnih barvah. Vsaj Partija je videla vzroke za omenjeni val begunstva v prikazovanju tujine v svetlih
barvah, to je v ekonomski (tuji) propagandi in avanturizmu ljudi. Leta 1963 se je SPE formalno
in dejansko odpovedala nasilnemu delovanju proti Jugoslaviji oziroma je svoje delovanje prenesla na podroËje propagandnega delovanja z uporabo metod politiËnega delovanja.6
V πestdesetih letih se zaËne novi val ekonomskega izseljevanja, katerega del je — po navedbah jugoslovanskih oblasti — v tujini postal ≈mlaËen« ali celo nasproten reæimu v Jugoslaviji.
Glede odnosa do SPE pa zasledimo leta 1966 bolj ostro staliπËe: ≈Kadar se konservativne sile
kjerkoli v naπi druæbi povezujejo s politiËno reakcionarnimi inozemskimi silami in s politiËno
emigracijo, ne bomo uspevali z demokratiËnim, strpnim idejnim ‘dialogom’. Kadar hoËe kdorkoli
ruπiti osnove socialistiËnega sistema in noËe razreπevati protislovij na bazi samoupravljanja, je
treba reagirati hitro, energiËno in ostro«7. Ekonomsko izseljenstvo pa je postalo sredstvo v boju
s SPE. Leta 1968 je ©tefan Brajnik izrekel: ≈Orientacija, da je izseljenstvo naπe oroæje za bitko s
politiËno emigracijo, mora biti prisotna v vseh diskusijah.«8 Tega leta so na Dræavni varnosti
(DV) v Ljubljani ocenjevali, da je pripadalo SPE kar 20.261 izseljencev, z zanimivo pripombo:
≈Prav nobenega dvoma ni, da politiËna emigracija v takem obsegu za sluæbo DV ne predstavlja
objekta, ki bi ga kazalo permanentno in v celoti spremljati.« To naj bi bilo delo druæbenopolitiËnih institucij in organizacij ≈… sicer bi ostalo zoperstavljanje negativnim vplivom politiËne
emigracije v najπirπem smislu πe naprej veËkrat parcialno, neefektno, celo πkodljivo, nekateri
pozitivni procesi v masi emigracije pa neizkoriπËeni.9« Iz slednjega dokumenta si za vtis oglejmo πtevilËno analizo. Takrat so ocenjevali, da æivi izven meja SocialistiËne federativne republike
Jugoslavije 588.761 Slovencev (po govornem jeziku, ne glede na dræavljanstvo). Ekonomski
emigraciji so priπtevali 388.500, manjπinam 180.000 in politiËni emigraciji æe omenjenih 20.261
oseb. Od slednjih je bilo po ≈svoji nagnjenosti« 1.731 ≈lojalnih«, 11.939 ≈sovraænih«, 4.928
≈nezainteresiranih«, 98 ≈prijateljsko razpoloæenih« in 1.463 ≈neznanega staliπËa«. (Opomba:
dva sta se zapisovalcu nekam izgubila, saj nam daje seπtevek skupno vsoto 20.159 oseb.). In
kje so æiveli? V Argentini 1.979, Avstraliji 1.464, Avstriji 3.519, Belgiji 287, Franciji 1.015,
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AS, Komisija za idejno politiËne probleme, 1968, f. 694. (Zapisnik podkomisije CK ZKS za probleme emigracije in
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AS, Komisija za idejno politiËne probleme, 1968, f. 694. (Slovenska politiËna emigracija, Republiπki sekretariat za
notranje zadeve, 10. 1. 1968.)6 Milenko Doder, Jugoslovenska neprijateljska emigracija, Centar za informacije i
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Italiji 1.221, Kanadi 2.927, Zahodni NemËiji 3.972, ZDA 1.931, na ©vedskem 270, Veliki
Britaniji 408 in drugih dræavah in neznano 2.268. Presenetijo nas toËne πtevilke, ki nam postavljajo dilemo, ali so napisane ≈na pamet« ali pa narejene na podlagi toËnih evidenc (dosjejev),
ki so jih vodili na Republiπkem sekretariatu za notranje zadeve?
Tako klasiËno SPE (iz povojnega obdobja) kot tudi omenjeni ≈novi« del SPE so Partija in
oblastni organi v Sloveniji obravnavali skupaj z delovanjem Cerkve v izseljenstvu. Velik del
ekonomske emigracije je obiskoval verske obrede in se udeleæeval kulturnih prireditev, otroci
dopolnilnega pouka, raznih predavanj, skupnih letovanj in drugih druæabnih prireditev, ki so
bile organizirane v okviru Cerkve. Toda javno izraæanje vernosti v tujini, neudeleæevanje uradnih dræavnih proslav, npr. dneva republike ipd., ali prireditev, ki jih je organizirala Slovenska
izseljenska matica, so æe bili znak za opreznost in nadzor nad njimi s strani jugoslovanskih
predstavniπtev v tujini. In celo veË, v strogo zaupni ≈oceni idejnopolitiËnih razmer med naπimi
delavci, ki so na zaËasnem delu v tujini« iz leta 1977 preberemo: ≈Znano je, da slovensko
politiËno emigracijo v evropskem prostoru deloma nadomeπËa emigrantska duhovπËina, ki je do
samoupravne Jugoslavije popolnoma sovraæno nastrojena«10, hkrati pa ugotavlja, da so po letu
1972 med izseljence zaËeli prihajati duhovniki iz domovine, ki so ≈jugoslovanski in slovenski
patrioti« in niso sodelovali s SPE. Kot t. i. ≈sovraæna aktivnost« emigrantske duhovπËine je bila
miπljena njihova ≈politiËna aktivnost«, ki je bila v mnogih primerih ≈resna ovira za uËinkovitejπe
delo patriotiËno usmerjenih zdomskih klubov«, kar lahko πe veËkrat preberemo v partijskih
dokumentih o odnosu Cerkev in izseljenstvo.
Æe omenjena sedemdeseta leta so bila tudi zelo razgibana. Æe leta 1973 je bila na predsedstvu CK ZKJ in SFRJ sprejeta ≈strategija in usmeritev v druæbeno akcijo doma in v tujini«. Vzrok:
strah pred izgubo zvestobe jugoslovanskih dræavljanov v tujini do Jugoslavije in njenega druæbenega sistema. Veliko πtevilo jugoslovanskih in slovenskih delavcev na delu v zahodnoevropskih dræavah je usmerilo pozornost Partije tudi na delo komunistov med izseljenci (1981 govore o 300 slovenskih komunistih-izseljencih, deset let pred tem o 301). Profesionalni partijski
delavci naj ne bi skrbeli samo za ohranitev zvestobe Partiji med komunisti-izseljenci, ampak
kot aktivisti delovali med vsemi izseljenci, vse v duhu: ≈Naloga komunistov in vseh organiziranih dejavnikov na tujem in doma je, da med ljudmi na tujem ohranimo dobro politiËno razpoloæenje.«11 V sedemdestih letih se bolj jasno sooËita tudi koncepta unitaristiËnega in nacionalnega organiziranja izseljenskih druπtev. Slovenska Partija je nastopila proti unitaristiËnim poskusom in se pri tem sklicevala na mnenje Edvarda Kardelja, ki se je zavzemal za organiziranje
izseljencev na nacionalni osnovi (1977). Nasprotja med Beogradom in Ljubljano so bila prisotna tudi na tem podroËju, da ne omenjam stalno ponavljajoËega se oËitka slovenskih izseljencev,
da na jugoslovanskih predstavniπtvih v tujini ne razumejo slovenskega jezika, kar je povzroËalo izseljencem nemalo problemov (npr. pri podaljπevanju potnih listov, reπevanju mnogih æivljenjskih problemov itd.) Kljub poudarkom na nacionalnem pa sta idejnopolitiËna osveπËenost
in zvestoba neuvrπËeni Jugoslaviji ostala temelj pri ≈delitvi« slovenskih izseljencev na ≈naπe« in
10
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ostale. Da je omenjeni problem obstajal, nam potrjuje svojevrstno zanikanje, da ta problem
sploh obstaja. Poglejmo si citat iz strogo zaupne informacije o nekaterih nereπenih vpraπanjih s
podroËja dela z delavci, zaËasno zaposlenimi v tujini (1975): ≈Zelo delikaten in v praksi ne
povsem preseæen je problem oblike organiziranja delavcev v tujini, ki je Ëesto napaËno predstavljen: jugoslovanska ali nacionalna druπtva. V praksi je dalj Ëasa prevladovalo mnenje, da so
druπtva lahko organizirana samo kot jugoslovanska druπtva. To mnenje oËitno tudi danes πe ni
povsem premagano in se pod raznimi oblikami ponovno poskuπa uveljaviti. Naπe staliπËe je, da
so oblike zdruæevanja stvar konkretnega interesa delavcev (druπtva so lahko jugoslovanska,
nacionalna, krajevna, πportna, profesionalna in podobno), pri Ëemer predstavljajo osnovo za
zdruæevanja predvsem vsebina in interes delavcev: prostovoljnost zdruæevanja, odprtost druπtev
za vse zainteresirane delavce ne glede na njihovo narodnost, patriotiËen in samoupravni socialistiËni Jugoslaviji pozitivno usmerjen odnos druπtev ter sodelovanje in koordinacija z drugimi
druπtvi glede skupnih vpraπanj.«12 Pri tem moram poudariti, da so bila mnenja o organiziranosti
izseljenskih druπtev marsikdaj razliËna, vendar enotna o njihovi ideoloπki usmerjenosti.
Pomembno prelomnico predstavlja Ëas po smrti Josipa Broza Tita maja 1980. V tem Ëasu je
bilo ponovno veliko govora o druæbeni ≈samozaπËiti«, o ≈zunanjih« in ≈notranjih« sovraænikih.
Oznake za JPE v celoti so ostale πe vedno ostre: kontrarevolucionarna, revanπistiËna, nacionalistiËna in ≈tudi deloma faπistiËna politiËna skupina«. Njen skupen cilj pa je bil ≈ruπenje politiËnega in druæbenega sistema socialistiËnega samoupravljanja v SFRJ«. In kakπne so bile oznake
za SPE: klerikalno usmerjena, kontrarevolucionarna v teænji uvedbe ≈buræoazne pluralistiËne
druæbene ureditve ob dominaciji katoliπko usmerjenih politiËnih strank« v okviru ≈nekakπne
konfederacije« ali ≈v veËjem ali manjπem obsegu izraæajo tudi separatistiËne teænje«13. In kakπen
naj bi bil ≈boj« proti njej na zaËetku osemdesetih let? Najvaænejπa izhodiπËa so bila:
a) z utrjevanjem notranje ekonomske stabilnosti kot garanta slabitve ≈sovraæne aktivnosti«,
tako zunanjega kot notranjega sovraænika,
b) s krepitvijo politiËne aktivnosti, zlasti na podroËju ≈obveπËanja in propagande« (≈Pri tem
moramo ne le prestreËi sovraænikove akcije, temveË tudi ofenzivno nastopiti, da bi prepreËili
nove sovraænikove naËrte in akcije … ObveπËanje je najprimernejπa oblika spodbujanja in mobilizacije zavesti, krepitve discipline in odgovornosti delovnih ljudi in obËanov, torej najprimernejπe
sredstvo za ustvarjanje pozitivne druæbene klime ter prepreËevanje vseh druæbi πkodljivih dejanj
zunanjega in notranjega sovraænika.«),
c) z ≈ofenzivnim in organiziranim nastopom naπih varnostnih sil« v prepreËevanju ≈πpanovije med zunanjim in notranjim sovraænikom«,
d) s krepitvijo milice,
e) s krepitvijo samozaπËite in medijske angaæiranosti, in
f) s ≈politiËno budnostjo« vseh obËanov republike Slovenije.14
Leta 1989 je v Zagrebu izπla knjiga Milenka Dodra z naslovom Jugoslovenska neprijateljska
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emigracija in sicer v seriji Anatomija zavjere, v kateri so izhajala dela o prevratnem protijugoslovanskem delovanju notranjega in zunanjega sovraænika. Del pozornosti so posvetili tudi
SPE, ki jo je avtor ocenjeval za Ëas nastajanja knjige na okoli 20.000, od teh 5000 aktivnih in
stalno delujoËih proti Jugoslaviji. Pozornost, posveËena delovanju SPE (podobno kot makedonskim politiËnim emigrantom) pri avtorju ni velika, saj mu je bila v odnosu do srbske, hrvaπke in
albanske politiËne emigracije minorna, nevredna veËje pozornosti, kar je avtor tudi posebej
poudaril.15 Kakor koli æe, odnos jugoslovanskih in slovenskih oblasti in politiËnih organizacij do
SPE je bolj ali manj πe bela lisa v naπem znanstvenem vedenju, saj je veË del o njej nastalo med
SPE samo, πe bogatejπa pa je publicistiËna in umetniπko-literarna produkcija na omenjeno problematiko. »as je, da se tudi o tej in v Ëasu komunistiËne Jugoslavije manj znani tematiki med
πirπimi krogi ljudi, spregovori tudi v jeziku znanosti, v æelji objektiviziranja te - πe danes - tako
obËutljive tematike.
Dr. Marjan Drnovπek

Prof. Joæe MLAKAR: Hvala, gospod doktor Drnovπek za zanimivo predstavitev odnosa jugoslovanskih in slovenskih partijskih oblasti do izseljenstva. Na kratko nam je bila predstavljena vsebina dokumentarnega gradiva. Brez
dvoma, da je to gradivo izredno bogato, in res bi bilo dobro, da so nam vsebine iz teh arhivov πe veËkrat na tak
stvaren naËin predstavljene.
Sedaj pa izroËam besedo doktorju Andreju Vovku z Inπtituta za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU. Njegov
prispevek ima naslov: ≈Kako naπi uËbeniki prikazujejo izseljence«

Dr. Andrej VOVKO: Lepo pozdravljeni! Moje zanimanje za to podroËje spada πe v moje minulo delo. Dolgo Ëasa sem se ukvarjal s slovensko πolsko
zgodovino, tudi kot ravnatelj Slovenskega πolskega muzeja. Moram reËi, da
smo si prizadevali, Ëeprav ni bilo uradno, ker je bilo æe v prejπnjem sistemu, da
slovenske izseljence vkljuËimo v slovenski πolski prostor. Podobno kot sem
tudi storil æe na izseljenskem inπtitutu, kjer sem bil prvi predstojnik. ©e pred
letom 1990 smo navezali nekatere stike s politiËno emigracijo, ki jih moji nasledniki πe vedno gojijo, kar je v moje veliko veselje.
Sam bi æelel, da bi bil ta moj referat Ëim daljπi. Æal pa ni tako. Omejil sem se
predvsem na danaπnje uËbenike, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ker se zavedam, da πolstvo ni vse, je pa zaËetek vsega.

Kako naπi uËbeniki prikazujejo izseljence
Znani slovenski ljudski pregovor pravi, da zna Janez to, kar se je kot Janezek nauËil. In kje
naj se Janezek v veliki meri uËi, Ëe ne v πoli? Naπe zanimanje je tokrat posveËeno podatkom, ki
jih dobijo slovenski osnovnoπolci in dijaki v uËbenikih za zgodovino in zemljepis, ki so izπli v
Republiki Sloveniji po njeni osamosvojitvi v letu 1991. PrepriËan sem, da je tak pregled teme
vreden pozornosti, saj se odnos kakega naroda oziroma dræave do lastnega izseljenstva lepo
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pokaæe tudi po teæi, ki je izseljenskim vpraπanjem namenjena v πolskih uËbenikih. Zavedam se,
da tako Ëasovno kot podroËno zoæen pregled seveda lahko nudi zgolj zelo ozko oz. delno podobo
in da bi ga bilo za celovitejπo predstavitev treba razπiriti, tako na druge πolske predmete kot tudi
podaljπati nazaj v obdobje pred letom 1991. To slednje je vseeno doseæeno do neke meje, saj gre
pri precej predstavljenih uËbenikih za ponatise del, ki so prviË izπla pred omenjenim letom.
Predstavitev zaËenjam s pregledom uËbenikov za zgodovino in to za osnovne πole. Glede na
zgodovinska obdobja, ki jih pouËujejo v omenjenih dveh razredih, naj bi uËbeniki za 7. razred
vkljuËevali pojav izseljevanja v 19. stoletju in do I. svetovne vojne, tisti za 8. razred pa izseljevanje med obema vojnama in po 2. svetovni vojni. Podobno naj bi izseljenstvo obravnavali v 3. oz. 4. razredu gimnazij ali srednjih πol, le Ëasovna loËnica med njimi je, kot kaæe pogled
v najnovejπe uËbenike, premaknjena nekoliko nazaj na mejo 19. in 20. stoletja.
UËbenik priznanih slovenskih zgodovinarjev starejπe generacije dr. Ferda Gestrina in dr Vasilija Melika Zgodovina za 7. razred, ki sem ga pregledal, je æe zgoraj omenjeni ponatis dela
izpred leta 1991. Avtorja sta predstavila vzroke za zaËetek mnoæiËnega izseljevanja konec 19.
stoletja: krizo kmeËkega prebivalstva po industrijski revoluciji, ki so jo povzroËili odkup po
odpravi z odkupom fevdalnih bremen, odpravljenih leta 1848, premajhne moænosti za nov
zasluæek doma, kjer ni bilo blizu primernih tovarn. ZaËela se je selitev za zasluækom v veËja
srediπËa habsburπke dræave, v bliænje ali bolj oddaljene evropske deæele ali pa v Ameriko, kar je
zajelo ponekod zelo velik deleæ prebivalstva. Navajata Belo krajino, Dolenjsko, Notranjsko, tudi
Dalmacijo, Ëeprav je odstavek v poglavju uËbenika, namenjenemu zgodovini slovenskih deæel.
Dejstva, da so se ljudje izseljevali v tujino, ker je bilo premalo domaËih tovarn in æe omenjena
podroËja najveËjega izseljevanja, so v uËbeniku predstavljena zelo poudarjeno v mastnem tisku
in v posebnem odstavku.1
Po letu 1991 je nastal uËbenik za 7. razred osnovne πole Vzpon meπËanstva, ki sta ga
pripravila zgodovinarja srednje generacije dr. Maja Ævanut in dr. Peter Vodopivec. V poglavju,
posveËenemu izseljevanju konec 19. stoletja, podobno povezujeta ta pojav s krizo kmeËkega
stanu, poglavje ima zato znaËilen naslov: Vasi se praznijo: Izseljevanje v Ameriko. Avtorja
navajata teæave kmeËkega prebivalstva na slovenskem ozemlju, ki je bilo podobno kot v πtevilnih drugih evropskih deæelah, poudarjata, da je bilo ljudi vedno veË, zasluæek pa vedno manjπi
in da so bili prizadeti predvsem mladi kmeËki sinovi in hËere, ki so ostajali brez zasluæka, doma,
predvsem v mestih, pa je bilo vedno teæje najti delo. Naglaπata, da se je v zadnjih desetletjih 19.
in v zaËetku 20. stoletja ≈vse veË ljudi odloËalo, da si delo poiπËejo v Juæni Ameriki ali Avstraliji,
predvsem pa v Zdruæenih dræavah Amerike.« Naj ob tem navedem, da pri tem ne omenjata
nemπkih pokrajin Porurja in Westfalije, kamor se je konec 19. stoletja izselilo precej Slovencev,
predvsem rudarjev, medtem ko v tem Ëasu in do obdobja po letu 1945 izseljevanja Slovencev v
Avstralijo do 1945 praktiËno ni bilo.
Dalje avtorja navajata ugotovitve, da je ≈Amerika veljala za obljubljeno deæelo, kjer je bilo
lahko z nekaj sreËe obogateti«, da so se na pot Ëez Atlantik podajali pripadniki najrazliËnejπih
narodov, najveË prebivalci deæel, kjer je bil razvoj industrije prepoËasen, da bi se lahko zaposlili
vsi, ki so iskali delo. Naglasita, da je πtevilo izseljencev naraπËalo po letu 1870, da je izseljevanje
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potekalo preko francoskih, belgijskih in nemπkih pristaniπË, (vsaj za Slovence in druge dræavljane habsburπke monarhije, delno pa tudi za izseljence iz vzhodne Evrope zunaj te dræave, bi
veljalo omeniti kot izhodiπËno pristaniπËe tudi Trst), omenjata natrpane parnike, ki so mlade
moæe in æene, vËasih pa tudi cele druæine prevaæali v novo domovino tako masovno, da se je
prebivalstvo ZDA v obdobju 1850-1900 potrojilo od 23 na 76 milijonov. Poglavje je zelo primerno ilustrirano z oglasom ljubljanskega izseljenskega posrednika Edvarda TavËarja, ki reklamira potovanje v ≈kajuti 3. reda v New York« na parniku George Washington, ki je upodobljen
v omenjenem oglasu.2
V zgodovinskem uËbeniku za 8. razred 20. stoletje, ki sta ga napisala Branimir Neπoviæ in dr.
Janko Prunk, je izseljenstvu namenjeno posebno poglavje Slovenci po svetu. V njem avtorja
uvodoma navajata, da se je v veË kot stoletju od 1857 do 1971 po ocenah iz Slovenije izselilo
nad pol milijona Slovencev, med njimi veË kot polovica æe pred prvo svetovno vojno. Za Ëas po
drugi svetovni vojni naglaπata, da kaæe razlikovati dve obdobji, do konca petdesetih let in po
πestdesetem letu. Potem, ko ne posvetita nikakrπne pozornosti znatnemu izseljevanju Slovencev med obema svetovnima vojnama, o izseljevanju po koncu vojne leta 1945 zapiπeta, da so
v prvih povojnih letih pri izseljevanju prevladovali predvsem politiËni vzroki da je neposredno
po vojni odπlo iz Slovenije okoli 12.000 ljudi, poveËini ilegalno, saj so bile meje zaprte. V
povojnem obdobju je domovino zapustilo okoli 20.000 ljudi. VeËina se je izselila v Ëezmorske
dræave, Juænoafriπko republiko in zahodnoevropske dræave. Med ≈Ëezmorskimi dræavami« bi
nedvomno zasluæila poimensko navedbo Argentina.
Za drugo obdobje izseljevanja po letu 1945 navajata, da so se Slovenci izseljevali ≈predvsem zaradi ekonomskih razlogov, zlasti z obrobja republike, ki je zaostajalo v razvoju«, izseljevanje pa povezujeta tudi z gospodarskimi reformami, ki so zavrle zaposlovanje. Kot podroËja izseljevanja brez posameznih imen (omeniti bi veljalo predvsem Zahodno NemËijo, pa
tudi Francijo, Belgijo, ©vedsko…) navajata predvsem zahodnoevropske dræave, manj Ëezmorske (spet bi veljalo navesti vsaj Avstralijo in Kanado), ter skupno πtevilo izseljencev ≈nad
40.000«, da je bilo izseljevanje sprva zaËasno, poveËini pa se je spremenilo v trajno izselitev
in da so med izseljenci prevladovali visoko kvalificirani delavci in visokoπolsko usposobljeni
strokovnjaki.
Posebno rubriko sta avtorja v poglavju namenila Svetovnemu slovenskemu kongresu SSK).
V kratko predstavitev te organizacije sta vkljuËila izsek iz njenega programa, sprejetega na
kongresu 28. junija 1991, sliko s tega kongresa, ter navedla πe, da so se ga udeleæili delegati z
vsega sveta, da si SSK prizadeva povezati ≈vse Slovence, ne glede na to, kje æivijo in kakπnega
prepriËanja so«. Ob tem navedeta tudi, da ima daljπo tradicijo pri tem povezovanju slovenskih
izseljencev Slovenska izseljenska matica, ≈vendar jo del na tujem æiveËih Slovencev odklanja
zaradi povezanosti s komunistiËno oblastjo«. Navajata tudi tretjo ustanovo, ki v Republiki Sloveniji skrbi za Slovence po svetu in sicer posebno ministrstvo pri Vladi Republike Slovenije. (V
ponatisih uËbenika po odpravi slednjega bi to dejstvo lahko popravila oz. dopolnila z novim
stanjem — obstojem Urada za Slovence po svetu pri ministrstvu za zunanje zadeve).3
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Ko zaËenjamo pregled predstavitve izseljenstva v uËbenikih za srednje πole, naj uvodoma
navedem, da v UËnem naËrtu za zgodovino v gimnazijah, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za πolstvo Ljubljana leta 1996, o izseljenstvu ne najdemo nobene omembe.
V zgodovinskem uËbeniku Ivana Grobelnika za 3. razred srednjega izobraæevanja, ki je podobno kot æe omenjeni uËbenik dr. Gestrina in dr. Melika ponatis dela, nastalega pred letom
1991, so slovenskemu izseljevanju namenjeni trije stavki in pol v poglavju Socialno razslojevanje
in migracije. Veliko veË pozornosti kot temu vpraπanju posveti proletarizaciji kmeËkega prebivalstva, teæki krizi podeæelja, propadu kmetov, ki so se za zasluækom selili v mesta. Ker tam
zaradi poËasi rastoËe industrije niso naπli zaposlitve, so se morali seliti v tujino. Navaja, da so se
jim na tej poti pridruæili tudi propadli obrtniki in branjevci iz mest, ki jih je uniËila konkurenca
velikih obratov. V omenjenih izseljenskih treh vrsticah in pol navede, da je izseljevanje doseglo
viπek v 90. letih 19. stoletja, ko se je izselilo prek 150.000 ljudi, ≈kar je bil velik udarec za naπ
narod.« Namesto vseh slovenskih pa avtor kot edino pokrajino z izredno velikim izseljevanjem
po imenu navede zgolj neslovensko Dalmacijo.4
V zgodovini dr. Boæa Repeta za 4. razred gimnazij pa o πtevilnih pestrih in pereËih vpraπanjih
o slovenskem izseljenstvu med obema vojnama in po koncu II. svetovne vojne ne najdemo niti
treh in pol vrstic teksta. Slovensko Izseljenstvo je predstavljeno zgolj s ponatisom razglednice
Zadnji pozdrav pred odhodom v Ameriko s podobo parnika in z reklamo zastopnika prekomorske ladijske druæbe Holland - Amerika v Ljubljani Eduarda Kristana s ≈Kolodvorskih ulic πt. 41«
v Ljubljani.5
V geografskih uËbenikih za osnovno πolo bi glede na razporeditev snovi podatke o slovenskem izseljenstvu v Evropi priËakovali v uËbeniku za 6. razred, o naπih rojakih zunaj Evrope v
uËbenikih za 7. razred, podobno delitev na loËeno obravnavanje Evrope in zunajevropskega
sveta pa zasledimo tudi v uËbenikih za gimnazije oz. srednje πole.
PriËakovanje glede slovenskih izseljencev v Evropi se v uËbeniku Slavka Brinovca za 6.
razred æal ne uresniËi. Osnovnoπolci lahko iz njega izvejo le, da je v zahodni Evropi ≈veliko
pomanjkanje delovne sile po drugi svetovni vojni … omogoËilo zaposlitev ljudem, ki so prihajali predvsem iz juæne Evrope«.6
Nekaj veË podatkov o slovenskih izseljencih v zunajevropskem svetu preberemo v uËbeniku
Ludvika Olasa in Franca MariËa za 7. razred, sicer tudi ponatisu dela izpred leta 1991. Tako
navajata, da se je po drugi svetovni vojni v Avstralijo med drugimi evropskimi priseljenci priselilo tudi precej Slovencev7, da so se Slovenci moËneje naseljevali v Kanadi po drugi svetovni
vojni. In da æivi v njej ≈danes po najnovejπih analizah okoli 30.000 slovenskih izseljencev in
njihovih potomcev, najveË v provinci Ontario, v mestih Toronto, Hamilton, London in Windsor.«
Avtorja nato s slovenskimi izseljenci v ZDA opravita kar v poglavju o Kanadi. Od mest, kjer
æivijo v ZDA, navajata zgolj Cleveland, sicer pa izvemo, da ≈Slovenci æivijo veËinoma v me-
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stih«, da so zaposleni preteæno v industriji, da se ukvarjajo tudi s sadjarstvom in vinogradniπtvom,
in da veljajo za podjetne in uspeπne ljudi, da so povezani z matiËno domovino, da jih veæejo πe
sorazmerno moËne rodbinske vezi, ker naj bi bil deleæ prve generacije priseljencev πe nadpovpreËno moËan. Tekstu je dodana naloga, naj uËenci poiπËejo navedena mesta na zemljevidu ter
naj ugotovijo ob katerih dveh velikih jezerih se je naselilo najveË Slovencev. Prav tako je v
rubriki Pomni ponovno navedeno, da so bogati naravni viri Kanade in velike moænosti za
naseljevanje privabile veliko priseljencev, med njimi tudi Slovencev8. Ob vsem tem, seveda
upraviËenem, navajanju Kanade bi avtorja lahko posvetila nekoliko veË pozornosti zgodovinsko in po obsegu veliko pomembnejπemu priseljevanju Slovencev v ZDA. Kljub vsemu pa so
ZDA vsaj omenjene, medtem ko o priseljevanju Slovencev v Juæno Ameriko, predvsem v Argentino osnovnoπolci ne najdejo niti besedice.
Le kakπno besedo veË zvedo o slovenskih izseljencih v Evropi in zunajevropskih dræavah
njihovi starejπi srednjeπolski kolegi. Tako avtorji Slavko Brinovec (urednik), Borut Drobnjak,
Mirko Pak in Jurij SenegaËnik v Geografiji Evrope navajajo selitve prebivalstva v tej celini in
zdomstvo kot njihovo posebno obliko. Dalje omenijo, da se zaËasna zaposlenost v tujini pogosto spremeni v trajno in da je najveË tujih delavcev v NemËiji, Franciji, ©vici, Avstriji in Belgiji,
med dræavami, od koder prihajajo, pa je zgolj omenjena tudi Slovenija brez kakrπnega koli
drugega podatka9.
Avtorji navajajo NemËijo kot tipiËno priselitveno dræavo, v kateri je konec 1991 æivelo 5,9
milijona tujcev ali 7,4% vsega prebivalstva. V okviru tega omenijo, da je v NemËiji delalo okrog
40.000 Slovencev, skupaj z druæinskimi Ëlani pa jih je tam æivelo okrog 60.00010. O ostalih
evropskih dræavah, kamor so se priseljevali Slovenci, v uËbeniku ni nobene besede.
Zelo na kratko in hudo pomanjkljivo so slovenski izseljenci zunaj Evrope omenjeni v uËbeniku Slavka Brinovca (urednik), Marjana M. KlemenËiËa, Franca LovrenËaka in Matjaæa JerπiËa,
Regionalna geografija sveta. Omenjeni so le v Avstraliji. Avtorji navajajo, ≈po neuradnih podatkih je med sedanjimi 17,5 milijona avstralskih prebivalcev tudi pribliæno 25.000 Slovencev z
druæinami in potomci«11. Kje so se izgubili slovenski izseljenci v ZDA, Kanadi, Argentini, Juæni
Afriki…?
Podatki o slovenskih izseljencih in slovenskem izseljenstvu, ki jih ne najdemo v geografskih
in v veliki meri tudi ne v zgodovinskih uËbenikih pa so zelo primerno in temeljito predstavljeni
v uËbeniku dr. Ivana Gamsa Geografske znaËilnosti za srednje πole.
Omenjeni temi je posveËeno posebno, obseæno poglavje z naslovom Slovenski izseljenci v
tujini, ki je s podnaslovi ob straneh teksta razdeljeno v πtiri podpoglavja. Prvo podpoglavje je
posveËeno najstarejπemu slovenskemu izseljevanju v bliænje ali bolj oddaljene kraje tuje kraje v
Ëasu habsburπke monarhije ter prve in druge Jugoslavije. Predstavljeno je izseljevanje Slovencev v Hrvaπko, πe posebej v Zagreb, v Srbijo, zlasti v Beograd, v Bosno in Hercegovino in v
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Prav tam, str. 130.
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Slavko Brinovec (ur.), Borut Drobnjak, Mirko Pak, Jurij SenegaËnik, Geografija Evrope, Mladinska knjiga,
Ljubljana 1996, str. 27.
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Slavko Brinovec (urednik), Marjan M, KlemenËiË, Franc LovrenËak, Matjaæ JerπiË, Regionalna geografija sveta,
Mladinska knjiga, Ljubljana 1996, str. 142
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sklopu kolonizacije v Vojvodino, kjer so se naselili okoli Vrπca. Poudarja novo dejstvo, da so vsi
ti po osamosvojitvi Slovenije postali del tujine.
Avtor nato predstavi izseljevanje Slovencev v prvi polovici 19. stoletja, ko so se zaradi
zaostajanja slovenskega dela ©tajerske v industrializaciji selili v rudarska in æelezarska srediπËa
v avstrijski srednji in zgornji ©tajerski, in v druge pokrajine monarhije, predvsem v Gradec, na
Dunaj, v Celovec in v Trst. Omeni tudi pomembno dejstvo, da so slovenske izseljence v tujini
pred I. svetovno vojno uvrπËali med Avstrijce, po I. svetovni vojni pa med Jugoslovane, pa tudi
med Italijane, Ëe so se izseljevali iz te dræave. Poudari, da prav zaradi tega ni znano natanËnejπe
πtevilo slovenskih izseljencev in da v Ëlanku zato navaja predvsem razliËne ocene tega πtevila
iz literature.
V naslednjem podpoglavju predstavi slovenske izseljence, ki so si najprej naπli novo delo v
tujini v rudnikih in πelezarnah, najveË v Porurju in Westfaliji, kjer naj bi jih bilo veË deset tisoË,
vendar so se naselili razkropljeno in se zato æe v drugi ali tretji generaciji v veliki meri asimilirali. Omenja tudi slovensko naseljevanje na Nizozemskem, v Belgiji (tudi iz Beneπke Slovenije) in
v Franciji, kjer so v znatni meri opravljali dela na polju (predvsem Prekmurci). Navede æe
omenjene πtevilËne ocene sicer v pecej nedoloËenem Ëasovnem okviru ≈tedaj in pozneje naj bi
se« v NemËijo izselilo 50.000, v Francijo okoli 58.000, v Belgijo 8500 in na Nizozemsko 6.000
Slovencev.
Nslednje podpoglavje je posveËeno slovenskemu izseljenskemu iskanju ≈boljπega kruha po
drugih kontinentih«. Avtor navaja, da so se Slovenci v obeh Amerikah naselili predvsem v
podobnem klimatskem okolju, kot so ga zapustili doma - v zmerno toplem pasu Severne in
Juæne Amerike, najveË v Kanadi in ZDA, v slednji zlasti iz Kranjske, velik del izseljencev pa je
naπel delo v æelezarnah in rudnikih. Poudari pomen Clevelanda kot srediπËa narodnostne in
kulturne dejavnosti Slovencev v ZDA ter podobno vlogo Toronta v Kanadi. Navede, da se je v
ZDA skupno vselilo okoli 250- do 300 tisoË Slovencev, v Kanado okoli 30.000. Dalje predstavi
podatek, da od 124.000 oseb, ki so 1990 prijavile slovenski etniËni izvor, 61% æivi v dræavah
Ohio, Pennsylvania in Illinois, ter pomembno in v drugih na teh straneh obravnavanih uËbenikih skoraj v celoti zamolËano dejstvo, da se je v ZDA in Kanado starejπemu obËasnemu
priseljevanju pridruæilo po letu 1945 politiËno izseljevanje iz Slovenije, ki je privedlo tudi veË
inteligence.
Podobno nadpovpreËno podrobno oznaËi slovensko izseljevanje v Juæno Ameriko, tako v
Brazilijo, Urugvaj in »ile, kot tudi v Argentino, kamor se jih je naselilo najveË in sicer pred 1.
svetovno vojno zlasti Primorcev (tudi v Ëasu med obema svetovnima vojnama, Ëesar pa ne
navede), v to dræavo pa ≈se je usmeril tudi val politiËne emigracije po letu 1945«. Poudari tudi
v drugih uËbenikih povsem zamolËano dejstvo, da je v Argentini, Kanadi, ZDA in Avstraliji
najnovejπe izseljenstvo prispevalo k ohranitvi slovenskega jezika ter da je narodnostna zavest
slovenskih izseljencev visoka tudi zato, ≈ker tudi njihove nove dræave podpirajo multikulturnost«, (Naj dodam, da seveda v razliËni meri v posameznih dræavah.)
Sklepno podpoglavje avtor posveti zelo zanimivemu naËelnemu razmiπljanju o tem, kdo je
Slovenec? Poudarja, da je πtevilo ugotovljenih Slovencev v zamejstvu in preostali tujini odvisno
od upoπtevanja nekaterih temeljnih izhodiπË: maternega jezika, obËevalnega jezika pri izseljencih doma, pogovornega jezika na sploæno, obvladanja slovenskega jezika, priznanja, da so
slovenske narodnosti, da so njihovi predniki po poreklu Slovenci ali da so po poreklu Slovenci
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oni sami. Naglasi tudi staliπËe, ki se bolj uveljavlja v zadnjem Ëasu, namreË da med slovenskimi
izseljenci v tujini in v zamejstvu zaradi naraπËanja meπanih zakonov in obiskovanja tujejeziËnih πol vedno bolj naraπËa tudi vsakodnevno neuporabljanje slovenskega jezika ali celo njegovo neznanje, to pa ni veË absolutna ovira, da se ljudje ne bi priznali za Slovence kot dræavljani
dræav, v katerih æivijo. KonËuje, da je po oceni na svetu æe okoli Ëetrt milijona izseljencev,
matiËna Slovenija pa ≈skuπa v novejπem Ëasu sonarodnjake v tujini trdneje povezati v slovensko kulturno skupnost«12.
Dobro se zavedam, da ta zelo skopi prikaz predstavitve slovenskega izseljenstva v delih
slovenskih πolskih uËbenikov kar kliËe po poglobitvi in razπiritvi, vendar pa æe zbrani podatki
dovoljujejo nekaj, ne posebno optimistiËnih zakljuËkov. »e se danaπnji πolarji v slovenskih
πolah o slovenskem izseljenstvu pouËijo zgolj iz podatkov, objavljenih v predstavljenih uËbenikih, potem je, ob Ëastni izjemi predvsem uËbenika dr. Gamsa, njihovo znanje o enem od
kljuËnih vpraπanj ne samo slovenske preteklosti, ampak tudi slovenske sedanjosti, hudo pomanjkljivo. Tako okrnjeno znanje bo nujno in nikakor ne pozitivno vplivalo na njihovo miπljenje
in delovanje potem, ko bodo zapustili πolske klopi.
Kljub temu pa tvegam ugotovitev, da stanje le ni tako Ërno, kot zgleda na prvi pogled. Po eni
strani sem prepriËan, da znani rek, da ≈πolstvo ni vse, ampak je zaËetek vsega«, pomeni tudi,
da se uËimo tudi zunaj πole. Po drugi plati pa menim, da so med naπimi sedanjimi uËiteljicami in
uËitelji na vseh πolskih stopnjah v znati meri navzoËi tisti, ki se omenjenih uËbenikov ne dræe
≈kot pijanec plota« in da iz svojega sploπnega znanja o slovenskih izseljencih dodajo kako
besedo veË.
Naj za konec nekoliko za πalo, nekoliko zares ugotovim πe, da imajo kljub omenjenim relativno piËlim podatkom slovenski izseljenci πe sreËo, saj so jo v naπih uËbenikih odnesli neprimerno bolje kot velika veËina najvidnejπih slovenskih izseljenskih osebnosti. Zgolj za ilustracijo, ki æe meji na tragikomiËno anekdoto, naj omenim, da v slovenskih uËbenikih za zgodovino, med njimi v vseh tistih, ki smo jih prelistali v tem prispevku, ni niti besedice o velikem
Frideriku Ireneju Baragi.
Dr. Andrej Vovko

Prof. Joæe Mlakar: Hvala, doktor Andrej Vovko. Zelo zanimiv zgodovinski pogled, kako πolski uËbeniki predstavijo problematiko izseljencev. »eprav nisem iz te stroke, pa naj kljub temu opozorim na priroËnika naπega profesorja
Roberta JernejËiËa z naslovom Zgodovinski viri, ki je po moji skromni oceni iz tega vidika zelo pogumna predstavitev
zgodovine.
Sedaj pa izroËam besedo monsinjorju Janezu Puclju, delegatu slovenskih izseljenskih duhovnikov v NemËiji in
predsedniku slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi. Njegov prispevek ima naslov: ≈Slovenski izseljenski
duhovnik in matiËna domovina«.
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Ivan Gams, Geografske znaËilnosti Slovenije za srednje πole, Mladinska knjiga, Ljubljana 1996, str. 85-86.
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Msgr. Janez PUCELJ: Sem vsekakor manj strokovnjak kot ostali govorniki,
vendar Ëe kaj pomeni delo iz ljubezni in veselje pri delu z izseljenci, potem
pregovor ≈Majhna æaba daleË skoËi« dræi.
Nekaj misli, ki jih iz svojega dela ter iz dela duhovnikov v evropskem izseljenstvu, lahko zagovarjam.

Republika Slovenija — mati ali maËeha
Slovencem po svetu
Domovina je mati
Domovina je lahko po svoji naravi le mati, samo to je domovina. Domovina in mati je v
pomenu, ki ga æelim izreËi temu spoπtovanemu zboru najprej, enoznaËen pojem. MaËeha sploh
ne more biti, ker so v prvotnem pomenu domovine vsi, ki so njeni, le njeni, naj bodo otroci ali
posinovljenci. Vsi imajo po naravnem pravu v njenem naroËju svoje lastno mesto in bivanjsko
pravico.
Domovina je moja deæela, moj narod in moji ljudje. Vendar ne tako, da bi bila deæela sama zase
æe domovina. Deæela, narod, ljudje, to postane domovina v sprejemanju od otroπtva in nadaljnjem razraπËajoËem spoznavanju, da nam je podarjena njena dosedanja zgodovina, kultura
in duhovnost kot izhodiπËe za osebno uresniËitev in ustvarjalnost. Domovino imamo, ko se
tega zavemo. IzroËena nam je vsem brez naπih zaslug in brez pogojev, takπna je, kot je, z vsem,
kar lahko da na razpolago od svojega bogastva vsakemu kot njegovo osebno doto in πanso.
Domovina je nenadomestljiva za celotni razvoj Ëlovekove osebnosti. Kulturna dediπËina domovine je Ëloveku enkratna moænost. Prav tako pa je tudi velika zahteva. Darovana je kot
æivljenje. Dana nam je v svojem cvetu in sadovih, slabostih in nadlogah v naπo in njeno rast.
Razmerje osebne odgovornosti do domovine je tudi os globoko Ëustvenega doæivljanja, razumevanja in vrednotenja domovine kot Ëloveku osebno lastne in obenem skupne.
Domovina ni le moja, je naπa. Ta ≈naπa« je izkljuËujoËa stvarnost domovine. Samo obËestvena ima namreË svoj obstoj in svojo enkratnost. »e ni obËestvena, je le zasebna sanja in niË veË.
Domovina je domena narodne skupnosti v zgodovini in sedanjosti, je vsebina nacije, ko se
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oblikujejo konture narodnega telesa in sistem varovanja njegovih vrednot, ki jih vzpostavi in
uveljavi pred drugimi etnijami najbolj uËinkovito v neodvisni dræavi. Zadnji Ëas imamo na ta
naËin domovino tudi Slovenci in vsi prebivalci naπe deæele in se πele zaËenjamo spominjati
naπega, karantanskega dræavniπtva pred 1000 leti in vsega, kar je bilo in je tudi danes zanj
neobhodno potrebno in je pri drugih narodih æe dolgo uveljavljeno.
Te domovine mi ne more nihËe vzeti, Ëe je sam ne zapustim, zatajim ali zavræem.
Moja domovina kot ≈raj mojega spomina« — tu sedaj govorim kot izseljenec - pa je seveda
umeπËena v naπ Ëas in naπ svet. IzroËena je v roke oblastem vseh vrst, kulturnikom vseh vrst,
mogotcem vseh vrst, kristjanom in ateistom vseh vrst in kar je πe tega na tem boæjem in naπem
svetu, skratka dobrim in slabim ljudem — vseh vrst.
Zemeljska domovina — o tej tukaj teËe beseda — je nekaj prigodnega, spremenljivega. Raste
in umira, se dviga in pada, napreduje in omahuje. Ta domovina je pokvarljivo blago kakor vse
na svetu. Tako kot narod niha med vzponi in razdori, se lahko dogaja tudi domovini.
V demokratiËnih razmerah se notranja moË domovine meri po tem ali se veËina ljudi v njej
dobro poËuti, ali so pravno zagotovljene in s strani oblasti razglaπene, spoπtovane in varovane
osnovne Ëlovekove vrednote, njegova Ëast in pravice.
»e tega v domovini ni, se dogaja nasilje nad posamezniki in skupinami. Nasilje nad njo samo
naredi domovino maËeho, tedaj ne more veË delovati kot domovina-mati. Ko zaradi nasilja
Ëlovek ne ve, kaj je ali kje je njegova ≈domovina-mati«, ne more ne deæele, kjer biva, pa naj bo
domaËa ali tuja, ne katere druge imeti za mater. Ostaja sirota, brezdomec, tujec na vsem svetu.
Taki ljudje so in, Ëe kdo kaj bolj pozna razmere v danaπnjem svetu, ve: ni jih malo - ljudi brez
domovine, brezdomcev in brezdomovincev.

Domovina in oblast
Domovina je mati, dokler se lahko kot taka razdeljuje vsem.
Deklaracija Ëlovekovih pravic poudarja tudi pravico do domovine. NihËe si je ne sme prisvojiti tako, da oporeka, omejuje ali celo onemogoËa domovinsko pravico drugim, svojim bratom,
sicer se dogaja krivica odvzemanja domovine posameznikom ali celim skupinam njenih prebivalcev. Imeti domovino je neodtujljiva Ëlovekova pravica.
NajveË ljudi izgubi domovino zaradi nasilja, najpogosteje zaradi egoistiËnega poæelenja po
oblasti, ki se uveljavlja z nasiljem.
Krivica in nasilje je, Ëe posameznik ali skupina ljudi razmahne oblast tako, da si domovino
izkljuËujoËe lasti in ji onemogoËa, da bi se v sebi lastni moËi izkazovala s svojimi naravnimi in
pristnimi dejanji in ugodnostmi za mater vsem svojim, ki ji pripadajo po rodu in s srcem. To so
samozvani zavojevalci domovine, dejansko njeni zanikovalci. Domovina se znajde v rokah
roparjev in nasilnikov in ne more delovati kot mati.
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Slovenija v bratskem objemu totalitarne komunistiËne oblasti je bila enemu delu slovenske
migracije izrazito maËehovska, drugemu le pogojno mati. Pogoje so doloËali seveda oblastniki.
Domovina v rokah totalitarnega reda je na mnogih podroËjih prenehala delovati kot domovinamati. Postala je maËeha.
Slovenski izseljenski duhovniki povojnega Ëasa so spremljali pota slovenske emigracije od
njenega exodusa ob koncu vojne pa preko vseh naslednjih valov slovenskega povojnega migracijskega procesa iz domovine. Prvi so delili z begunci pred totalitarno revolucijo isto usodo.
Kasneje je bilo veË duhovnikov posveËenih zunaj domovine in ti so sprva prevzemali nalogo
duhovne oskrbe slovenskih migrantov.
Prvi begunski migrantje so bili nedvomno nasilno oropani domovine. Totalitarna oblast se je
vzpostavljala s krvoloËnim pobijanjem vseh, ki so ji bili nasprotni ne le z zunanjim odporom
ampak tudi v miπljenju in Ëutenju. Naslednji valovi so bili bolj ali manj povzroËeni z nasiljem
represivnega odnosa totalitarizma do Ëlovekove osebne svobode, veroizpovedi in æivljenja po
veri, pravice do prostega javnega nastopa in govora, kulturnega delovanja, odmaknjenega
uradni ideologiji, æelje po privatni lastnini in samostojnem podjetniπtvu ipd…
Cerkev in duhovniki v teh razmerah niso uæivali prijaznih dejanj in priznanj domovine.
Izseljenski duhovniki, dejavni izven neposrednega dometa oblasti domovine, pa so bili πe
posebej tarËa javnih napadov in negativnih karakteristik v domovini. Sodelovanja ni bilo mogoËe vzpostaviti na Ëloveka vreden naËin. Ljudska oblast je tudi za izseljenstvo zbrano v cerkvenih skupnostih, iznaπla hitro trd primeæ, ki je hromil njihove moËi. Pod plaπËem skrbi za
Slovence po svetu je organizirano razbijala enotnost slovenskih skupnosti z ideoloπkimi nastopi
med izseljenci. Propagando za sistem in komunizem je razglaπala za velika domoljubna dejanja
in ohranjevanje slovenstva med njimi. V resnici je πlo za razdiranje in uniËevanje narodnozavednega delovanja, ker ni bilo v skladu z njihovo predstavo o slovenskem Ëloveku.
Duhovniki so imeli resniËno veliko teæav z izseljenskimi organizacijami in posamezniki, ki
so delovali pod okriljem ustanov t.i. ‘skrbi in pomoËi izseljencem in zdomcem iz domovine’. Ni
se dalo priti do nikakrπnega dogovora, Ëeprav so nam vedno ponavljali samo eno in isto, da je
treba sodelovati. Nekajkrat se je dogodilo, da je skuπal ta ali oni duhovnik sodelovati predvsem
na kulturnem podroËju, pa se je vedno znova pokazalo, da je beseda sodelovanje imela en sam
pomen: podrediti se. Izkuænja duhovnikov je bila ena sama, da je namreË s totalitarno oblastjo
kakor s hudobo: ne smeπ zaËeti debatirati z njim. Vedno izgubiæ, Ëe se spustiπ na raven dogovarjanja in sodelovanja. Med nami se je utrdilo prepriËanje, da ni dobro, Ëe ti hudiË zakuri mrzlo
sobo. Ni prijetna ta toplota, topleje je ostati na mrazu.
Domovina v takih razmerah svojega materinstva do izseljencev ni mogla izæiveti. Bila je
pohabljena.
Po preobratu k demokratizaciji, samostojnosti in neodvisnosti se je slovenskemu izseljenstvu domovina takoj zaËela kazati v drugaËni podobi. Ljudje, ki so v imenu vseh treh vej oblasti
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kaj naredili zanj, so zaËeli uveljavljati ta naËela tudi do vseh skupnosti. Tako smo postali duhovniki sogovorniki z njimi podobno kot voditelji druπtev, πol, kulturnih skupin. Pomnoæitev
zahtev je sicer povzroËala nekaterim nekdanjim privilegirancem nekaj jeze, vendar se je kmalu
pokazalo, da je s spretnim manevriranjem uspelo mnogim ohraniti nekatere stare prijateljske
vezi, ki so z liberalno oblastjo vse bolje spet delovale po nekaterih preizkuπenih poteh.
Duhovniki smo seveda lahko uveljavili vsaj nekaj enakopravnosti do izseljenskih æupnijskih
skupnosti. In to je bilo neprimerno veË kot nekdanje zaniËevanje poπtenega dela in sodelavcev.
Vedeli smo in videli, da je pot do praviËnega delovanja dræave-domovine dolgoroËen proces. Ni
bilo teæko videti, da dobra volja in poπteno prizadevanje celo dræavnih sekretarjev ne uspeva, Ëe
ni v vladi in dræavnem zboru pravega odnosa do izseljencev. Toliko bolj je treba poudariti
osebno zavzetost v mukotrpnih postopkih uveljavljanja poπtenega pristopa dræave do vseh
skupin izseljencev in njih voditeljev. Ravno v tem smo odkrivali razlike tudi med dosedanjimi
sekretarji Urada za slovenske izseljence, zdomce in zamejce pri ZM RS.
Mlada dræava-domovina je izseljencem v nekaj zanje bistvenih stvareh ostala in ostaja nematerinska, maËehovska. Prav izrazito so deleæni tega spet tisti, ki so vsa povojna leta prejemali najveË udarcev iz t.i. domovine. Neurejena podroËja so nam vsem poznana.
Dræavljanstvo: kdor ima svoje rad, bo naπel tudi zakonske in mednarodno pravne variante
za primeren odgovor na izrazito poudarjeno priËakovanje mnogih izseljencev, da postanejo
dræavljani ljubljene Slovenije. Vladi dræave Slovenije se ni zdelo vredno niti na statistiËni ravni
zbrati podatke, koliko ljudi se poteguje za dokument, ki pomeni pripadnost in podaniπtvo. Vsak
ve, da dræavljanstvo ne pomeni le privilegijev in Ëustvenega odnosa, ampak tudi odgovornost
in dolænost. Naπa dræava je pod liberalno oblastjo pri mnogih rojakih popolnoma zapravila svoj
kredit.
Pravnost sodnega sistema in poprava krivic, ki jih je storil prejπnji reæim z montiranimi
sodnimi procesi ter s tem v zvezi denacionalizacija in vraËanje kriviËno odvzetega premoæenja
je naslednja tema, kjer se domovina ni izkazala za mater, izrazito izseljencem. Ti ljudje niso tako
nespametni, da ne bi znali sklepati: zanikaπ pravico do dræavljanstva, pa ljudje nimajo nobene
moænosti, da bi vloæili zahtevek po vrnitvi premoæenja. Te preprosto razvidne razlage so postale
v izseljenstvu pogost komentar o slovenski praviËnosti v novi dræavi.
Ne bom naπteval. Kajti naπteto je bilo æe velikokrat in vedno eno in isto.
Ali zahtevajo izseljeci preveË? Ali pa je morda naπa domovina tudi glede izseljenstva πe
vedno sama sebi nesporazum?
Krivi niso samo drugi. Mi sami je ne smemo pustiti v teh stvareh na cedilu. Domovina
namreË ne more kar naenkrat sama po sebi spet postati vsem mati. Postaja pa lahko na naËin
rasti in preobraæevanja. Ljudje, ki nam danes vpijejo po parlamentu in po gostilnah, da se je
treba kot hudiËa bati ideoloπkosti in da je najbolj napredna stvar, tako rekoË ideal neideoloπkost
dræave in druæbe, ti dobro vedo — tako kot mi — da je neideologija tudi ideologija. In da je ta
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ideologija krepko obvladovala dosedanji razvoj slovenske samostojnosti in precej po svoje usmerila razvoj demokratizacije pri nas. Delati je torej treba, da se uveljavljajo ob etabliranem centru
vpliva in politiËne moËi πe drugaËni moËni centri javnega æivljenja naπega naroda. Potem bodo
nastajale razmere, kjer se bo lahko slovenski Ëlovek po svoji presoji opredeljeval, kaj hoËe imeti
na oblasti. Danes je to πe vedno skoraj nemogoËe, ker je medijsko nasilje preveË enoumno. Ni se
nam uspelo odloËno, kakor zahteva resnicoljubno samospoπtovanje, odmakniti komunistiËnim
Ëasom.
Odmik od tega pa je edina uspeπna formula demokratiËnega razvoja. Samo tako bo domovina prebrodila sedanjo nejasnost o sebi in naπla tudi dovolj moËi, da se opredeli po praviËnejπih
naËelih do svojega izseljenstva, ki ji trenutno ostaja πe precej odmaknjen, nekakπen ‘ne bodi ga
treba’.
Izseljenec je danes πe ne more povsem prepoznati kot domovino-mater.
Tako mislimo izseljenski duhovniki. In poskuπamo delati, kakor smo delali do sedaj. Ni nam
treba spreminjati vsebine naπega dela — danes odreπuje isti evangelij kakor vËeraj —, poskuπamo
pa slediti, kakπne naËine nam narekuje ta Ëas. Pri tem nas tako kot velikokrat naπe kolege
doma obsodijo, da se gremo politiko. Nam se zdi naπe delo veliko veË kot le to.
Msgr. Janez Pucelj

Prof. Joæe MLAKAR: Hvala lepa, gospod Janez Pucelj za zanimivo predstavitev vaπega dela v zdomstvu in za
vaπe izkuænje. Zlasti mi je bila vπeË vaπa misel, da nam domovine nihËe ne more vzeti, domovino lahko le zapustimo. Hkrati pa ste tudi opozorili na hudo krπenje Ëlovekovih pravic, namreË na odvzem domovine, na odvzem pravic
do domovine. Samo πe opozorilo, kakπen vpliv ima propaganda na naπe otroke, ker laæje verjamejo trobilom kot pa
lastnim starπem, kakπna je bila zgodovina in kaj se je v njej dogajalo.
Sedaj pa prosim magistra Davida Taljata za njegovo predstavitev: ≈Slovenski katoliπki duhovniki v sooËenju z
integracijo in asimilacijo svojih ljudi«. Magister David Taljat vodi Slovensko katoliπko misijo v Nici.

Mag. David TALJAT: Tudi sam se kot izseljenski duhovnik v svojem
razmiπljanju pridruæujem kolegu Janezu Puclju, ne toliko po strokovnosti kot
po osebnem doæivljanju te resniËnosti naπih ljudi po svetu in predvsem njihovega spremljanja. Moje razmiπljanje se dotika tega zelo pomembnega vpraπanja
asimilacije in integracije - vkljuËitev v novo okolje.
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Izseljenski duhovnik v sooËenju z integracijo
in asimilacijo svojih ljudi
V naπe miπljenje se najveËkrat vpisuje tehniËna predstava o dinamiki migracij, ki naj bi
sledila neizprosni zakonitosti treh vidikov, katere danaπnji teoretiki vpraπanja migracij najpogosteje naglaπajo kot nekakπen zakon postopnega oblikovanja nove socialne identitete. Ti vidiki
so dovolj znani:
- adaptacija oz. prilagoditev novemu okolju,
- integracija oz. vkljuËitev in
- asimilacija oz. stopitev z nekim socialnim okoljem.
Moj namen ni, da bi spodbijal, saj ta opredelitev vsaj okvirno dræi. Vendar pa me kot izseljenskega duhovnika zanima predvsem ozadje, lahko bi rekel globina tega dogajanja, ki nas sili, naj
iz analiziranja preidemo v uËinkovito delovanje.
SreËanje z duπo naπih ljudi po svetu me je æe dodobra prepriËalo, da se πe vedno nahajamo v
osrËju nikoli reπenega filozofskega vpraπanja, koliko zrn moramo imeti, da ne govorimo veË o
posameznih zrnih, temveË o kupu. V ozadju pristopa k naπim ljudem po svetu je namreË navzoËa velika kompleksnost in ne le preprost prestop iz niæje v viπjo prestavo. Tako se z vsakrænim etiketiranjem hitro dodobra uπtejemo in zlahka poækodujemo resniËnost.
Pred pribliæno desetimi leti sem pripravljal diplomsko nalogo o zdomcih in izseljencih. Ob tej
priliki sem tedanjim izseljenskim duhovnikom poslal poseben vpraπalnik in eno od vpraπanj je
bilo posebno izzivalno: ≈Koliko Ëasa bo v vaπem okolju πe potreba po prisotnosti slovenskega
duhovnika?« Zanimivo je, da si je samo drzno optimistiËna manjπina upala poseËi v prihodnost
za veË kot 10 let. Danes si spriËo osebne vËlenjenosti v delo za naπe ljudi po svetu ne bi veË upal
zastavljati podobnih vpraπanj, niti nanja odgovarjati. Ljudje sami mi preprosto dajejo vedeti, da
nas potrebujejo in bolj kot se zanimamo in se trudimo zanje, bolj je moËna njihova odzivnost,
tako z verskega, kakor tudi z narodnostnega vidika.
Po drugi strani pa naletimo pri svojem delu na πtevilna preseneËenja, ki se skoraj izogibajo
logiki danaπnjega Ëasa in kaæejo na globoko Ëutenje, ki je zasidrano v ljudeh in tesno povezano
z njihovim Ëloveπkim in duhovnim ravnovesjem. Navajam, kar se mi je zgodilo nedavno: Po
telefonu me je poklicala neka gospa s Korzike, ki je priπla po opravkih v Nico. Ta rojakinja mi je
bila do tedaj popolnoma neznana. Njena æelja je bila, da bi bila prviË v æivljenju pri slovenski
maπi. Ker tisti dan πe nisem maπeval, sem ji z veseljem lahko ustregel. Na moje veliko zaËudenje je sodelovala s slovensko molitvijo in odgovori. Pozneje mi je povedala svojo zgodbo: HËi
slovenske matere iz naπega zamejstva in oËeta Italijana, rojena na Korziki, po poklicu operna
pevka, πe nikoli ni bila v Sloveniji in tudi njen moæ je KorziËan, povrhu pa ni nikoli imela stikov
z drugimi rojaki. A redko sreËam osebo, ki bi mi s tako ljubeznijo in povrhu v dovolj lepi
slovenπËini s ponosom govorila o svojih koreninah. Preprosto mi je povedala. ≈Ljubila sem
svojo mater, ki mi je kot najveËji dar zapustila vero in ljubezen do domovine. Vse to sem
prenesla tudi na svoje lastne otroke.« Zazdelo se mi je, da pred seboj vidim uteleæeno Cankarjevo
triado: ≈mati-domovina-Bog«.
Povedano postavlja na majave noge tudi kakrπnekoli Ëasovne napovedi o prihodnosti pasto-
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ralnega in narodnega dela za naπe ljudi po svetu. Gotovo nas Ëut odgovornosti objame πe toliko
bolj, Ëe smo sposobni razumeti svoje poslanstvo v πirπem okviru. Jasno je, da smo Ëisto osebno
izseljenski duhovniki pogosto v zadregi, ker Ëutimo, da marsikaj umira. In zagotovo bi bila
πkoda æe veËja, Ëe bi se postavili na staliπËe konzervatorjev preteklosti. Subjekt naπe skrbi ni
Slovenec, ki se, ali naj bi se izgubljal — beri asimiliral — v tujem okolju in za nas kot tak poËasi
postaja brezpredmeten. Naπa skrb je najprej æivi Ëlovek, ki je v tem trenutku morda ponosen
zaveden Slovenec, morda je Slovenec, ki slabo ali sploh ne govori jezika svojih starπev, morda
je otrok narodno meπanega zakona ali ga samo æe skromno Ëutenje povezuje z njegovim izvorom, morda pa spada celo v druæbo πtevilnih navideznih brezbriæneæev, za katere se zdi, da je
njihov bog le trebuh … In konec koncev: celo tisti, ki skuπajo zavestno postati odpadniki od
slovenstva, niso izvzeti iz naπe odgovornosti. Oseben stik, Ëloveπka bliæina in krπËansko priËevanje delajo prave Ëudeæe.
Identiteta naπih ljudi — tu mislim predvsem na potomce slovenskih starπev — je vse manj
slovenska v strogem pomenu besede. Izseljenski duhovnik, ki bi vztrajal na nekih okostenelih
idejah o narodnostni identiteti, se med njimi vsekakor ne bi znaπel. Njihova identiteta je namreË
narodnostno, kulturno, nazorsko in duhovno pluralna. In tudi, Ëe bi se zdelo, da so vseeno æe
dodobra prepojeni s slovenskim duhom, se njihova osebnostna izgrajenost æe moËno razlikuje
od tiste, ki je znaËilna za rojake doma.
Da bi πe bolj pribliæal svoje razmiπljanje osrednjemu naslovu tega tabora, se moram dotakniti
dejavnika z odloËilno teæo. Zagotovo ni samo nekakπna krπËanska iznajdba trditev, da vsak
Ëlovek potrebuje ljubezen. Potrebuje ljubezen najbliæjih in — nekoliko πirπe gledano — potrebuje
ljubezen svoje domovine ter — Ëe govorim za vernega Ëloveka — potrebuje ljubezen Cerkve, ki
ga nagovarja v njegovem Ëloveπkem Ëutenju in doæivljanju. To je globoko zapisano v vsakem
izmed nas. In ko ta tako odloËilen pretok zaradi razliËnih razlogov zaËenja usihati, Ëlovek iπËe
reπitve na njemu lastne naËine, tudi v negativnem odklonu od lastne identitete. Zelo moËan
mora biti tisti, ki ljubi, ne da bi zadostno ljubezen tudi prejemal, ne da bi bil deleæen skrbi,
zaupanja in odgovornosti. Lahko si samo mislimo, koliko k temu dodajajo izlivi gneva v domovini, namenjeni rojakom po svetu zgolj zato, ker niso v vsem kompatibilni s slovensko resniËnostjo. Temu se pridruæi πe resnica, ki jo opeva naπ popevkar: ≈»e fovπija bi gorela, bi bila v
ognju cela ti, Slovenija!« Vse to verjetno ne spodbuja zanimanja za domovino, prej bi lahko
rekel, da ogroæa tudi tisto, kar πe stoji.
V okolju, v katerem delujem za pribliæno 2000 rojakov, æe tako ali tako Ëutim, da se πtevilni
naπi rojaki preprosto ne znajdejo v nekem zavestnem vzdræevanju lastne identitete in πe toliko
manj pri oblikovanju identitete svojih otrok. Temu v veliki meri botruje njihova zelo nizka
raven izobrazbe in kulturne razgledanosti. »utijo, da domovina do sedaj ni nikoli posegla v ta
proces z ustrezno oporo. VeËkrat se pretresljivo izrazijo: ≈Tujci smo tu in doma.« Kakor bi hoteli
reËi, da se po Ëloveπki plati nahajajo na nikogarπnji zemlji. Tudi zaradi geografske lege je juænofrancoska skupnost Slovencev zelo prepuπËena sami sebi. Nikoli ni bilo nobenega slovenskega
druπtva, slovenske πole ali druge organizirane povezanosti izven okvirov Slovenske katoliπke
misije. Edino stalno vez z domovino je predstavljala prisotnost slovenskih izseljenskih duhovnikov. A vsega le niso mogli storiti in opuπËeno je mogoËe danes Ëutiti.
Tako je bila slovenskim potomcem na jugu Francije æal dana idealna popotnica naproti asi-
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milaciji. »eprav asimilacija glede na poznejπe generacije slovenskih potomcev predstavlja naËelno
naraven proces, postane zaradi greha opustitve in malomarnosti dokaj æalosten stvor, saj æe
dobrπen Ëas ne bo pomenila harmoniËnega zlitja s tujim okoljem, ker kri ni voda in ker mladim
rodovom kljub vsemu ostaja zavest, da so bili prikrajπani za ljubezen, do katere so imeli pravico, niso pa imeli moænosti, da bi se v njeni toplini razvijali.
Hvalevredna je turistiËna akcija naπe domovine ≈Dobrodoπli doma«, s katero v poËitniπkem
Ëasu privablja rojake na letovanje. Tako bodo imeli oz. æe imajo moænost spoznati sami in
povedati tudi drugim, da je v raju pod Triglavom polno biserov. Ostaja pa πe veliko pomembnejπih
nalog. Na to me je povrπno opomnil tudi pogovor z naπimi mladimi pred enim mesecem, ko sem
opazil, da o Francetu Preπernu ne vedo povedati popolnoma niË drugega kot to, da gre za tisti
veliki spomenik na Tromostovju v Ljubljani in æe to, da je bankovec Ivana Cankarja veliko
vreden. Zanimivo pa je, da tudi, Ëe ne vedo, kaj vse bogati in zaznamuje naπo domovino, jo
iskreno ljubijo. Neko dekle iz slovensko-francoske druæine mi je z zadostno resnostjo reklo:
≈Tisti, ki bo hotel biti moj moæ, bo moral izpolnjevati en sam pogoj: da bo ljubil Slovenijo, kot jo
ljubim jaz.«
Spraπujem se, KDO in KAKO bo temu osnovnemu ljubeËemu Ëutenju sposoben πe naprej
omogoËati nadgradnjo, osveæËanje? Kdo se bo med rojaki v tujini ISKRENO zavzemal za njihovo spremljanje, za posredovanje naπega bogatega narodnega in verskega izroËila? Kdo bo te
ljudi zdruæeval, blaæil napetosti med njimi, jim dal Ëutiti, da ga ne zanima njihov denar in
politiËna usmeritev, ampak oni sami? Kdo bo podpiral, spodbujal in pomagal razvijati njihove
lastne pobude? Tak pristop gotovo ni samo v pristojnosti izseljenskih duhovnikov, ker smo æe
po sluæbenem poslanstvu paË dolæni tako ravnati! Povrhu smo v zadnjem Ëasu izseljenski duhovniki izpostavljeni tudi vedno veËjemu pritisku krajevnih Cerkva, ki trpijo zaradi pomanjkanja
duhovnikov in potrebujejo naπe pomoËi. To pa naËenja uËinkovitost naπega poslanstva in brez
nekega razumnega zaledja iz domovine postaja za marsikatero naπo skupnost po svetu usodno.
Razmiæljamo o potrebnih spremembah miπljenja in istoËasno tudi pristopov. Ko sem pri πtudiju v Parizu pripravljal nalogo na temo integracije in veËkrat uporabil izraze ≈problematika
migracij« ali ≈problem migrantov«, mi je mentor ob rob zapisal pomembno opazko: ≈Migracije
niso noben problem, temveË druæbeni pojav. Migranti so ljudje, ki imajo sicer precejπnje probleme, ne smejo pa biti zate problem oni sami.« Mislim, da je s tem izvrstno zadel tudi v jedro naπe
tematike. MaËehovstvo domovine bomo Ëutili, dokler bo trajal obËutek, da smo za Slovenijo
problem, ki ogroæa dræavni proraËun in politiko, da smo po drugi strani samo nekakπni simpatizerji Slovenije, ne pa — kar Slovenci po svetu hoËemo v resnici biti — dejavni ustvarjalci sedanjosti in prihodnosti naπe domovine.
Mag. David Taljat

Prof. Joæe MLAKAR: Hvala magister Taljat za vaπ prispevek. Zdi se mi, da je najbolj dragoceno to, da kljub asimilaciji ostaja optimizem, tako med izseljenci kot med duhovniki, ki delajo
med njimi.
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Prosim gospoda Zorka SimËiËa, rojaka, ki se je vrnil iz Argentine — pisatelja, pesnika, dramatika, esejista,
publicista — da nam spregovori o odnosu matiËne domovine do slovenskih izobraæencev doma in na tujem.

Odnos matiËne domovine do slovenskih
izobraæencev na tujem
Zaradi omejitve Ëasa ekspoziciji, pa tudi zaradi poznanja problematike zgolj v vrstah politiËne emigracije, se bodo naslednje
misli sukale v dvakrat omejenem okvirju.
Kot izhodiπËe: do leta 1991 je Republika Slovenija bila politiËni emigraciji — maËeha in sicer maËeha, ki sovraæi pastorke.
Od osamosvojitve in od vstopa v vsaj formalno demokracijo pa
je postala nekaka maËeha, ki pa se je zaËela zavedati, da se ne
da veË biti maËeha ... To je treba priznati, Ëeprav je teæko zakriti,
da ima vsaj en del stare nomenklature tudi πe danes predvsem
namen politiËno emigracijo razvodeniti.
I - ©e do nedavnega so se odloËujoËi politiËni krogi v Sloveniji vedli do rojakov po svetu v
glavnem kot maËeha. Vendar pa je celotna situacija bolj zamotana, kajti zdi se, da celo mnogi, ki
imajo nevtralen ali celo pozitiven odnos do izseljencev, ne pomislijo — kot bi to storila ≈mati« —
zakaj se emigrant pravzaprav tudi πe danes tolikokrat Ëuti v svojem priËakovanju vsaj simpatij s
strani domovine - nerazumljenega. πe veË: zavrnjenega. Razlogov zakaj je tako, dobro vemo, je
veË. Je pa na dlani, da je glavni razlog, za Ëe πe ne sovraæen odnos do politiËne emigracije pa
vsaj za antipatijo do nje, najti æe v stari izkuænji. Spomnimo se le Juvenala in njegove misli o
≈Turba Remi ... — Rimska mnoæica ...« Vendar ne gre samo za nekdanjo rimsko mnoæico,
vedno je bilo tako, in tako je tudi πe danes, da se mnoæica oklepa zmagovalcev,≈sreËneæev« ≈et
odit damnatos« - in sovraæi obsojene, ali pa vsaj ne æeli imeti opravka s ≈premaganimi«. Toda
v naπem primeru je treba korak dlje in si priklicati v zavest nekaj, kar so pa prav tako vedeli
misleci æe tisoËe let pred sodobnimi psihiatri: Je namreË tako, pravi Tacit, ≈da je v Ëloveπki
naravi, da sovraæimo tiste, katerim smo naredil krivico.« V tem je ves odgovor, zakaj so
oblastniki v matici nosili ves Ëas v sebi negativen naboj do politiËne emigracije, zakaj celo πe
danes pri nekaterih naravnost neprikrito sovraπtvo. Da je skozi leta propagirani neresniËni
pogled na naπo polpreteklost prenesel antipatijo do emigracije tudi na mnoge mlajπe, je razumljivo
in na to je bilo tudi treba raËunati. »e bi, samo recimo, naπi osrednji izseljenski instituciji — SIM —
ki jo financira predvsem dræava, vsaj po demokratizaciji res πlo za bonum commune Slovenije, bi
spregovorila o svojem delovanju v preteklosti, kar seveda pomeni tudi: se opraviËila za svoje
skoraj petdesetletno ne le ignoriranje, ampak tudi æaljenje politiËnih emigrantov. Toda skoraj pol
stoletja zaniËevani rojaki niso doslej sliπali niti osnovnega bontonskega ≈pardon«.
»e velja doslej reËeno za sploπno oznako odnosov matice do emigrantov, ti odnosi logiËno
niso mogli biti — in tudi πe danes ne morejo biti — drugaËni do izobraæencev. Edino metode
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postopanja z njimi so lahko drugaËne. Sicer pa πe do pred kratkim ni bilo priËakovati drugaËnih
reakcij: Ëe dræava niti svojih gospodarskih sil v tujini ne izkoristi, kako naj bi priËakovali, da bi
upoπtevala svoje v tujini æiveËe izobraæence, politike, mislece?
Za intermezzo: ko bi se mi v politiËni emigraciji zavedali zakonitosti prej omenjenih dveh
starih odkritij — mnoæica je vedno z zmagovalci in sovraæi premagane in pa da ljudje sovraæijo
tiste, katerim so nekoË naredili krivico — si pred leti ne bi delali toliko iluzij, in bi nam bilo ob
prehodu Slovenije v demokracijo prihranjeno marsikako razoËaranje.Vsekakor pa trenutna politika do izseljencev tudi πe danes ni posledica socialnih problemov (recimo: v primeru, da bi se
izseljenci vraËali, strah pred πe veËjo brezposelnostjo ipd.), ampak rezultat preproste spolitiziranosti. πele pravna dræava in normalno delovanje razliËnih politiËnih strank, ki pa bi imele pred
seboj res blagor deæele, ne pa osebnih ali kakrπnihkoli drugih interesov, bi mogla nuditi osnovo
za pravilen odnos med domovino in rojaki po svetu.
II - Na vabilu k sodelovanju pri tem taboru, je bila zaproπena tudi moja osebna izkuænja. —
Sam ob vrnitvi v domovino nisem naletel na kak hujπi problem. V okolju, v katerega sem priπel,
tega tudi ni bilo priËakovati. Moram celo reËi, da sem bil preseneËen, ker so mi toliki pomagali
pri reπevanju teæav, sredi katerih se vraËajoËi skoraj nujno znajde in da so med temi bili celo
ljudje, ki se z mojim veËkrat javno izreËenim odklonilnim staliπËem do reæima in do komunistiËne revolucije niso strinjali. Sicer pa bi bilo neinteligentno priËakovati iz vrst kulturnih ali vsaj
vzgojenih ljudi nekulturen odnos do Ëloveka, ki se vraËa v domovino, ali ga celo - oznaËiti
kot tujca, kot smo prav pred kratkim bili priËe. Ob takih izjavah pri najboljπi volji ni veË jasno,
koliko gre pri teh ljudeh za pomanjkanje srËne kulture, koliko pa za Ëisto osnovni manco intelekta. Niti v tujini rojeni otrok ni tujec, kajti tujstvo ali domaËost se ne merita zgolj po
kraju rojstva. Marsikdo v Sloveniji — in praksa æal to kaæe — je otrok slovenskih starπev, rojen
v domovini in vendar ima do Slovenije manj pozitiven odnos kot veËina naπih πe v tujini
rojenih otrok. Oznaka tujec se torej lahko porodi samo v posebnih politiËnih krogih in ob
posebnih situacijah. Najbræ pa bo treba vsaj v primerih, kakrπen je bil moj, pomisliti na πe
nekaj: besedni umetnik æe po svojem bistvu ne more biti konkurent drugem pisatelju, vsak je
paË svet zase, medtem ko se v politiËnih krogih brπkone marsikdo upraviËeno boji za svoj
dosedanji status ...
III - PolitiËne razmere se bodo pri nas prej ali slej uredile in problemi se bodo torej reπevali,
kot se paË v pravnih dræavah. Bi pa kazalo æe danes poskrbeti, da bi se danaπnji mladi, jutriπnji
vladajoËi, pri katerih sta Ëut dræavotvornosti pa tudi narodna zavest — æal — tolikokrat skoraj
odsotna, ali vsaj razvodenela, zamislili. Izkustvo, da ≈Ëlovek, ki ne Ëuti odgovornosti do svojih
(domaËih), kmalu postane suæenj tujih«, æal namreË ni zraslo med kabinetnimi teoretiki. Poleg
tega: ali nam dejstvo, da se celo veliki narodi zavedajo pomembnosti povezave s svojimi rojaki
v tujini, res niË ne pove?
Izkuænje svetovnih organizacij, takih, ki se ukvarjajo z odhajanjem ljudi v tujino (Rafaelova
druæba) ali onih, ki povezujejo rojake po svetu in skrbijo za njihove Ëim tesnejπe stike z matico
— mislim na razne svetovne kongrese — bi utegnile, zlasti Ëe se politiËne razmere v dræavi v
naslednjih letih res normalizirajo, pomagati, da se tudi na tem podroËju pri iskanju reπitev
izognemo izgubljanju Ëasa, nekoristnemu eksperimentiranju.
.
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IV - Situacija v Sloveniji se poËasi, pa vendar ureja. Je pa teæko priËakovati drugaËno dræavno
politiko, iskanje tesnejπega stika z izobraæenci v emigraciji, kaj πele pobudo za morebitno repatriacijo, dokler naπa dræava ne postane res pravna dræava. Medtem pa æal Ëas teËe in mi samo z
æalostjo opazujemo, kakπen Ëloveπki ≈kapital«, tako duhovni kakor gospodarski, se je izgubil æe
samo, odkar smo samostojni, in se tudi πe vedno izgublja. Vendar kakor je problem zamotan,
tako je pa reπitev pravzaprav preprosta: dovolj bi bilo, da bi predvsem mi v matici na vodstvo
dræave postavili ljudi, ki imajo naπ narod in naπo dræavo res radi. Tudi tu bi se dalo reËi: ≈Vse
ostalo vam bo navræeno.«
Odnos matice do izobraæencev v tujini v prihodnje? Vse je odvisno od odnosa vladajoËih do
naπe preteklosti. »e bodo ljudje v matici πe naprej gojili razne mite, Ëe se bo πe naprej zakrivala
resnica o revoluciji, Ëe se bodo πe naprej πirile neresniËne vesti o izseljencih (za primer: æe pred
dnevi objavljena izjava), ≈kako se politiËna emigracija za politiko v domovini ne zanima«, ne
pove pa se, da so naπe volitve organizirane tako, da dobivajo emigranti volilne listke πele tedne po
tem, ko so volitve æe mimo ...) ne more priti do nobene korenite spremembe. Nekatera naπa
izseljencem namenjena glasila danes sicer ne poveliËujejo veË revolucionarjev, vendar, kakor je
æe pred kratkim zapisal neki naπ rojak iz Kanade, tudi πe zdaj ≈v svoje publikacije uvrπËajo
epohalno NOB, kolaboracijo, izdajo — o revoluciji pa ni besede.« Ni torej Ëudno, Ëe celo resni
znanstveniki v matici, ko piπejo o slovenskem æivlju v tujini (citiram misli iz svojega predavanja
na πtudijskih dneh na Dragi) ≈ne morejo iz miselnosti, ki jih je skozi desetletja ‘enoumja’ obdajala: s pridihom simpatije govorijo o ekonomskih emigrantih (ki naj ne bi utonili v tujem
morju), kako pa vËasih s komaj zakrito ali pa sploh nezakrito antipatijo, kar privoπËljivostjo, o
politiËni emigraciji (ki naj bi se Ëimprej izgubila).« Dokler bodo slovenski mediji æe vnaprej
krojili miselnost svojih privræencev, bodo odnosi v matici æiveËih do politiËne emigracije tudi πe
negativni. Pozitiven razvoj pa zavirajo kdaj tudi sami demokrati-kristjani, ki se pod vplivom medijev
ne ukvarjajo s politiko, Ëeπ da je ≈umazana zadeva« in ki torej ne izrabijo moænosti, da bi na volitvah
izbirali zaupanja vredne ljudi, in ki so torej per omissionem sokrivi za stanje, kakrπno je.
In odnosi izobraæencev v emigraciji do matice? πe nikoli v naπi zgodovini ni dobesedno na
tisoËe ljudi v tujini s tako skrbjo gledalo na svojo domovino. Res pa je, da bo slovenstvo — ta
neprevedljivi pa vendar vsebine polni pojem — zaæivelo v vsej polnosti, πele ko se bodo izobraæenci v matici in v tujini spraπevali bolj kot to, kaj lahko Slovenija naredi zanje, kaj lahko oni
storijo zanjo. Na sploπno so izobraæenci po vsem svetu v tem stoletju izgubili ugled in Ëe beremo
Bendajevo Izdajo intelektualcev, predvsem pa Kochova Dvojna æivljenja — nam to postane tudi
razumljivo. Pa vendar lahko zdaj prav oni prispevajo k narodovi veËji politiËni zrelosti. To pa
pomeni predvsem veË realizma: manj politiËne naivnosti, manj simpatij do spet kakπnih utopij,
manj priËakovanja, da bodo drugi reπevali naπe probleme, pa precej veË civilnega poguma in
kdaj tudi tveganja. Samo tako bo lahko priπlo do nove situacije, ko bodo nekdanji Ërni dnevi
mimo — in upajmo, da so za vedno æe mimo — v kateri bo matica mati svojim otrokom.
Zorko SimËiË

Prof. Joæe MLAKAR: Hvala, gospod Zorko SimËiË za vaπ zelo pronicljiv pogled na razmerje Slovencev doma in po
svetu do naπe domovine, do naπe politike. Hvala tudi za vaπe spodbudne besede. Tudi iz vaπega referata je Ëutiti zelo
neprikrit optimizem za prihodnje.

39

Prosim πe zadnjega govornika doktorja Joæeta Bernika, rojaka iz ZDA, ki nam bo prikazal osebna izkustva slovenskega intelektualca, æiveËega v tujini. Sicer pa doktor Bernik æe dalj Ëasa æivi v Sloveniji.

Osebna izkustva intelektualca,
æiveËega v tujini
Ko smo prestopili meje domovine v maju 45. leta, smo Ëez
noË postali brezdomci, in to smo ostali veË let. Z nami pa so bili
tisti, ki so jih ob prisilni vrnitvi kruto pokonËali. Zdi se mi primerno, pa Ëeprav to ne spada k moji temi, da na zaËetku svojega
razmiπljanja, opozorim na kraj, kjer poteka to naπe zborovanje.
Smo v dvorani, v kateri so pred 55 leti, æiveli naπi bratje in sestre, trpeli in bili vodeni na moriπËa. Zlasti do njih je domovina
pokazala svoje kruto maËehovstvo.
Na prvem zasedanju Sinode novembra lani, Ëeprav smo zasedali v tej isti dvorani, se tega
dejstva naπe zgodovine nismo zadostno spomnili. Predlog arhitekta Eiletza iz Argentine, da se
v tej dvorani postavi neko obeleæje, po izredno kratki debati ni bil sprejet, kar so kasneje ugotovili, da je bila velika napaka, ki jo naËrtujejo popraviti. Ob tisti priloænosti sem predlagal neko
resolucijo, ki naj bi bila namenjena vsem slovenskim kristjanom, ki se ne zavedajo, kaj se je
dejansko med drugo svetovno vojno in po njej zgodilo. Na æalost je to resolucijo podprlo le pet
delegatov, vsi ostali so - iz razumljivih razlogov - bili proti.
In zato mislim, ker se ravno tukaj zdruæujemo, je primerno, da se teh bratov in sester spomnimo z enominutnim molkom. Prosim, da se to tudi uresniËi.
Bom na kratko povedal izkustva, ki sem jih doæivel kot izseljenski intelektualec.
Moja pot je bila s Koroπke v Rim, potem Madrid in od tam v Chicago. Tu, Ëeprav daleË od
domovine smo naπli miπljenje komunistiËnega reæima. Celo med katoliπkimi ljudmi v slovenskih farah so bili nekateri, ki so nam — novim priseljencem - nasprotovali, imenovali so nas z
»dipijevci«, to je displaced persons — razkoreninjene osebe — kar je pomenilo æalitev. V Chicagu
je bil organiziran zelo moËan socialistiËni tabor, ki je bil takrat izredno komunistiËno prepojen,
prepojen z ideologijo tedanjega slovenskega reæima. Njihovo tedanje glasilo Prosveta, ki πe
vedno izhaja, je nekako oznanjalo kasnejπega JelinËiËa.
Po dokonËanem πtudiju ekonomije in prava in potem πpecializacije na Mednarodnem gospodarskem pravu, sem dobil sluæbo v velikem laboratoriju — farmacevtske multinacionalke. Tam
sem ostal skoraj trideset let. Bil sem podpredsednik veË kot 25 let, odgovoren za mednarodne
pravne zadeve po celem svetu, zlasti v Zdruæenih dræavah Amerike. Ta sluæba je imela tudi
nekatere omejitve. Bil sem æe ameriπki dræavljan, vendar je Jugoslavija ljudi, ki so bili rojeni na
njenem obmoËju, imela za svoje dræavljane in je bilo za mnoge zelo nevarno. Nekateri so to
preizkusili na svoji koæi, ko so skuæali potovati v Jugoslavijo.
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Omejitve sem imel, zlasti do javnega politiËnega delovanja izven Zdruæenih dræav Amerike.
Potreba po mednarodnih potovanjih je bila velika, in sem se moral temu primerno obnaπati.
Tako sem vËasih æivel dvojno æivljenje, slovensko æivljenje in pa æivljenje AmeriËana in usluæbenca podjetja. Politika firme je bila taka, da nihËe ni smel sodelovati s tajnimi sluæbami. To je
bila dobra odloËitev, kajti tisti, ki smo morali potovati tudi v druge socialistiËne dræave, ali
Sovjetsko zvezo in njene satelite, smo morali biti zelo previdni, kajti CIA je zbirala vse informacije, ki so jih potniki dobivali in nosili domov.
V πestdesetih letih πe nisem Ëutil problema Jugoslavije - razen seveda Ëustvenega - ker se je
firma πirila predvsem po Evropi in Juæni Ameriki. Medtem ko je to prihajalo v kasnejπih letih —
πirili smo se v vzhodne dræave Evrope in Azijo in treba je bilo biti zelo previden, kajti UDBA je
imela svoje posluæalce tudi v naπi Ëikaπki slovenski skupnosti, ki je poroËala dalje.
Takoj sem povedal, da sem Slovenec in nihËe nikjer po svetu me ni imenoval Jugoslovan.
Imel pa sem tudi ta princip, da nisem nikdar πel na nobeno jugoslovansko veleposlaniπtvo niti
konzulat, Ëeprav sem moral dobivati vizume, vendar sem vedno tako uredil, da jih je dobivala
agencija. VeËkrat sem se v Zdruæenih dræavah Amerike sreËal z jugoslovanskimi poslovneæi, ki
so jih firme povabile na razne slavnostne sprejeme. Spomnim se na primer, ko je nekoË priπel
Andrej Marinc, ki je bil takrat predsednik izvrπnega sveta oz. vlade in je pripeljal veËglavo
delegacijo, da bi se pogajala za neka posojila. Kasneje pa sem veËkrat hodil v Jugoslavijo.
Da boste razumeli, bi æelel — prviË javno povedati svojo osebno pot. Eno leto mlajπi brat
Stane se je kot 17-letni fant znaπel v partizanih. Oba sva bila v ljubljanski pokrajini; starπa in
ostala druæina je ostala na Gorenjskem, meja je bila med nami. Brat se je uËil za trgovskega
vajenca v Ribnici in tam postal partizan, Ëlan partije, spomeniËar, Ëlan Vosa. Kasneje je bil
poslan na Gorenjsko, kjer se je znaπel v skupini vosovcev Nika KavËiËa, ki je πe vedno æiv. Ta
se je kasneje iz UDBE preselil v gospodarstvo. Moj brat je kasneje postal konzul na Dunaju,
visok uradnik na ministrstvu za notranje zadeve, vendar je bil s padcem Staneta KavËiËa
odstavljen, upokojen in pozabljen. Kot vsi partijci, se je tudi on do smrti pred tremi leti dræal
partijske zaveze oziroma prisege molka. Njegova krepost pa je bila ta, da je bil zelo navezan
na starπe ter na brate in sestre. Z njim nisem imel stika osemnajst let. Ko sva z æeno leta 1960
prviË priπla v Evropo, da bi nekaj πtudiral na Dunaju, sva se sreËala s starπi. Starπe je odsotnost bratskih odnosov zelo bolela. In so prosili, da se z njim sreËam in da grem na poroko
mlajπe sestre v Slovenijo. Z æeno nisva bila nikdar v Sloveniji in sva se odloËila, da to storiva,
vendar pod pogojem, da on uredi vizum, da naju pelje sem in tja, da ne bova zasliπevana, da
ne bova imela nobenih teæav. Lahko reËem, da je bil ta obisk leta 1960 za naju zelo dramatiËen.
Sedaj pa bi predstavil delovanje naπe firme v Jugoslaviji. Sredi sedemdesetih let je vrh naπe
firme - delegacija πestih ljudi z menoj vred obiskala farmacevtske druæbe na Slovenskem in
moram reËi, da je bila zlasti Krka izredno usposobljena in moderna. Potem so nam priredili
sprejem na izvrπnem svetu - tedaj je zastopal vlado Rudi »aËinoviË, ki je bil podpredsednik tega
sveta, in mi je celo Ëestital, da tako dobro govorim slovensko, ker so pomotoma mislili, da sem
bil rojen v Ameriki. Toda med sprejemom in kosilom na Bledu so zvedeli, kdo sem in so postali
izredno hladni. Takrat smo vsi dobili zajetno in bogato ilustrirano knjigo o Titu, ki je seveda

41

nihËe ni hotel nositi s seboj zaradi vsebine in teæe, in so jih dali meni, da sem jih s pomoËjo
svojega oËeta previdno pospravil.
V πestdesetih letih smo zaËeli ustanavljati naπ urad v Beogradu. Moral sem sprejeti odgovornost, da sem organiziral tisti urad in se kasneje tudi hodil pogajat z druæbo v Novem Beogradu,
ki je bila polna udbovcev, in πe nekaterimi drugimi. Tako sem imel stike in sem vedno hodil v
Beograd. Vendar moram reËi, da sem se znaπel na famozni ≈Ërni listi«, na kateri je imela jugoslovanska vlada vse tiste Jugoslovane, ki so æiveli zunaj meja in so bili persona non grata
reæimu, pa so hoteli trgovati z Jugoslavijo. Mene je menedæer naπe druæbe opozoril na to, da
sem na tej listi, ni mi pokazal nobenih dokumentov, vendar je bilo jasno, da je bila to stvar
Udbe, da bi me izsiljevali, namreË Ëe bi ta lista bila, bi bil vstop v Jugoslavijo nemogoË. Jaz sem
mu pa — Ëeprav brez podlage — enostavno rekel: ≈Mi smo ta urad odprli in ga lahko tudi zapremo.« In to je pomagalo, da nisem nikdar veË sliæal o tem.
Veliko sem hodil na Poljsko, v Sovjetsko zvezo in v Bolgarijo. Tam so nam zaprli nekega
usluæbenca in sva s predsednikom tega podjetja veËkrat hodila v Bolgarijo, da ga reπiva. Jaz
sem se moral pogajati, ker sem razumel nekaj bolgarskega. Naslednji dan je tajna sluæba æe
vedela, da sem Slovenec in niso mi veË dovolili, da bi se pogajal, moral se je sam predsednik
Po letu 1989 smo mislili, da nas bo naπa domovina sprejela ne na konjih, kot je Spomenka
Hribar prerokovala, vendar da bi nas sprejela kot enake. Ko je doktor PleskoviË, ki je bil svetovalec takratnega predsednika Peterleta, povabil doktorja Marka Kremæarja in mene, da bi sodelovala — sicer sva priπla in æivela na svoje stroπke — so se kmalu pojavili ljudje kot Omerza,
BavËar in πe kdo, ki so naju zasmehovali in se norËevali iz najine slovenπËine. Rupel in Tine
Hribar pa sta nekje zapisala, da je nekdo prisluπkoval naπemu razgovoru, kako naj bi bil prevzem oblasti prva dolænost in da lahko samostojnost povsem poËaka. To je πe danes zapisano v
neki knjigi, ki jo imajo na fakulteti kot pomoæno gradivo.
V vseh teh desetih letih nismo naredili potrebnega napredka. Dosedanje oblasti niso imele
posluha za potrebe Slovencev po svetu. Vedno sem se zavzemal za to, da se najde naËin, kako
pomagati Slovencem po svetu, da si sami pomagajo ohranjati svoje korenine. Nobena ljubljanska modrost ne bo tega naredila, Ëe je ne naredimo skupaj.
Dr. Joæe Bernik

Prof. Joæe MLAKAR: Hvala, gospodu doktorju Berniku za njegov osebni pogled.
S tem je ta del okrogle mize zakljuËen.
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Debata
Prof. Joæe MLAKAR: Preden nadaljujemo z danaπnjim programom, predlagam, da sprejmemo predlog doktorja Bernika in z enominutnim molkom poËastimo rojake, ki so jih po konËani
vojni pobili komunisti.
Preden nadaljujemo z razpravo bi povabil pred mikrofon gospoda Marka ©trovsa, dræavnega
sekretarja na ministrstvu za delo, da nam bo predstavil nekatera staliπËa iz programa, ki ga ima
to ministrstvo glede odnosa do izseljenstva in zdomstva.
Marko ©TROVS: Spoπtovani gospe in gospodje!
Nova vlada je nastopila s svojim delom. Prihodnji teden se bo trdo delo konkretno zaËelo in
bo trajalo vse do jesenskih volitev. Po volitvah pa se bo lahko vse to, kar se bo zdaj zaËelo,
dejansko izvedlo in konËalo. Kot dræavni sekretar na Ministrstvu za delo sem odgovoren ravno
za ti dve pomembni funkciji, kjer se lahko domovina pokaæe kot mati ali kot maËeha.
Prva je simbolna raven, to pomeni, da se vse krivice, ki jih je domovina naredila svojim
otrokom, Ëe se jih æe ne da popraviti, vsaj simbolno nekako pokrije. Tu gre za ureditev grobiπË,
spominskih obeleæij, za vse, kar bo pokazalo, da smo pripravljeni narediti za dostojno æivljenje.
Drugo podroËje je bolj pragmatiËne narave - gre za socialni program, ki zagotavlja neki minimalni standard vsakemu dræavljanu. Tu gre za pokojninske zadeve, ki so pomembne predvsem
za tiste, ki se na stara leta vraËajo æivet domov. Res je, da je bilo premalo narejenega za transfere
pokojnin iz dræav Juæne Amerike, Avstralije, kjer si je najveË naπih izgnancev takoj po vojni
uredilo svoje novo æivljenje, kjer so prebili aktivno dobo in ohranili toliko Ëuta do domovine, da
ima marsikdo med njimi æeljo, da se vrne domov in da se mu redno izplaËuje pokojnina.
Poleg tega imamo πe neke druge æe nastavljene pravice, predvsem tiste, ki se nanaπajo na
odπkodnine, ki jih dræava daje tistim, ki so zaradi dræavniækih zadev priπli ob zdravje ali do take
ali drugaËne neprilike. Tu gre za pravice ærtev vojn, ærtev vojnega nasilja idr. Te zadeve moramo
urediti, saj je v vsakem predpisu neka kretnica — tebi ja, tebi pa ne. Tisto kretnico je treba Ërtati.
Sedanja vlada iskreno misli. Ta vlada je sestavljena po desetih letih, ko se je prvotna ustanovila, ki pa ni bila podprta z neko realno razËiπËeno infrastrukturo. Zdaj se ve, kdo je kdo, kdo bo
kaj naredil, kdo ne in od jeseni naprej bo stvar πe bolj odprta in doloËena.

Tine JAKLI»: Najprej vas dragi Slovenci in rojaki najprisrËneje pozdravim v imenu naπega
Zdruæenja lastnikov razlaπËenega premoæenja. To zdruæenje letos praznuje 10-letnico svojega
aktivnega delovanja. Predstavlja moËno civilno druæbo in samooËiπËevalni element v naπi Sloveniji. Naπa mama Slovenija πe ni prav lepa, Ëista in urejena — sami veste — in ena takih stvari,
ki jih bo potrebno πe urediti, je vraËanje lastnine. To je bilo na danaπnji okrogli mizi æe omenjeno.
Lastnina, kot sami Ëutite, Slovencu pomeni nekaj posebnega, domaËa lastnina, domaËa zemlja,
domaËa hiπa, njiva za hiπo, cvetoËa hruπka, jabolko. To je za nas Slovence sveta lastnina, to ni
tista ameriπka lastnina: kupiπ hiπo in jo prodaπ, kupiπ zemljo in jo prodaπ, to je sveta lastnina.
Kljub zelo teækim politiËnim razmeram nam je uspelo ta problem internacionalizirati, kajti
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spoznali smo, da bi bilo znotraj Slovenije naπe prizadevanje zaman. Zato smo morali iti sosedu pokazat, kako in kaj je pri nas, da je moËna soseda rekla: ≈»e æelite priti na sprejem, kamor
si naπa mati æeli, dajte gospa, majËkeno se uredite, reπite svoje stvari, lepo prazniËno se
oblecite in boste pri nas sprejeti v druæino ostalih narodov«. To prizadevanje je v teækih razmerah rodilo pravzaprav veliko uspehov: pribliæno 50 odstotkov celotne lastnine je vrnjenih.
Silno si æelimo, da bi se v novih razmerah to vraËanje pospeπeno nadaljevalo. Zato vas tudi
konkretno prosim: zdaj ste tukaj, doma, stopite na upravne enote, pozanimajte se za svojo
lastnino in zahtevajte takojπnjo reπitev. Razmere so zrele. Hruπka je zrela, samo pasti mora.
Pogoj — tudi evropski — je celotna reπitev do leta 2002. To je zapisano v dokumentih. To so
rezultati prizadevanja naπega zdruæenja, ki ima tudi vaπe Ëlane, s katerimi resno in pogosto
komuniciramo.
Torej πe enkrat: potrudite se, da pridobite to sveto lastnino nazaj, da bo tisti kvadratni koπËek
zemlje vaπ, ko pridete k svojim sorodnikom in ste dragi gostje, vendar da imate svoj koπËek
zemlje, svoj del hiπe, svoje stanovanje, kamor lahko pridejo vaπi otroci, vaπi vnuki, od koder
bodo imeli prosto pot po Evropi in po svetu.
Lepo vas pozdravljam in vam æelim πe naprej uspeπno delo.
Janez RIHAR (ravnatelj Rafaelove druæbe): Pred desetimi leti
smo bili kar precej optimisti in smo menili: z vsemi, ki nas druæi
skupni imenovalec — slovenstvo, bomo lahko sodelovali. Potem
pa je to upanje naglo izpuhtelo in zato je prav, da se danes razjasnijo zadeve. Kaj je narobe z dræavljanstvom - zakonodaja ali
izvajanje? Oboje in ne sluËajno, naËrtno. Kaj pa Cerkev v Sloveniji? Ne smemo se vpraπati ali ima pravice, gre za dolænost, da
ozaveπËamo kristjane, in to tudi storimo. So pa seveda moænosti
precej omejene - tudi glede Rafaelove druæbe. Trudimo se. Vsako
leto skuπamo kapilarno po vseh slovenskih æupnijah in drugih
ustanovah ozaveπËati Slovence v domovini o tej veliki dolænosti, ki je bila naloga Rafaelove druæbe æe kar skoraj sto let. In tako imamo 2. julija, se pravi prvo
nedeljo v juliju - Nedeljo Slovencev po svetu — vkljuËeno bogosluæje. Predstavim vam lepak.
Vsak leto opozarjamo na Nedeljo Slovencev po svetu z novim lepakom. Letos je pastoralno
zasnovan s planinskim motivom Slovenije in z geslom, letos ob 200-letnici Preπerna: ≈…in spet
zedinil / rod slovenπne cele!« K geslu æupniki, Ëe so paË odprti za to vpraπanje, prilagodijo
pridigo. Druga zelo lepa stvar, ki se vsako leto bolj razvija je Romanje treh Slovenij na sv.
Viπarje in sicer peπ, to je najbolj originalno ob razmiπljanju kriæevega pota, ali z gondolo. Ob pol
enajstih je predavanje — letos bo predaval gospod Anton DrobniË - in potem maæa, letos jo bo
daroval novi pomoæni koprski πkof Jurij.
Naj omenim πe to, da je letos od januarja dalje nov narodni ravnatelj Slovencev po svetu,
naslednik πkofa Metoda Piriha, πkof Alojz Uran, ki enako skuπa biti odprt za izseljenska vpraπanja.
Boπtjan TURK: Odnos Slovenske dræave do Slovencev po svetu je nezadosten. Ta nezadostnost izhaja iz velikega predsodka, ki se je oblikoval skozi petdeset let in ki je v Slovencih v
zamejstvu in v zdomstvu videl ostanek tistega, kar je velika samoupravna druæba na vsak
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naËin paË æelela preseËi. æal - in to je izjemno hudo - se v desetih
letih, odkar imamo v Sloveniji demokracijo in odkar se pribliæujemo Evropski uniji, ni popolnoma niË zgodilo. πe veË. Rad
bi opozoril na Ëlanek v predzadnji sobotni prilogi Dela, ki je z
æaljivo tendenco diskvalificiral Slovence, ki so se oblikovali v
Argentini in postali diaspora. Poskuæal sem nekaj napisati, vendar niso objavili.
Problem, ki ga vidim pa je naslednji: Slovencem v svetu - v
zamejstvu in zdomstvu se dogajajo stvari, za katere matiËna dræava ne ve. Kdo v slovenski dræavi, v tej novi vladi se recimo
ukvarja s tem, kaj se dogaja na podroËju dvojeziËnega πolstva.
Ali je to sploh predmet polemik? Skupaj moramo videti, kje so zakonske moænosti, s katerimi
lahko okrepimo sodelovanje med matico in Slovenci po svetu. Nobena identiteta zunaj matice
ne obstane, Ëe se matica ne bo bistveno, do konca in dosledno zanj zavzela.
Ivan KOROπEC (Argentina): Gospod JakliË je dejal, da je bilo
vrnjeno 50 odstotkov odvzete imovine, torej polovica πe Ëaka na
svoje gospodarje. Iz pogovorov z rojaki po svetu bi sklepal, da
gre za imovino izseljencev, ki πe vedno Ëakajo na ugodno reπitev.
Poudarjamo spravo, ravno pred dvema dnevoma je bila slovesnost ob Lipi sprave, vendar sprave ne more biti, dokler ljudi
doma in po svetu greni zavest, da so nam vzeli domove. To je
krivica, ki se je da popraviti, ærtvam namreË ne moremo vrniti
æivljenja. Tu je maËehovstvo zakonov Republike Slovenije, ki πe
vedno onemogoËajo vrnitev v domovino, katera te materinsko
kliËe nazaj. Torej, ko si celo zakoni nasprotujejo, kam naj se obrnemo, h komu naj gremo, da bi nam vrnil domove? Kje je upanje na zaæelenost, da bi se
izseljenci vrnili domov?
Stanislav KLEP: Vodim Gibanje za narodno spravo. V πtevilnih govorih, ki sem jih imel pri Lipi sprave, nisem skoraj nikdar
pozabil na naπe ljudi po svetu. Ugotovil sem, da Slovenija naπim
ljudem po svetu ni prava mati, le bleda mati je. V dvanajstih
letih, kolikor obstajata Gibanje in Lipa sprave, smo imeli vedno
slovesnost - Dan krivde, odpuπËanja in sprave, na kateri so tudi
Slovenci po svetu mnogokrat imeli besedo, in to æe takrat, ko jim
dræava ni dala moænosti, da bi na svoji rodni zemlji javno spregovorili. Slovesnost, ki je vedno 15. julija, je namenjena tudi
tistim Slovencem po svetu, ki so jim pobili starπe. Ostali so sinovi ali vnuki, ki se sedaj vraËajo v Slovenijo deloma z zaupanjem,
deloma z nezaupanjem. Slovesnost ob Lipi sprave je posveËena vsem, ki jim je revolucija πe po
vojni vzela æivljenja — predvsem in najveË so to domobranci, ki so doæiveli æalostno usodo,
poleg tega pa πe deset tisoË drugih naπih bratov in sester, ki so izgubili æivljenje med in zlasti po
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revoluciji. Sprava na temelju resnice je naπa zaveza. Na temelju resnice bo lahko slovenski
Ëlovek - slovensko dekle, slovenski fant, spoznal naπo preteklost in na podlagi tega spoznanja
se bo lahko na volitvah odloËil. OdloËil se bo za tiste, ki zloËine obsojajo, ali morda za tiste, ki
zloËine, ki so se zgodili pred pol stoletja branijo in celo opraviËujejo. Ko se bomo pribliæali resnici
bo slovenski volivec lahko odloËal o svoji usodi.
Dr. Branko ZORN: Dve vpraπanji, najprej za dr. Drnovπka, nato pa za dr. Vovka. Dr. Drnovπek,
kako je nastal Inπtitut za izseljenstvo, kdo je bil pobudnik tega in drugo vpraπanje je, koliko
πtudentov se danes zanima za tematiko izseljencev, oziroma koliko jih je magistriralo iz te
tematike. Dr. Vovko, rekli ste, da so uËbeniki pomanjkljivi, da slabo prikaæejo izseljenstvo danes, kakπne pobude bi imeli, da bi se to konkretno spremenilo?
Dr. DRNOV©EK: Hvala lepa za obe vpraπanji. Najprej bom odgovoril na drugo vpraπanje.
Mislim, da v zadnjem Ëasu ni nihËe magistriral iz zgodovine izseljencev. Interes za slovenske
izseljence se na oddelku za zgodovino nekoliko poveËuje na nivoju diplomskih nalog in seminarjev. Ponavadi gredo vsi ti πtudentje ≈skozi moje roke«, ampak to zgolj zato, ker smo s
profesorji, ki te teme razpisujejo, v prijateljskih odnosih. Ni pa na oddelku za zgodovino nekega
predmeta, ki bi zajemal to podroËje - socialne zgodovine, podroËje migracij in slovenskega
izseljenstva. Se pogovarjamo o tem, vendar se bojim, da tega æe lep Ëas ne bo. Na oddelku za
geografijo so predavanja o izseljenstvu, tudi na oddelku za etnologijo se nekaj premika, medtem ko na oddelku za zgodovino ne.
Drugo vpraπanje: Inπtitut za slovensko izseljenstvo ima πe ≈staro« zgodovino. Prvi poskusi,
Ëe govorimo o prednikih, so bili πe na zaËetku πestdesetih let. To je bilo povezano z delovanjem
Slovenske izseljenske matice in pa ameriπkih Slovencev tako imenovane ≈progresivne« smeri —
ti, ki so æeleli priti do knjige o zgodovini ameriπkih Slovencev. Takrat se je zaËelo govoriti o
ustanovitvi nekega slovenskega izseljenskega centra. Na zaËetku πestdesetih let smo bili nekako
v sozvoËju z zanimanjem drugih manjπih evropskih narodov, kot so npr. skandinavski narodi,
ki so se zanimali za potomce in pa za zaËetek zgodovine izseljevanja. Vendar pri nas to ni
uspelo, ker je bilo veliko vrzeli. Ta inπtitut, ki dejansko deluje kot tak, je nastal v osemdesetih
letih, v okviru Akademije in Znanstveno raziskovalnega centra SAZU. Z dr. Vovkom sva priπla
æe na zaËetku. Na zaËetku je bilo veliko dilem, ali naj bo to zgodovinski inπtitut, vendar se je na
koncu odloËilo za ta danaπnji pristop, kar je v redu. Sestavljamo ga πest raziskovalcev, vsi
doktorji znanosti, tako da je struktura dokaj moËna. Vendar imamo problem s politiko financiranja tega inπtituta — upamo, da bo bolje. Doæiveli smo korektno politiko; ko smo se je navadili,
smo πli v programske skupine financiranja iz strani Ministrstva za znanost. Tako da se aktualno
— ne vidimo kakπne perspektive — bolj ukvarjamo s tem, kako bomo preæiveli, kot da bi v
mirnem vzduπju vestno delati.
Dr. Andrej VOVKO: Naveæem na to, kar je kolega dr. Drnovπek rekel: dejansko smo pri naπi
zgodovinski stroki tisti, ki se ukvarjamo z izseljenci, pri nekaterih postavljeni malo bolj na
stranski tir, ker je tematika slovenskega izseljenstva zanje marginalno vpraπanje. Se pravi gre
za tretjino Slovencev — in je marginalno vpraπanje. Je pa, recimo v Kroniki dvajsetega stoletja
po zaslugi dr. Drnovπka slovensko izseljenstvo zelo temeljito prikazano. Osveæi, kaj je to iz-
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seljenstvo, Ëe bi se kdo spotikal, tukaj je odgovor. Seveda pa manjkajo uËbeniki. Treba bo
napisati uËbenike, kako? Isti avtorji morajo popraviti svoje stare, ali pa morajo drugi avtorji
napisati nove. Poleg tega je problem uËni naËrt. »e v njem ni besedice o slovenskih izseljencih,
potem jih je v uËbenike teæko vkljuËiti.
Ga. DOLINAR: Iskrena hvala doktorju Berniku, da je sproæil
misel, da se mora tudi tukaj ohraniti spomin na toliko trpeËih
ljudi, ki so od tu odhajali na razna moriπËa po vsej Sloveniji. Te
sobane so bile natrpane z neπteto naπih moæ in æena, fantov in
deklet, tudi otrok. Lani nas je obiskal znan novinar iz Anglije,
πel je po Evropi, po svetu, sedaj je v pokoju in æivi na πkotskem.
Poslala sem mu knjigo Temna stran meseca. Nekateri zgodovinarji in novinarji po svetu se zanimajo za naπo zgodovino. Zato
menim, da bi morale biti knjige, kot je na primer Temna stran
meseca, ki predstavijo naπ holokavst, prevedene, da bi jih lahko
brali tudi v drugih jezikih.
Dr. VENCELJ: Republika Slovenija, mati ali maËeha Slovencem po svetu. Na to vpraπanje sem pri svojem delu veËkrat naletel. Gre za to, kakπen odnos imamo mi, ki æivimo v domovini do
domovine, do slovenstva in do izseljencev. Gre za etiËni odnos,
gre za naπo medsebojno povezanost, ne za neki privilegij ali neko
materialno podpiranje, ki je v konkretnih primerih tudi potrebna.
Ohranjanje slovenstva zunaj domovine hkrati pomeni ohranjanje
nas, ki smo tu, v domovini. To velja za vse dele: zamejstvo,
zdomstvo, izseljenstvo. To je ogledalo, za nas, ki æivimo tukaj.
»e to vpraπanje, kako æivijo naπi rojaki, ki so morali zaradi razliËnih razlogov zapustiti domovino, za nas ni notranje, etiËno vpraπanje, potem smo na pravi poti, da svoje lastno slovenstvo uniËimo. To ne pomeni, da domovina v konkretnih primerih ne pomaga k ohranjanju slovenstva zunaj matiËne domovine. To
ohranjanje je potrebno povsod, kjerkoli si nekdo, ki se Ëuti Slovenca, to æeli. Ne more pa biti
vsiljeno. Moramo biti pozorni, da skrbimo za vse, ki to æelijo, tudi za tistega posameznika, ki ne
æivi v slovenski skupnosti, in si to æeli. To moramo narediti, Ëe hoËemo biti prava mati svojim
sinovom po svetu.
Velik Ëustven odnos Slovencev, ki æivijo zunaj domovine, do lastne domovine je bil ob osamosvojitvi in prva leta po njej. Potem pa je zaËelo izhlapevati zaradi naπe notranje neurejenosti.
Vsak izmed nas naj naredi maksimum, zato da bo naπa domovina demokratiËna, poπtena,
korektna in s tem bo lahko pomagal tudi Slovencem, ki so zunaj, da bodo na svojo domovino
ponosni in gledali nanjo kot na svojo lastno mater, ne maËeho. Tako kot so bili ponosni leta ’91.
Torej ta odnos mora biti resniËno etiËen, ne pa materialno, politiËno ali strankarsko pogojen, ker
slovenska pestrost je takπna, da smo politiËno, versko, nazorsko razliËni, vendar pod skupnim
imenovalcem, da smo sinovih slovenskih mater.
Danes sem bral diplomo o odnosu Slovencev do Slovenije ob samosvajanju. Diploma, sicer
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ne popolna, ugotavlja to slovensko spontanost, srËni, Ëustveni, etiËni odnos do domovine, kot
naπega skupnega doma.
Pribliæujemo se 10. obletnici osamosvajanja. Zanimiva bi bila publikacija, ki bi ta odnos do
domovine komentirala. Tega gradiva ni malo, je pa v veliko primerih v ozkih druætvenih ali celo
privatnih arhivih in bi bilo silno πkoda, da bi se po nekaj letih izgubilo. Dræava bi morala
preskrbeti ustrezno publikacijo, ki bi ob 10. obletnici pokazala ta kvalitetni Ëustveni, etiËni
odnos, ki so ga Slovenci imeli do svoje domovine. To bi tudi nam pomagalo, da oplemenitimo
naπ odnos do domovine.
GOSPA: Zanimajo me Slovenci, ki smo jih zdaj izgubili, ker so ostali v drugih dræavah bivπe
Jugoslavije: Hrvaπka, Srbija
Marijan SCHIFFRER (predsednik Komisije dræavnega zbora
za izseljence in zdomce): Urad za Slovence v zamejstvu in po
svetu ima æe svojo doloËeno postavko, kjer podpira zlasti Slovence v Bosni. S Slovenci, ki æivijo v Srbiji, doslej πe nismo
mogli vzpostaviti kontakta. Upamo, da bo zdaj gospod nadπkof
HoËevar ta naπa vez, ker gre podpora Slovencem samo preko
njihovih organizacij, individualno se nobenega ne podpira. V
Bosno in Hrvaπko gre moËna pomoË, tam so dobro organizirani, imajo svoje druætvo v Splitu, v Zagrebu, na Reki in æe dve
leti dobivajo moËne podpore. V Srbiji pa bo ta podpora reπena,
Ëim se bodo organizirali. Tudi v Makedoniji, kjer imajo svoje
druætvo, dobivajo dræavno podporo.
Msgr. PUCELJ: Morda lahko dodam πe to, da povem, kaj je na cerkvenem podroËju narejeno.
πe preden je priπlo do razpada, je v Zagrebu æivela slovenska skupnost, tako da je tudi tam
nekaj Ëasa bil duhovnik, in tudi zdaj redno prihaja iz Slovenije, tako da imajo redno bogosluæje.
V Sarajevu je pater πef. V Beogradu skrbi za Slovence gospod Joæe Hauptman itn. Tudi salezijanci skrbijo, za Slovence, ki so ostali zunaj slovenskih meja. Urejeno je bilo πe pred razpadom, po
razpadu pa πe posebno, ker so tam postali tujci. Zato se tudi iz cerkvenega vidika misli, dela na
tem, kakor je paË moæno. Sliæal sem podatek iz krogov Izseljenske matice, da je v teh dræavah
nekako 180.000, ne bi komentiral, vsekakor tem ljudem velja ista pastoralna pozornost, kot
sem jo prej prikazal.
Dr. BERNIK: Ko govorimo o literaturi o naπi tragediji, prihaja vedno na dan knjiga Temna
stran meseca. Knjiga ima to pomanjkljivost, da zaËne z letom ’45 in izpusti vse, kar je bilo
prej. Naπi kulturniki imajo πe vedno bojazen dotakniti se tiste dobe, ker so bili pod vplivom,
da smo bili nacisti, faπisti, kolaboracionisti. Knjigo bi bilo treba sicer precej preurediti, da bi
bila primerna za tujo javnost, ker paË ne poznajo zgodovinskega ozadja. Pred kratkim pa je
izπla zelo pomembna knjiga o poboju domobranskih ranjencev takoj po vojni, kar je seveda
vojni zloËin, ki nikdar ne zastara. Z æeno sva dala pobudo, da je neki profesor mednarodnega
prava v tujini naredil zgodovinsko πtudijo obdobja od ’41. do ’45. leta pri nas in iz tega
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staliπËa to obdobje ocenil. Knjiga se æe prevaja v slovenπËino. Poskrbeli bomo, da bo izπla v
veË jezikih.
Vpraπanje monsinjorju Puclju. Hvala Bogu, da imamo precej duhovnikov, ki skrbijo za naπe
izseljence. Nekatere izkuænje pa kaæejo, da bi bilo zelo koristno zlasti za duhovnike, ki skrbijo
za izseljence preko oceana, informirati jih o izseljencih in jih pripraviti na to delo. Nekateri
pridejo kot tabula rasa in ne vedo niËesar o naπi preteklosti in jim vzame kar nekaj Ëasa in
muËnih odnosov, dokler ne vidijo, za kaj gre.
Vpraπanje za dr. Drnovπka: Z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu smo imeli kar
nekaj teæav zlasti zaradi tega, ker se ni niË premaknilo v zvezi z naπimi predlogi. Predlagali
smo, da se naredi πtudija o tem, kako druge dræave skrbijo za svoje izseljence. Literature je kar
precej, sam jo imam nekaj. DrugiË, da bi se naredila neka πtudija o nekem modernem pristopu
do naπih slovenskih izseljencev, ker poπiljanje zborov, ne pride veË v poπtev. ReËeno je bilo, da
se dela na tem, da je bila na vaπ inπtitut poslana proπnja, da bi se s temi stvarmi ukvarjali. »e se
tega ne da narediti na vaπem inπtitutu, bomo iskali kje drugje. SSK je vloæil v parlament predlog
zakona za Slovence po svetu brez slovenskega dræavljanstva, moram pa priznati, da predlog ni
tak kot bi moral biti, ker se ti, ki so ga naredili, niË ne razumejo. Izseljenska matica, ki rada
posnema bodisi Slovenijo v svetu ali pa Svetovni slovenski kongres tudi pripravlja neki koncept.
Msgr. PUCELJ: To vpraπanje mi leæi na srcu, ker sam vem, kako sem se poËutil prva leta, ko
sem postal duhovnik v izseljenstvu, da sem se væivel v izseljensko problematiko. Neko usposabljanje duhovnikov, ki se pripravljajo za izseljenstvo zlasti po Evropi, preskrbi naπa zveza Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov. Tu vso problematiko izseljenstva - socialno, duhovno, vez z domovino, væivljanje v kulturno razmerje naroda, kjer so, kolikor znamo, tudi strokovno svetujemo, kako lahko izseljenski duhovnik reagira na probleme izseljencev in kako
lahko agiramo, da bi prihajala pomoË iz domovine - cerkvena in dræavna. Koliko so duhovniki
drugje povezani, mi je manj znano. Poznam argentinsko duænopastirstvo. Redovi pa so svetovno povezani po svojih skupnosti tako, da to usposabljanje poteka. Problem, ki ga vse bolj
Ëutim, je kako pridobiti nove slovenske duhovnike, da bi πli med Slovence po svetu, ker se paË
staramo, umiramo. To je resno vpraπanje.
Predvsem pa se mi zdi, da moramo vedno znova opozarjati, da slovensko izseljenstvo ni le
tista generacija, ki je iz domovine odπla, ampak da predvsem postajajo tudi pastoralno polje
generacije, ki so se v izseljenstvu rodile. To ne pomeni, da bi morali iskati po naËelih dosedanje
pastorale. IπËemo pa vsekakor zelo intenzivno nove pastoralne pristope. Druæabnost, ki je recimo nastala po maπi v vseh teh skupnostih, je vsebovala kranjsko klobaso, polko in valËek,
zapeto narodno pesem, slovenski pogovor. To je v drugi generaciji povsem drugaËe. S tem pa πe
zdaleË ni reËeno, da bi zamrlo slovenstvo ali interes za lastno identiteto in kulturo. Res je, da se ti
mladi ljudje za nekaj Ëasa odmaknejo, vendar se vËasih vehementno vraËajo nazaj. ZakljuËil bom
s primerom, kako je 28-letni fant priπel k meni — prej sem ga dvakrat videl — skoraj vdrl je in
rekel,: ≈Janez, jaz sem pogruntal, da nisem Nemec, pomagaj mi!« Tako dramatiËno je to lahko.
Dr. DRNOV©EK: Hvala lepa g. Bernik za to vpraπanje. Urad se je spomladi letos res obrnil na
naπ inπtitut, Ëe bi pomagali izdelati ekspertizo, predvsem iz teh dveh vidikov, kako vpraπanje
izseljenstva reπujejo drugi evropski narodi oz. kakπen bi lahko bil drugaËen pristop do sloven-
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skih izseljencev po svetu. Ker gre za interdisciplinarno raziskavo, se mnogo kolegic in kolegov
ukvarja s tem sodobnim vidikom problematike — jaz kot zgodovinar. Na podlagi izkuπenj, ki jih
imajo v svojem raziskovalnem delu, lahko dajo neke osnove za strategijo raziskovanja v celotni
problematiki, kar je vezano tudi na dræavne organe, recimo, kar je s podroËja πolstva, s podroËja
kulture in s podroËja znanosti potrebno. Vsi se zavedamo, da ta odnos - in to potrjujejo æe drugi
govorci danes — πe zmeraj ni v redu. Sam sem æe prispeval, naredil sem ta zgodovinski pregled,
kako s tem vpraπanjem, odnosi z izseljenci, ki se pojavi æe med obema vojnama. Tudi vrsto
tistih programov, ki jih je Zakrajπek skupaj s svojimi sodelavci æe takrat napisal, bi jih danes
mirno lahko podpisali, ampak skoraj noben ni bil realiziran. Kar je bilo narejenega takrat, na
primer poπiljanje izseljenskih duhovnikov v evropske dræave, vendar jih je bilo premalo; ali pa
poπiljanje slovenskih knjig Slovencem po svetu, vendar premalo. Ampak, da bi ustanovili neke
vrste izseljenski muzej, ali dom za Slovence v Sloveniji, tega πe ni. Najprej moramo vedeti, kaj
hoËemo. Zavedati se moramo, da smo Slovenci tukaj in Slovenci po svetu en narod. πe danes
imamo strokovnjaki to teæavo: da zgodovina Slovencev ne pomeni zgodovino Slovencev v
vsakokratnem dræavnem prostoru, ne pomeni zgodovino Slovencev v vsakokratnem avtohtonem etniËnem prostoru, ampak pomeni zgodovino tudi tistih, ki so razkropljeni po svetu. Ali ta
zavest, ki je πe ni, kar je kolega Vovko v svojem referatu povedal, kako je to razvidno v uËbenikih. Ta debata poteka tudi po naπi strokovni literaturi. Kot primer naj omenim prav to — na
kulturnem podroËju: Slovenci nimamo slovenskega izseljenskega muzeja, nimamo oddelka v
narodnem muzeju, niti dokumentov v narodnem muzeju, ki bi kazali na izseljensko problematiko. »e gremo po drugih muzejih po Sloveniji na primer v Belo krajino ali v Novem mestu, imajo
nekje nekaj izdanega gradiva, razstavljenega pa nikjer. Zdaj se nekako potegujejo v Ribnici, da bi
bila razstava o izseljencih iz ribniπke doline, ki se bo predstavila v zaËetku septembra. Torej
zavesti tukaj ni. Vse to bo nekako vneseno v to ekspertizo, ki pa ne bo strategija, ampak neke
osnove iz naπega vidika, kako prouËujemo naπe izseljenstvo. To bo doprinos izseljenskega inπtituta,
toliko je vkljuËen v to, za kar je bila gospa Logarjeva dovzetna, da se bo sliæal tudi naπ glas.
Zorko SIM»I»: Morda bi dodal samo neko misel v zvezi s tem, kar je dr. Drnovπek omenil. Ta
Ëudna miselnost, ki vlada po Sloveniji. V zadnji Druπini je o tem tudi pisala gospa Jevnikarjeva
iz Trsta. ObËutek imam, da za Slovence, ki æivijo tu, tisti, ki ne æivi na slovenskem ozemlju, ni
Slovenec ali pa ni Ëisti Slovenec. Zavesti tiste slovenske etniËnosti, je sploh ni. Pred kratkim so
me tri televizije spraπevale in eden od novinarjev mi je rekel: ≈Vi ste napadli dræavo.« Rekel
sem: ≈Kako napadel dræavo?!« ≈Ja, seveda,« je rekel, ≈glejte, kakπna politika je to.« πlo je za dr.
Bajuka glede tujstva. ≈On ni tukaj rojen.« Sem rekel, ≈On je tukaj rojen. Pa tudi, Ëe ne bi bil tukaj
rojen. Glejte kako mislite.« In sem mu dal primer: Vzemite zgodovino Irske. Kdo je Irsko osvobodil? De Valera. Rojen v New Yorku, oËe πpanec, kateremu Ircu bi priπlo na misel, da bi rekel,
da ni Irec? To je samo pri nas moæno, ker ni te zavesti. To ni ius solis, to je ius sangvinis, seveda
Ëe pristaneπ na to. To je kot zaspano miπljenje, da se Slovenija konËa pri πentilju in nekje dol pri
Seæani. To je bistven problem, ki ga je treba reπiti. Res, Slovenija v svetu!!
Marijan LOBODA (Argentina): Sem Marijan Loboda iz Buenos Airesa, iz Argentine innaj
prej bi Ëestital Izseljenskemu druætvu Slovenija v svetu za tak lep tabor, za tako lepo prireditev.
»loveku, ki pride iz izseljenstva, se milo stori, ko vidi, da se v rodni domovini toliko govori,
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toliko razmiπlja o naπi usodi. Rad bi nekaj omenil. Zelo mi je
ostala v spominu beseda gospoda SimËiËa, ko je rekel: ≈V Sloveniji naj bodo na oblasti, naj jo vodijo ljudje, ki imajo Slovenijo res
radi.« In druga stvar, ki mi je ostala v spominu, so besede dr.
Venclja, ko je rekel: ≈Mi moramo Slovenijo narediti tako, da bo
privlaËna tudi za ljudi zunaj, da bodo ponosni nanjo.« Dr. Vencelj
je najbræ ponovil besede iz punktacije velikega slovenskega narodnega buditelja dr. Antona Koroπca, mislim da je bilo tam okrog
leta ’32, ko je πe zahteval, da naj bo matiËna Slovenija taka, da
bo privlaËila zamejske Slovence, da bo Slovenija privlaËna za
Koroπce in za Primorce. Torej naj bo Slovenija taka, da bo za nas
privlaËna in da bomo nanjo ponosni. In tretja stvar, ki bi jo rad poudaril, je to, da mi je kar malo
neprijetno pred ljudmi iz Slovenije, ko govorimo o tem, ali je Slovenija maËeha, ali je domovina.
V izeljenstvu smo se vedno trudili za to, da smo loËili oblast, vlado od naroda. Slovenija je bila
za nas vedno domovina. Slovenijo smo vedno ljubili. To prenaπamo na naπe otroke. LoËimo pa
Slovenijo od vsakokratne oblasti. Zato, dragi Slovenci, rojaki tukajπnji, ne misliti, da mi kdaj
dvomimo o materinstvu Slovenije. Zame je Slovenija moji tukajπnji prijatelji, moji sorodniki, na
tisoËe in tisoËe dobrih slovenskih ljudi. To je zame slovenska domovina. Oblast pa je druga
stvar, tu se razhajamo. Zato je tako razmiπljanje, kot je na tem sreËanju, nam v izseljenstvu v
veliko oporo. Mi hoËemo ostati Slovenci, naπi otroci hoËejo ostati Slovenci. PriËakujemo pa Ëim
veË razumevanja, Ëim veË dobrohotnosti in Ëim veË medsebojne ljubezni.
Franci ZABUKOV©EK: Sem iz πentjurja in delujem v gorniπtvu in v SSK. Vsem predavateljem
iskrena hvala za celovit prikaz, samo eno pripombo oz. opozorilo bi imel: Æarko Petan je napisal, da slovenski intelektualec ve, da æivi v dræavi, ki ni po njegovi meri; da mu pamet prepreËuje, da karkoli stori, da se kaj spremeni. To dejstvo ugotavljamo tudi v naπih civilnih druæbah. Ta pamet pa je tista, o kateri je æe Preπeren napisal: ≈Kranjc moj, ti le dobiËka iπËeπ, bratov
svojih ni ti mar« Tu so teæave. Zato sem zelo vesel, da je gospod Loboda opozoril na dejstvo, da
gre loËiti domovino od oblasti. Oblast, ki smo jo imeli doslej, je bila do vseh drugaËe misleËih
taka, da smo trpeli — mi doma in vi po svetu. Upamo, da prihaja nov Ëas, vendar moramo
popraviti tisto, na kar sem opozoril. In πe to: domovina, slovenstvo — to je stvar srca, to je stvar
ljubezni. In ljubezen moramo gojiti in privzgojiti.
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Kulturni program
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Pozdravi
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PoroËali so
TV Slovenija
Radio Vatikan
Radio OgnjiπËe

Druæina
Naπa luË
Nedelja

SVOBODNA SLOVENIJA,
Buenos Aires,
22. junija 2000, str. 3
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NEDELJA,
25. junija 2000, str. 7

DRUÆINA 26,
25. junija 2000, str. 10
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september 2000, str. 13
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Volitve 2000
Pogovori, povezani z dræavnozborskimi volitvami v letu 2000
Pogovor na Volilni komisiji RS z dne 17. 8. 2000
Na Volilni komisiji RS smo vpraπali tajnika Marka GolobiËa glede vpisa v volilni imenik.
V zvezi z zahtevo za vpis v volilni imenik je g. GolobiË sporoËil, da se prijavnice lahko dobijo
po internetu, na diplomatskih predstavniπtvih RS ali na Volilni komisiji RS. Te prijavnice morajo
priti na Volilno komisijo do 15. septembra (t. j. 30 dni pred volitvami, ki bodo letos 15. oktobra). V zahtevku je treba navesti πtevilko slovenskega potnega lista. »e dræavljan Republike
Slovenije tega ne bi imel, pa zadostuje fotokopija potrdila o dræavljanstvu ali fotokopija odloËbe
o ugotovitvi dræavljanstva ali fotokopija kateregakoli drugega dokumenta, iz katerega bi bilo
razvidno dræavljanstvo RS (npr. lastniπki certifikat itd). V primeru selitve je potrebno spremembo naslova javiti πest dni pred volitvami.
Po drugi strani smo predlagali, da bi Republika Slovenija glede na to, da so razna druπtva in
æupnije zlasti po Evropi, ZDA, v Kanadi in Argentini od dræave priznani za upravljanje z dræavnimi sredstvi, povezanimi s programi za Slovence po svetu, lahko pooblastila tudi ta srediπËa oziroma njihove predstavnike za potrditev podpisov na volilnih kartonih. To bi bila brez dvoma najboljπa
reπitev za vse Slovence, ki æivijo oddaljeni od slovenskih veleposlaniπtev. Ti morajo za overovitev
podpisov pri notarju odπteti po ca. 50 DEM. Na ta predlog je g. GolobiË odgovoril, da je za imenovanje teh pooblaπËenih predstavnikov pristojno le Ministrstvo za zunanje zadeve RS. V primeru,
da bi MZZ imenovala te pooblaπËene osebe, bi morala Volilna komisija RS to sprejeti.
Zanimalo nas je tudi, kdo oziroma kako se sprejema in shrani volilnice do trenutka, ko se jih
odpre; kako nadzorovati, da je πtevilo odposlanih in odprtih ter preπtetih glasovnic enako. G.
GolobiË je odgovoril, da vsa slovenska predstavniπtva in volivci po svetu poπljejo glasovnice na
Volilno komisijo. Te glasovnice Volilna komisija poπlje po raznih volilnih okrajih, od koder volivci izhajajo oziroma kjer so imeli zadnje stalno bivaliπËe v Sloveniji.
Vpraπali smo ga tudi glede tolikokrat omenjenega volilnega imenika za Slovence po svetu.
Na to vpraπanje je g. GolobiË odgovoril, da volilnega imenika za Slovence po svetu nimajo,
temveË le seznam ca 50.000 volilnih upraviËencev, ki so se po letu 1945 preselili v tujino.
Letos bo Volilna komisija odposlala glasovnice po seznamu zadnjih predsedniπkih volitev t. j. za
ca. 3.500 upraviËencev (na zadnjih parlamentarnih volitvah je glasovalo ca. 4.800 upraviËencev) in z dopolnitvami na podlagi z novimi zahtevki za vpis v volilni imenik.

Pogovor na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
V petek, 18. avgusta, smo se na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pogovorili z
dræavnim sekretarjem g. Zorkom Pelikanom in z njegovim sodelavcem Joæetom PoliËarjem.

63

Posredovali smo mu informacijo glede imenovanja pooblaπËenih srediπË oziroma oseb za
potrjevanje podpisov volilnih upraviËencev. G. Pelikan je obljubil, da se bo pogovoril s tajnikom
Volilne komisije RS Markom GolobiËem glede imenovanja teh pooblaπËenih srediπË in za sredstva za ta namen.
Glede seznama volilnih upraviËencev po svetu in volilnega imenika pri zadnjih volitvah nam
je g. Pelikan zaupal, da Urad za Slovence po svetu nima nobenega od teh seznamov in da je vse
v rokah Volilne komisije.

Predlogi Izseljenskega druπtva Slovenija v svetu
1. Volitve so pravica dræavljanov. Torej je dolænost Republike Slovenije obvestiti vse svoje
znane dræavljane (po podatkih VK ca. 50.000) o volitvah s poπiljanjem prijavnic vsem dræavljanom, ne glede na to ali so kdaj volili ali ne. (Volilni imenik se bo dograjeval z vsakimi volitvami
s prijavnico slovenskih dræavljanov.) Ne gre za krπenje zakona o varnosti osebnih podatkov,
ker so ime, priimek in naslov preverljivi v vsakem telefonskem imeniku. Ostale podatke bo
izpolnil dræavljan.
2. Dræavljanom, ki so æe v zaËasnem volilnem imeniku, ni potrebno izpolniti prijavnice,
razen Ëe osebni podatki niso toËni. Volilna komisija jim poπlje glasovnice, dræavljani se odloËijo,
Ëe glasujejo.
3. Glasovnice izseljencev naj ostanejo na Volilni komisiji, kot Ëe bi ti sestavljali volilno enoto. Preπtejejo jih lahko predstavniki vseh strank oz. Ëlani Komisije DZ za Slovence po svetu.
Njihovi glasovi se πtejejo v prid politiËne stranke. Tista, ki ima najveË glasov, imenuje enega
izmed svojih poslancev za odgovornega za izseljensko problematiko.
4. Predlog: seznam æupnikov iz Naπe luËi ter predsednikov druπtev za Evropo kot odgovornih za potrditev verodostojnosti. Za ostale dræave — predsedniki druπtev.
5. Prijavnico za volitve in volilni imenik lahko izpolni kdorkoli (npr. sorodnik v Sloveniji za
slovenskega dræavljana, ki æivi v tujini). Le volitev naj bi bila osebna, z overjenim podpisom
pooblaπËenih oseb.

Pogovor z ministrom za zunanje zadeve
V Ëetrtek, 24. avgusta, smo se na ministrstvu za zunanje zadeve pogovorili z ministrom
Lojzetom Peterletom in dræavnim sekretarjem za Slovence v zamejstvu in po svetu Zorkom
Pelikanom. Posredovali smo jim zbrano informacijo in predstavili stanje na terenu. Minister
Peterle je obljubil, da bo po svetu njegovo ministrstvo imenovalo pooblaπËene osebe za potrjevanje volilnih listov in nato naroËil g. Pelikanu naj na VK pridobi seznam omenjenih ca.
50.000 volilnih upraviËencev po svetu in jih nato informira o dræavnozborskih volitvah.
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Iskrena hvala
ljubljanskemu nadπkofu in slovenskemu metropolitu dr. Francu Rodetu in izseljenskim duhovnikom za daritev svete maπe,
udeleæencem okrogle mize za izËrpno obdelane referate: dr. Marjan Drnovπek, dr. Andrej
Vovko, dr. Joæe Bernik, msgr. Janez Pucelj, pisatelj Zorko SimËiË, mag. David Taljat,
ravnatelju πkofijske klasiËne gimnazije, profesorju Joæetu Mlakarju, za izvrstno povezovanje
okrogle mize,
igralki Mestnega gledaliπËa Ljubljane Marjani Klanπek JakliË za prisrËno povezovanje programa,
Zavodu sv. Stanislava za gostoljubnost,
solistu Matevæu Debevcu in pianistu Ivanu Vombergarju iz Argentine za izvrsten glasbeni
prispevek Kamniπkim kolednikom in citrarju Tomaæu Plahutniku za glasbeno podoæivljanje
domovine in vsem, ki ste s svojo udeleæbo in sodelovanjem pripomogli k uspehu letoπnjega
tabora Slovencev po svetu.
Nasvidenje na 8. taboru Slovencev po svetu!
Izseljensko druπtvo
Slovenija v svetu

Letoπnje sreËanje je podprlo:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Radio OgnjiπËe, tednik Druæina,
tednik Demokracija, g. Vinko Levstik ter vsi Ëlani odbora
in sodelavci Izseljenskega druætva Slovenija v svetu.
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