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BO©TJAN KOCMUR,
predsednik Izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu
Spoπtovani predstavniki slovenske vlade in Cerkve na Slovenskem!
Dragi predstavniki zamejskih in izseljenskih organizacij po svetu!
Dragi rojaki iz domovine, zamejstva in izseljenstva!
Lepo pozdravljeni na 11. taboru Slovencev po svetu!
Slovenija danes — jutri je geslo letoπnjega tabora.
Slovenija je æe vstopila v πirπi zbor evropskih dræav kot enakopravna partnerica. S tem se
naπa dræava po dolgih desetletjih konËno vraËa v krog razvitih in demokratiËnih evropskih
narodov. Te besede se zelo ponavljajo zlasti v letoπnjem letu. Prav je, da smo ponosni, da
smo po desetih letih samostojnosti vstopili v Evropsko zvezo. Ne smemo pa si dovoliti, da
bi vstop v Evropsko zvezo zameglil domovinski ponos, ko smo se Slovenci odloËili, da
bomo æiveli ne le samo kot narod, temveË kot neodvisna in samostojna dræava.
Veseli smo vstopa Slovenije v Evropsko zvezo. Veseli smo, da lahko z naπimi Slovenci, s
katerimi nas je loËevala trdna meja, bivamo v skupni druæini evropskih dræav. Veseli smo, da
smo bliæji naπim Slovencem v Franciji, ©vici, NemËiji, na ©vedskem in drugje po Evropi.
Verjamemo, da se bodo naπi predstavniki in sorojaki zavedali svoje odgovornosti in
zastopali naπe slovenske pravice ter si prizadevali za dobrobit Slovenije in Slovencev. Evropa
nam ponuja mnogo moænosti, nekatere izmed njih so æe vidne, druge si bomo morali
sami prisluæiti ali priboriti.
Lepo je, da znamo skrbeti za druge, se zanimati za njihove interese, vendar za nas ne bo
mogel skrbeti nihËe drug kot mi sami. Vsi, ki jih je izvolilo ljudstvo in jih postavilo na
odgovorna mesta, bodo morali v novi Evropi skrbeti predvsem za interese Slovenije ter za
Slovence ne le v domovini, marveË tudi izven njenih meja.
V zanosu do πirπe druæbe lahko zaidemo v skuπnjavo neplodnega internacionalizma,
kot so selitev v tujino, iskanje tujih delovnih mest, opuπËanje slovenπËine celo, ko se v
Sloveniji tujec trudi, da bi povedal po slovensko.
Lepo je, da smo prijazni do drugih, vendar bodimo to, kar smo. Rodili smo se Slovenci,
tukaj ali kje drugje, torej bodimo ponosni Slovenci. Ponosni na tisoËletno tradicijo, kulturo
in vero; ponosni na svojo prelepo zemljo, na njene dobre ljudi doma, v zamejstvu in po
svetu.
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Slovenski izseljenci so hvaleæni novim domovinam, ki so jih sprejele, jim dale zavetje in
kruh. Tam so se rodili njihovi otroci — na letoπnjem taboru so navzoËi predstavniki tretje
generacije izseljencev v Argentini in Kanadi. Vendar so se naπi in njihovi predniki rodili v
Sloveniji, ki je pustila tako moËan peËat, da se po dolgih letih izseljenstva sreËujemo in
govorimo v istem jeziku o skupnih stvareh.
Zato, dragi Slovenci iz sveta, mladi in starejπi, samostojna Slovenija in mi vsi, ki v njej
prebivamo, vas sprejemamo in si prizadevamo, da se poËutite kot doma.
Vsi skupaj pa — Slovenci doma in po svetu — πe v mnogih generacijah ohranite æivo
slovensko kulturo in slovensko zavednost ne le v Sloveniji, temveË tudi v svetu!

POZDRAVI GOSTOV

EMIL URBAN»I»
Spoπtovani gostje, dragi rojaki iz sveta, zamejstva in domovine, prav prisrËno pozdravljeni!
©e posebej pozdravljamo predstavnike vlade Republike Slovenije, politiËnih oblasti,
izseljenske duhovnike in predstavnike kulturnih druπtev v zamejstvu in po svetu.
Letoπnji 11. tabor Slovencev po svetu se odvija v Sloveniji, æe dva meseca polnopravni
Ëlanici Evropske zveze *. To ima za nas vse poseben pomen, saj sta nam konËno priznana
poloæaj in vloga, ki smo ju vedno zasedali, odkar smo se Slovenci s pisano besedo, z
naπimi Briæinskimi spomeniki - pred kratkim smo si jih lahko ogledali v Ljubljani vkrcali v ËolniË evropske zgodovine. Prav zato smo za letoπnje sreËanje izbrali tematiko,
ki se nam zdi πe posebno aktualna: kakπna bo prihodnost slovenstva v tej veliki druæini
narodov in kaj lahko spodbudi Slovence po svetu, da se ponovno naselijo v svoji
domovini ali vsaj utrdijo stike z njo. Potrebne so povezave ne le med evropskimi
narodi in Slovenijo, ampak tudi in predvsem med naπo lepo domovino in po svetu
razkropljenimi Slovenci.
V dopoldanskem delu danaπnjega tabora se bosta zvrstila predstavitev raziskave dr. Marine
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LukπiË Hacin, mag. Kristine Toplak in mag. Jerneja Mlekuæa, Slovenci iz sveta v Sloveniji,
in predavanje dr. Evgena BavËarja, Prihodnost slovenstva.
Popoldne pa bosta popestrili skupini maturantov iz Argentine in Kanade s folklornimi
plesi in πaljivimi prizori.
Ob predavanjih in kulturnem programu vam æelimo veliko duhovnega in estetskega uæitka.
Vzporedno s programom v tej dvorani se bo letos v bliænjih prostorih odvijalo sreËanje
dijakov in πtudentov iz sveta in Slovenije. Z mladimi predstavniki Slovenije v svetu,
©tudentske organizacije Univerze v Ljubljani in organizacije CMEPIUS bodo razpravljali
o moænostih πtudija v Sloveniji in tujini.

JADRANKA ©TURM — KOCJAN,
direktorica Urada Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu
Spoπtovane rojakinje, dragi rojaki, gospe in gospodje, vsi visoki gostje.
Lepo pozdravljeni in dobrodoπli v Sloveniji v tem prelepem dnevu; v Ëasu, ko cvetijo in
diπijo naπe lipe. Res lep zaËetek poletja.
Z obËudovanjem in veseljem sem sinoËi v Odmevih naπe nacionalne televizije spremljala pogovor z gospo Oblak iz Argentine, ki je izjemno lepo slovensko in tako suvereno
nastopala v studiu, da me je prevzel poseben ponos, da uspe ljudem, ki æivijo tako daleË
od domovine, ohraniti ne samo tako lep æiv jezik, ampak predvsem tako sproπËen nastop.
V Ëast in zadovoljstvo mi je, da sem danes tukaj in da vas lahko pozdravim v svojem
imenu in v imenu Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v
nadaljevanju: Urad; op. ur.), na posebnem dogodku, ki ga vsako leto pripravlja Izseljensko
druπtvo Slovenija v svetu. Naj πe sama ponovim, da smo v prvi polovici leta Slovenci
doma in po svetu z radostjo spremljali in doËakali veË odloËilnih zgodovinskih dogodkov,
kar sta nedvomno prikljuËitev Slovenije Natu in pa Evropski uniji. S tem je bil uresniËen
eden od temeljnih ciljev, ki si jih je naπa dræava postavila ob samem nastanku leta 1991,
torej vkljuËiti se v najpomembnejπe svetovne integracije.
Res da smo se s prvim majem udeleæili pravzaprav πele samo zaËetka nekega obdobja, v
katerem nas Ëakajo novi napori in gotovo tudi teæave, vendar pa z zadovoljstvom lahko
zapremo zajetno in pomembno poglavje v sodobni zgodovini slovenskega naroda od samega
zaËetka in nastanka naπe dræave. Tako uspeπne mednarodne poti in mednarodnega
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priznanja, povezovanja in uveljavljanja ste v veliki meri zasluæni tudi vi, Slovenci, ki æivite
zunaj meja Republike Slovenije, za to, kar ste naredili v svojih okoljih, zato, ker ohranjate
slovenstvo, predvsem jezik in kulturo; za sodelovanje, pomoË in solidarnost se vsem
rojakom po svetu in tistim, ki tudi vsakodnevno delate z rojaki, seveda najiskreneje
zahvaljujem v imenu Urada in vsega slovenskega naroda.
Dejavnost naπega Urada veËina od vas verjetno dobro pozna, zato s predstavljanjem ne
bi izgubljala posebnih besed. Ob danaπnjem pogovoru, ki je namenjen predvsem mladim,
(na vËerajπnjih posnetkih so pokazali, s kakπnim veseljem in radoæivostjo so priπli nekateri
mladi iz tujine na Brnik), bi pa vendar rada povedala, da je bil prav Urad med pobudniki
akcije pouËevanja slovenπËine na daljavo prek interneta. Ta je sedaj v zakljuËni fazi, pred
zaËetkom polnega delovanja. Æe ob tej priloænosti pa vas vljudno vabim, da obiπËete naπ
urad, kjer boste lahko dobili potrebne in koristne informacije.
Prav tako smo letos velik del sredstev namenili ohranjanju uËenja slovenskega jezika, saj
smo poleg sredstev, ki jih razdelimo preko javnega razpisa, tudi kar precej denarja namenili
za plaËilo celotnega bivanja in πolnine ter poti enainpetdesetim udeleæenkam in
udeleæencem poletne πole slovenskega jezika, maturantom iz Argentine in Kanade, ter πe
nekaterim drugim udeleæencem, ki so se ravno tako vkljuËili oziroma se bodo vkljuËili v
razliËne teËaje slovenπËine.
V jeseni pa pripravljamo prvi veËdnevni posvet predstavnikov glavnih slovenskih ustanov
v zamejstvu in (zaenkrat) predvsem iz evropskih dræav.
Med naπa prizadevanja po ohranjanju slovenske misli in besede daleË od matiËne domovine
spada tudi vsakoletno organiziranje seminarja za izseljenske uËitelje in uËiteljice, pa tudi
zavzemanje za uvedbo lektoratov slovenskega jezika na univerzah v veËjih srediπËih slovenskega
izseljenstva. Zaenkrat je to najmoËnejπe v Buenos Airesu, kjer je osemdeset πtudentov.
Urad je v preteklosti zaznal tudi veliko æelja rojakov po vrnitvi ali priselitvi v Slovenijo.
V zvezi s tem je tudi opravljal veliko pogovorov o tem, kako najbolje organizirati dejavnost
v Sloveniji, ki bi bila v pomoË ob tej vrnitvi. Zaenkrat obstaja zelo resna namera, da poleg
internetne broπure, ki jo imamo na naπi internetni strani z nekaj osnovnimi informacijami
in podatki Ëimprej pride tudi do formalne ustanovitve oddelka za priseljevanje Slovencev
iz tujine v okviru naπega Urada, ki naj bi tudi sodeloval s posebnim strokovnim svetom in
organiziral informacijsko - organizacijsko pomoË za tiste, ki bi se radi vrnili. Æal trenutno
zaradi kadrovskih, pa tudi finanËnih teæav zamisli πe nismo mogli uresniËiti, je pa to ena
naπih prvih nalog. Zato ostaja druπtvo Slovenija v svetu πe vedno v Sloveniji edino druπtvo,
ki se s tovrstno pomoËjo ukvarja kultivirano in naj se mu ob tem tudi zahvalim za vso
prizadevnost in trud.
Teæav in izzivov je torej dovolj, a spet ne toliko, da bi jim skupaj z medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem, spoπtovanjem in strpnostjo ne zmogli skupno naproti. Skupaj
s sodelavkami in sodelavci na uradu smo pripravljeni nanje, zavedamo se vseh teæav,
vendar se tudi veselimo rezultatov, ki jim bodo nedvomno tudi sledili.
Æelim vam prijetno bivanje v Sloveniji. Lepo se imejte, prijetno se druæite s sorodniki in
prijatelji in pridite v naπ urad.
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EVA SUTLI»,
predsednica Druπtva Slovencev v Parizu
Spoπtovani gospod predsednik in vsi gostje, prijatelji in znanci.
V imenu Druπtva Slovencev v Parizu vas vse prisrËno pozdravljam z æeljo, da bi nas
danaπnji tabor Ëim globlje nagovoril. Obenem bi se rada zahvalila druπtvu Slovenija v
svetu, predvsem predsedniku gospodu Boπtjanu Kocmurju za veliko razumevanje in
vsestransko pomoË naπemu druπtvu.
Slovenci v Parizu smo ponosno doæivljali vstop Slovenije v Evropsko unijo. Ta zgodovinski
dogodek je vsem nam vlil novega upanja za ohranjanje in nadaljnji razvoj slovenske kulture
na francoskih tleh. KonËno postajamo v svetu bolj prepoznavni. Tudi Francozi nas zaËenjajo
opazovati z drugaËnimi oËmi in radovedno poizvedujejo o naπi deæeli. Predvsem pa se
Slovenci sami zdaj poËutimo tudi politiËno enakopravni v druæbi drugih evropskih narodov.
Zato æelimo, da bi nam Slovenija bila πe v veËjo moralno oporo z zgledom jasne in
enakopravno vodene narodnostne, kulturne in gospodarske politike. Ta bi ugled naπe
dræave v svetu πe poveËala, Slovencem po svetu pa utrdila ponos in vlila novega navduπenja
in ljubezni do narodnih korenin.
©e enkrat prisrËen pozdrav iz Pariza!

LOJZE REZELJ,
predsednik druπtva
Zedinjena Slovenija iz Argentine
PrisrËno pozdravljeni, rojaki v Sloveniji!
Devetinpetdeset let je æe minilo, odkar smo odhajali v tujino po sili razmer. Tudi jaz
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sem bil med njimi. Danes nas je v Argentini v naπi skupnosti Ëez 8000. NamreË sem rekel
„v naπi skupnosti”, ker so πe rojaki iz prejπnjih generacij; tudi ekonomske, ki je æe nekoliko
pozabila na jezik. Jaz pa s ponosom povem, da sem tukaj v Sloveniji sedaj, ko spremljam
34 naπih abiturientov, ki jih imenujemo RAST, in sicer æe πtevilka 33. Imamo osnovno
πolo ob sobotah, kamor zahaja nad 600 naπih otrok. To je æe 3. in 4. generacija. Imamo
srednjo πolo ob sobotah, kamor zahaja trenutno 175 πtudentov. In teh 34, ki smo jih
pripeljali sedaj med vas v Slovenijo, je tudi sad petletnega uËenja slovenπËine in s ponosom
povem, da vsi bolj ali manj dobro govorijo slovensko.
Govori se o „argentinskem Ëudeæu”. Ne gre za Ëudeæ. Prebral bi, kaj je prinesel eden
zadnjih uvodnikov revije Rodna gruda, ki ga je napisala urednica: „Povojna politiËna
imigracija v Argentini je doæivela celo popoln izbris, pa ne le iz registra prebivalcev, temveË
celo iz kolektivnega spomina matiËne domovine”. Mi pa smo iz ljubezni do tega, kar smo
izgubili, ohranili, ohranjamo to in æelimo ohranjati πe naprej. In sicer: ohranjamo jezik, zavednost
naπih mladih in upamo, da se bo to ohranilo πe dolgo. Rad bi pa opozoril na dejstvo, da
domovina do danes nas, tega „argentinskega Ëudeæa”, πe ni uradno povabila: „Rojaki, Ëe se
kdo æeli vrniti domov, naj le pride!”. PriËakujemo, da se bo tudi to enkrat zgodilo.
Hvala lepa, lep pozdrav!

ZVONE PODVINSKI,
ravnatelj Slovenske katoliπke
misije na ©vedskem
Spoπtovani predstavniki slovenske oblasti, spoπtovani predsednik Slovenije v svetu Boπtjan
Kocmur, veliki prijatelj Slovencev na ©vedskem!
Spoπtovane dame in gospodje in znani obrazi iz ZRC-ja, s katerimi smo se sreËali tudi
na ©vedskem in smo povezani!
Vesel sem, da smem danes spet po dolgem premoru biti z vami tukaj na taboru, kjer se
bodo dogajale pomembne stvari.
Tudi na ©vedskem je bilo nekaj pomembnih dogodkov za naπe rojake in rojakinje. Pred
dvema letoma smo praznovali 40-letnico ustanovitve misije, ko je Cerkev na Slovenskem
poslala duhovnika, da bi duhovno oskrboval naπe rojake, obenem pa jim pomagal iskati
identiteto, slovensko in tudi krπËansko. Kajti le tisti, ki so ostali povezani s Kristusom, s
Cerkvijo, so tudi ohranili slovenstvo, ki se razvija po normalni poti.
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Lansko leto smo obhajali 700-letnico rojstva sv. Brigite ©vedske. To je æena, ki je
zaznamovala zgodovino ne le ©vedske, temveË tudi zgodovino Evrope, postala je sozavetnica
Evrope. Æivela je za tisto znano geslo: „Gospod, pokaæi mi svojo pot in me naredi voljno
hoditi po njej”. Tudi mi iπËemo pot. Z naπimi rojaki kot izseljenski duhovniki, tisto pot,
ki jim bo pomagala ohranjati korenine, obenem pa jim kazala pot v nebeπko domovino.
Ob 42-letnici naπe misije smo dobili prvi uradni dokument: ©vedsko slovnico za Slovence,
ki jo je pripravila naπa rojakinja Avguπtina Budja. Ob letoπnjem obisku kraljevega para v
Sloveniji, od 15. do 17. junija, pa je konËno zagledal luË sveta ©vedsko-slovenski leksikon.
Ko sem dobil povabilo, da o tem obvestim naπe rojake v razliËnih naπih skupnostih, so
rekli: ≈Prepozno, 40 let in veË smo tukaj«. Toda nikoli ni povsem prepozno, kajti imeli
bomo nekaj vzeti v roke in ponuditi tistim, ki jih zanima πvedski jezik in tudi tistim, ki
jih zanima naπ materni, slovenski jezik.
Veselim se, da slovenstvo æivi, ne samo doma, ampak tudi zunaj slovenskih meja. In da
bi po vstopu Slovenije v Evropsko zvezo to slovenstvo πe bolj zaæivelo. Naj bo vsem nam
v ponos in naj slovenska pesem, slovensko veselje, slovensko gostoljubje æivi! (Tako nam
je naπ veliki Tone Kuntner na Ëudoviti naËin predstavil in zapel iz srca o lepoti naπe
domovine Slovenije, tega raja pod Triglavom, kakor je zapisal naπ Ivan Cankar.)

SONJA KOLENKO,
ravnateljica slovenske πole
v Torontu
Spoπtovani gostje in dragi rojaki!
V imenu slovenske πole v Torontu vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za
povabilo. »eprav æe nekaj let prihajamo na teËaje slovenskega jezika, se danes prviË
udeleæujemo tabora Slovencev po svetu. Slovenska πola v æupniji Marije Brezmadeæne s
Ëudodelno svetinjo æe deluje dobrih 40 let. V tem Ëasu se je s slovenskim jezikom in
kulturo sreËalo mnogo otrok in mladih v Kanadi rojenih Slovencev. Danes obiskuje
πolo okrog 100 uËencev in veËina izmed njih so æe tretja generacija. Pri uËenju
slovenπËine se sreËajo tudi z naπimi obiËaji in navadami, ki jih mnogi poskuπajo πe
naprej gojiti v svojih druæinah. Spoznajo tudi lepote Slovenije, ki vsakega, tudi
Neslovenca, navduπijo.
©olski program traja 9 let, obstajata πe vrtec in dodatni 10. razred. Naπa slovenska πola,
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ki jo zakljuËimo s poletno slovensko πolo tukaj v Sloveniji, je priznana v kanadskem
srednjeπolskem sistemu kot izbirni predmet. To je veliko priznanje za slovenski jezik in za
slovensko skupnost v Kanadi.
V imenu letoπnjih maturantov in njihovih spremljevalcev se vam zahvaljujem za vso
podporo in organizacijo naπega bivanja in potovanja po Sloveniji in zamejstvu.
Æelimo vam veliko uspeha pri vaπem delu v upanju na nadaljnje sodelovanje.

MARIJ MAVER
v imenu træaπkih Slovencev
Lepo pozdravljeni, dragi rojaki!
Prinaπam vam pozdrav træaπkih slovenskih organizacij, torej tistih organizacij, ki so vam
tukaj — matici najbliæje. To je zamejstvo v Italiji in to je tudi tisto zamejstvo, ki je vËasih
bilo most med izseljenci in domovino, za nekatere morda tudi nadomestek za domovino.
Danes so se Ëasi hvala Bogu spremenili, nam je dosti laæje, smo si dosti bliæji, zato sem
vesel tudi tega pozdrava vodje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Samo æelim si,
da bi se ta Urad okrepil, da bi dobil tisto pomembno vlogo, ki bi jo moral imeti, zato da
bi moËneje skrbel za Slovence po svetu in v zdomstvu. To se pravi tiste, ki smo v zamejstvu,
tiste, ki ste mogoËe malo dalje, po Evropi, ali pa tudi v izseljenstvu preko morja.
Drugi narodi, Italijani predvsem, imajo celo ministra, ki skrbi za Italijane po svetu. Za
nas pa se ta urad iz leta v leto krËi, zmanjπuje. Mi bi æeleli, da bi ga bolj okrepili in bolj
uveljavili.
Hvala tudi za vaπe sodelovanje pri naπih pobudah. Letos, kot mi je znano, bo ta skupina,
skupina mladih, ki prihajajo iz Argentine in iz Kanade, obiskala Træaπko æe ta teden in se
bodo sreËali z naπimi mladimi na Dragi mladih. Vse druge pa, Ëe morete, vas vabim v
jeseni na 39. sreËanje v Drago.
Taka sreËanja so nam potrebna, zato sreËno in veselo naprej!
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JOÆEF JERAJ
v imenu Dræavnega sveta RS
Dragi rojakinje in rojaki, lepo vas pozdravljam v imenu Dræavnega sveta oziroma njegove
Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.
Zelo smo veseli vaπega obiska v Sloveniji. Doæivljal sem vaπ problem, tragiko naπih
povojnih izseljencev, posebno na Koroπkem, kjer sem predstavljal naπo dræavo in kjer sem
lahko v vaπih besedah spoznal, s kakπnimi teæavami ste se sreËevali in se sreËujete. Zato
sem skupaj s sodelavci v dræavnem svetu priËakoval izboljπanje odnosov. Vendar na æalost
po trinajstih letih Slovenija πe ni sposobna izseljensko zadevo vkljuËiti oziroma sprejeti
ustrezni zakon, ki bi zaπËitil oziroma omogoËil, da se Slovenci v zamejstvu in po svetu
Ëutijo s ponosom Slovence, tako kot to pravzaprav nosijo v srcu.
Mi si bomo zelo prizadevali, da do tega zakona pride. Sprejeli smo tudi ustrezni sklep in res
æelimo doseËi, da bi se ta povezanost med Slovenci v zamejstvu in po svetu dejansko okrepila.
Veliko mi je tudi do tega, da se ti stiki krepijo, da pride do tistega pravega vsebinskega
povezovanja, pri katerem bi slovenstvo dejansko doæivelo to, kar si vseskozi æelimo: da
smo en skupni narod v enem kulturnem prostoru.
Æelim vam uspeπno sreËanje in da se dobro poËutite v svoji matiËni domovini!

MIRA ©EKORANJA,
predstavnica Slovenske konference
Svetovnega slovenskega kongresa
Lepo pozdravljeni, dragi Slovenci in Slovenke iz sveta in zamejstva!
Pozdravljam vas v imenu Svetovnega slovenskega kongresa, ki se æe vse od osamosvo-
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jitve trudi za to, da bi povezoval Slovence po vseh celinah. Æal nam je, da se πe vedno ne
morete vrniti tako, kot se bi radi, ker nimate tu nobenih pogojev. Ne finanËnih, niti
sluæbe. Ampak upamo, da se stvari spreminjajo na bolje in da bomo zdaj, ko smo v
Evropi, le dosegli viπjo stopnjo demokracije. Lahko boste priπli spet domov, od koder ste
bili tako kruto izgnani, enako tudi tisti, ki so zaradi ekonomskih razlogov morali oditi iz
Slovenije. Bog vam daj vse dobro, lepo æivite v naπi domovini!

*

SodelujoËi so uporabljali izraz Evropska unija in Evropska zveza; gre za isto organizacijo; (op. ur.)
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RAZISKOVALNO DELO
SLOVENCI IZ SVETA V SLOVENIJI

mag. JERNEJ MLEKUÆ
Lep pozdrav vsem zbranim!
Predstavil vam bom rezultat projekta z naslovom Percepcije slovenske imigracijske
politike, katerega nosilec je Inπtitut za narodnostno vpraπanje iz Ljubljane, pri tem pa je
sodeloval tudi naπ Inπtitut za slovensko izseljenstvo. Financerji tega projekta so Ministrstvo
za πolstvo, znanost in πport, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za kulturo.
Naπ inπtitut, torej Inπtitut za slovensko izseljenstvo, je prevzel πtudijo o reintegraciji
izseljencev in njihovih potomcev, ki so se vrnili v Slovenijo, z drugimi besedami πtudijo o
povratnikih.
Raziskovali smo odnos slovenske dræave do povratnikov in tudi teæave teh povratnikov
v vkljuËevanju v slovensko druæbo. Cilj πtudije pa je izdelati predloge za pripravo modela
reintegracijske politike dræave Slovenije v odnosu do povratnikov.
Sam projekt smo zastavili dvodelno. Najprej smo obravnavali le povratnike in njihove
potomce iz Argentine, nato pa πe povratnike in njihove potomce iz vseh drugih dræav.
Rezultate bomo prav tako predstavili tudi dvodelno: gospa Marina LukπiË — Hacin bo
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predstavila rezultate tega prvega dela projekta, gospa Kristina Toplak pa bo predstavila
rezultate, ki se nanaπajo na del projekta o povratnikih in njihovih potomcev iz drugih dræav.
Pred tem πe nekaj besed o sami zasnovi in poteku projekta. V prvem koraku smo se
odloËili za pridobivanje podatkov s pomoËjo ankete, v drugem koraku pa za bolj
poglobljeno, podrobno povpraπevanje z intervjuji. Najbræ je kdo izmed vas dobil anketo
instituta, ki na petih straneh z 41 vpraπanji obdeluje podroËja demografije, vpraπanja o
priselitvi, urejanju dokumentacije, stanovanjskega vpraπanja, vpraπanja dela, privajanja
jezika, socialnih stikov, o kakovosti æivljenja — skratka, tiste teæave v æivljenju, s katerimi
se povratniki najbræ najveËkrat sooËajo.
Pri izdelavi ankete nam je bila v pomoË publikacija druπtva Slovenija v svetu (Zbornik
ob desetletnici druπtva iz leta 2002; op. ur.). Ob tem je treba povedati, da se to druπtvo —
kot verjetno æe vsi veste, - æe dalj Ëasa ukvarja z vraËanjem Slovencev v domovino in jim
na razliËne naËine pomaga. Anketo smo oddali v recenzijo, z drugimi besedami v strokovni
pregled nekaterim raziskovalcem ter gospodoma Janezu Riharju iz Rafaelove druæbe in
Boπtjanu Kocmurju iz ID Slovenija v svetu. VeËjih pripomb ni bilo.
Preden smo izdelali anketo, smo poskuπali pridobiti naslove in podatke povratnikov.
Dopise smo potem poslali Uradu za Slovence po svetu, Ministrstvu za kulturo in razliËnim
drugim, se pravi: ID Slovenija v svetu, Rafaelovi druæbi, Slovenskemu svetovnemu
kongresu, Slovenski izseljenski matici in slovenski izpostavi medvladne organizacije
International Organization for Migration. Kot sem æe omenil, se povratniki in njihovi
potomci obraËajo predvsem na ID Slovenija v svetu in Rafaelovo druæbo. Tako smo se
dogovorili, da mi poπljemo Sloveniji v svetu kuverte z znamkami in anketami, oni pa so
te z dodanimi dopisi razposlali na naslove, ki jih hranijo.
V okviru prvega dela tega projekta, dela projekta, ki se nanaπa na povratnike in njihov
potomce iz Argentine, je bilo poslanih 120 anket; na naπ naslov je bilo potem vrnjenih 32
anket. V okviru drugega dela projekta, se pravi povratnikov in njihovih potomcev iz drugih
dræav, je bilo poslanih 55 anket, na naπ naslov pa je bilo vrnjenih 13. Ta del projekta pravzaprav
πe ni konËan, danes bom izroËil Sloveniji v svetu πe nekaj anket, da jih poπlje naprej.
Preden prepustim besedo kolegicam, bi rad rekel πe to, da smo na koncu ankete
anketirance prosili, Ëe nam lahko zaupajo svoj naslov in sicer zato, ker bi doloËena vpraπanja
pri posameznih povratnikih radi πe dodatno poglobili ali pa zgolj zato, ker odgovori na
doloËena vpraπanja niso bili dovolj jasni. Tako smo se kasneje πe na πtevilne povratnike
obrnili z dodatnimi vpraπanji, veËinoma poslanimi po elektronski poπti.
Analizo rezultatov ankete oziroma besedo sedaj predajam kolegicama.

dr. MARINA LUK©I» — HACIN
Moje delo je bilo povezano s povratniki iz Argentine, zakljuËila pa ga bom tam nekje v
septembru in ni πe umeπËen v sistemske normativne ravni slovenske dræave. Tako vam
bom dejansko posredovala samo sugestije, ki so nastale v pogovoru z ljudmi.
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Populacija ljudi, ki so se vrnili iz Argentine, se je vraËala v Slovenijo nekako v dveh
valovih. Prvi val je bil tam nekje okoli 90-ih let. V svojih razlogih za vrnitev v domovino
ljudje navajajo æeljo po vrnitvi, politiËne spremembe, osamosvojitev Slovenije, nastanek
dræave, potomci pa vrnitev, iskanje korenin, vrnitev v domovino starπev, dedov in podobno.
Drugi val bi pa lahko bil pravzaprav tisti po letih 2000/2001, ko je priπlo v Argentini do
hude gospodarske krize; priπlo je kar nekaj ljudi iz Argentine v Slovenijo. Pri ljudeh iz
prvega vala bi po klasiËni, tako imenovani pull — push teoriji pravzaprav lahko rekli, da
so priπli zato, ker jih je deæela, kamor so se priselili, privlaËila, za drugi val pa bi lahko
rekli, da je bil odloËilen dejavnik, da so priπli nazaj v Slovenijo, slabo stanje v Argentini
(„push” potisni faktorji). Anketiranci navajajo æelje po varnem æivljenju otrok, med drugim
tudi seveda slovenstvo, vrnitev v domovino in vse ostale pri prvem valu navedene razloge.
Na prvo mesto pa kljub vsemu postavljajo krizo v Argentini, predvsem varnostni moment,
saj je oËitno æivljenje v Argentini postalo zelo nevarno.
Pri sami selitvi nas je zanimalo, kdo je tem ljudem pomagal, kajti selile so se cele druæine.
Kar nekaj ljudi je navedlo, da so si glede organizacije in informacij pri iskanju stanovanja
pravzaprav pomagali sami. NihËe jim ni pomagal. Pomembno je, da so prihajali predvsem
okrog 90. leta, ko pri nas πe ni bilo poskrbljeno za Slovence po svetu. Takrat se je πele
ustanovilo ministrstvo, ki se je potem pozneje preoblikovalo v Urad. Res pa je, kot smo
danes sliπali v pozdravnem nagovoru direktorice Urada, da v tem uradu tudi zdaj πe ni
oddelka, oziroma konstituiral se je æe oddelek, ki naj bi skrbel za povratnike, vendar pa ni
zaæivel. Upam, da bo zaæivel in uvedel reforme, ki so predvidene tudi v predlaganem
zakonu, ki je bil zdaj v parlamentu zavrnjen in ki vsebuje tudi del o ureditvi razmer za
povratnike.
Veliko anketirancev je torej navedlo, da so se za pomoË obrnili na starπe, sorodnike,
druæine, duhovnike. Ogromno jih navaja Slovenijo v svetu, Rafaelovo druæbo in pa Karitas.
To so tri organizirane oblike, ki so ljudem tudi finanËno pomagale, najsi bo v obliki
enkratne pomoËi, ki so jih solidarnostno zbrali med dobrotniki, kot jih naπi sogovorniki
imenujejo, ali pa v obliki kreditov, pomagali pa so jim najti ugodne namestitve. Nekateri
so navedli Slovensko izseljensko matico in pa Mestno obËino Ljubljane, (primer
neprofitnega stanovanja, kot bomo pozneje videli).
V nadaljevanju ankete nas je zanimalo, kakπen je bil odnos dræavnih institucij do njih
kot ljudi, ki so se vraËali v Slovenijo. VeËina je odgovorila, da jim ni pomagal nihËe s
strani slovenske dræave, so pa v anketi imeli razliËen odnos do tega. Nekateri so le
navajali dejstvo, nekateri pa so rekli, da ni pomagal nihËe in da tudi nihËe ni dolæan,
ker so se sami odloËili, da se bodo vrnili. Velika skupina anketirancev pa je izpostavljala,
da ni nihËe pomagal, da pa bi dræava morala vendarle poskrbeti za doloËene postopke
glede na to, da so to uradni dræavljani Slovenije in da naj bi ustava veljala tudi za njih.
Pri tem so navedli, kje bi morala dræava pomagati: pri finanËni, organizacijski plati, pri
informacijah. OËitno smo na tej toËki zelo πibki. Navajajo teæave pri urejanju dokumentacije, pri nastanitvah, pri urejanju statusa bivanja, pri postopkih za priznavanje
izobrazbe.



15



Izseljensko druπtvo
Slovenija v svetu

11. TABOR
Slovencev po svetu

Nekateri so si pravzaprav æe iz daljave uredili dokumentacijo — sami ali so pa jim pri
tem pomagali predvsem prijatelji, sorodniki ali Slovenija v svetu. Torej spet ne najdemo
niti ambasad, niti Urada, nihËe tega ni navedel, poudarjam pa, da to res izhaja iz njihovih
odgovorov.
Nekateri so imeli delno urejeno dokumentacijo. VeËina ljudi, ki so se vraËali v Slovenijo,
so slovensko dræavljanstvo æe imeli. Vendar so imeli teæave v meπanih zakonih, ker so
partnerji bili pred tem, da morajo urediti ali vizo ali zaprositi za slovensko dræavljanstvo.
In v teh primerih nimamo urejenih procedurnih prioritet, ki bi slovenskim dræavljanom,
ki se vraËajo z druæinami, (pogosto njihovi otroci nimajo urejene dokumentacije) omogoËal
najhitrejπi postopek. Drugi primer, ki ga je veËina navajala, so z dræavljanstvom imeli
nekaj stvari urejenih, vse ostalo so si pa potem urejali v Sloveniji, manjπa skupina
povratnikov pa je vse uredila v Sloveniji.
Omenila sem æe nekaj teæav, ki jih imajo druæinski Ëlani meπanih zakonov: predvsem so
bile teæave z vizami oziroma s pridobivanjem dræavljanstva. Zelo so izpostavljali, da so
neprimerna slovenska navodila, kako naj bi doloËene stvari uredili: da so nerazumljiva,
da so teæave na uradih, da so neprijazni uradniki, da se pravzaprav, namesto, da bi se
pomagalo, postopke zapleta in se iz njih norËuje — predvsem pri urejanju statusa, najsi bo
zaËasnega ali pri urejanju bivaliπËa. Nekateri so celo izpostavili probleme pri nakupih
lastnine, teæave pri nostrifikacijah, sploh pa so problemi pri prevodih pri tej populaciji
argentinskih dokumentov v slovenπËino. NamreË imamo neusklajene izobraæevalne sisteme,
zato so teæave pri prevajanju spriËeval ali drugih izkazov o specializaciji. Ljudje, ki so
preprosti, to teæko uredijo. PriËakovali bi pomoË predvsem na dræavnih instancah, pa so
jo potem naπli pri prej omenjenih ljudeh, se pravi pri Sloveniji v svetu, pri prijateljih,
mogoËe pri Rafaelovi druæbi, ne pa tam, kjer bi priËakovali.
Glede stanovanja danes, po desetih letih, ali pa nekateri po dveh, treh letih, navajajo, da
manjπi del æe æivi v lastni hiπi ali v lastnem stanovanju, kar je pravzaprav zelo nenavaden
uspeh v Sloveniji. Vi, ki æivite tukaj v Sloveniji, veste, da to ni tako enostavno. VeËina
anketirancev æivi v podnajemniπkih stanovanjih, nekateri pa æivijo πe vedno pri sorodnikih,
prijateljih; je primer neprofitnega stanovanja, ki se ga je pridobilo pri Mestni obËini
Ljubljana in pa nekaj primerov nastanitve v πtudentskih domovih, predvsem mladine iz
Argentine, ki πtudirajo v Sloveniji. Pri problemu stanovanja so pravzaprav izpostavljali
teæave pri urejanju statusa bivanja. To se pravi tudi zaËasnega, kljub temu, da imajo
dræavljanstvo. Ko najemaπ stanovanje, namreË ni nujno, da ti ponudnik stanovanja najem
uradno registrira. »e te noËe prijaviti, ti pravzaprav ne moreπ urediti uradno bivanje v
Sloveniji, zato so anketiranci opisovali, kaj vse so morali urediti, da so sploh lahko zaËeli
legalno bivati v Sloveniji. Posebno teæak poloæaj so imele druæine z otroki, ker stanodajalci
najteæje ponujajo stanovanje celim druæinam.
Naslednje podroËje teæav je zaposlovanje, je delo. Danes je πe vedno kar nekaj ljudi
nezaposlenih. Nekako se preæivljajo s pomoËjo, iπËejo zaËasna dela, nekaj je upokojenih
in pa πtudentov. Drugi si paË s honorarnim delom sluæijo denar ali pa so delno zaposleni.
VeËji del pa je le zaposlen. Nekateri so se sami zaposlili, se pravi, da so si ustanovili
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podjetje ali so se prijavili na razpis, nekaj jih je poiskalo sluæbo tudi preko interneta.
VeËina, resniËna veËina pa navaja, da je sluæbo naπla ne po institucionalnih poteh, ampak
preko prijateljev, Rafaelove druæbe in Slovenije v svetu. NihËe pa ni navedel Zavoda za
zaposlovanje, kar se mi je zdelo zanimivo.
Delo se navezuje na izobraæevanje. Odrasli, ki so se selili v Slovenijo, so seveda imeli v
Argentini doseæeno neko izobrazbeno stopnjo in ko so se vraËali v Slovenijo, so se morali
spopasti z nostrifikacijskimi postopki, se pravi s postopki, ki bi jim priznali ne samo
delovno dobo, doseæeno v Argentini, ampak izobrazbeno stopnjo in specializacije. Pri teh
postopkih se je precej zapletlo. Tako bi lahko odgovore anketirancev razdelili recimo v tri
skupine: na tiste, ki niso dobili priznanja doseæene izobrazbe, ker nekako niso mogli
skozi te postopke, ker oËitno ni moæen kompromis (zgodilo se je, da uradne institucije, ki
podeljujejo nostrifikacije, izobrazbe niso priznale, vendar je uspel najti izobrazbi primerno
delo, se pravi delodajalec mu jo je priznal) in, na tiste, ki so pridobili delno priznano
izobrazbo (Slovenija je majhna dræava, temu primerno imamo tudi manjπo diferenciacijo
poklicev, v tujini so razliËni in tudi nazivi so bolj specializirani. Navedem primer zdravnika,
strokovnjaka gerontologije: kljub temu, da imamo v Sloveniji domove za starejπe, da
poznamo specializacijo, da vemo, da so tam potrebni sposobni ljudje, se eden izmed
anketirancev ni mogel zaposliti tam, kjer je izobrazbeno primeren, ampak je zaposlen kot
zdravnik sploπne prakse.) Delno priznana izobrazba ni le problematika povratnikov, to je
tudi problematika mladih, ki hodijo πtudirat v tujino in se vrnejo v Slovenijo s tujimi
diplomami, s tujimi nazivi. Zdi se mi, da je to povezano z nekim slovenskim vrtiËkarstvom,
ki se boji vsake konkurence in ki bo pravi vzrok za beg moæganov. Mislim, da je Ëas, da te
nostrifikacijske postopke kar se da poenostavimo, saj se je odprl evropski trg. Tudi
povratniki nam bodo uπli delat v tujino.
Tretja skupina anketirancev je dobila priznano izobrazbeno stopnjo, a tudi ti so navedli,
da so ti postopki izredno dragi, zelo zahtevni, dolgo trajajo, da imajo teæave s prevodi in
da potem, ko so æe nostrificirani, imajo teæave, da najdejo ustrezno delo v primeru, da ne
obvladajo dovolj slovenskega jezika. In s tem se æe pomikamo v podroËje, ki ga bom
navezala, to je na podroËje uËenja slovenskega jezika za nekatere, ki so se vrnili v Slovenijo,
predvsem pa za njihove partnerje in otroke. To je skrb za uËenje in izpopolnjevanje
slovenskega jezika, pri kateri pa se je pokazal neenakopraven odnos do dræavljanov Slovenije
— povratnikov. Direktorica Urada je omenila, da je tik pred izvedbo internetno uËenje
slovenskega jezika na daljavo, mislim, da je to spodbudno tudi za ostale Slovence, ki
æivijo po svetu in se vraËajo. V poroËilih za EU Slovenija navaja, da je po doloËenih krajih
za begunce in priseljence organizirala teËaje slovenskega jezika v istem Ëasu, ko smo mi
dobivali moËno priseljensko populacijo. Ne vem, zakaj ni priπlo do te povezave, saj bi
bilo to finanËno gledano isti stroπek.
Ali so anketiranci zadovoljni z æivljenjem v Sloveniji? Lahko vidimo, da je pravzaprav
veËina ljudi, ki je priπla v Slovenijo, imela socialne stike æe pred priselitvijo; okolje jih je
dobro sprejelo. »e pa so imeli kakrπnekoli teæave, pa ravno to izpostavljajo kot
problematiËno: da so bili nekako izpostavljeni, da so imeli obËutek, da imajo teæave ravno
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zaradi svojega povratniπkega porekla. Poseben problem so njihovi otroci, πe posebej, Ëe
jih primerjamo z otroki, rojeni v tujini. VeËina o kakovosti æivljenja ugotavlja, da je sicer
s trenutnim æivljenjskim stanjem, s situacijo zadovoljna. V nadaljevanju eni pravijo, da se
od priselitve, odkar so v Sloveniji, ni spremenilo niË in da pravzaprav ne morejo niË
prihraniti. Res pa moram poudariti, da so si nekateri, ki so priπli devetdesetega leta, æe
kupili stanovanje, imajo kredit, in tudi Ëe bi ostali najemniki, bi pravzaprav bili v skupini,
ki navaja, da lahko nekaj prihrani. To je dobro, saj tudi sicer menijo, da je æivljenje tukaj
boljπe, laæje, vidijo neko perspektivo v ureditvi æivljenja v prihodnosti. Æal pa imamo tudi
skupino povratnikov, ki ugotavlja, da se je stanje pri njih poslabπalo in da Ëe bo na podroËju
stanovanjske politike πlo tako naprej, enostavno ne vedo, kako bodo vse to uredili.
Zdaj bom pa πe samo na hitro povedala, kaj so povedali o poznavanju Urada. VeËina
sicer ve za Urad, je pa tudi skupina povratnikov, ki za Urad sploh πe sliπala ni. Vsi pa so
pravzaprav poudarjali, da od Urada niso dobili nikakrπne pomoËi. Nekaj primerov je, ki
navajajo, da so informacijsko pomoË od Urada tudi dobili. O odnosu do slovenske dræave
in politike slovenske dræave glede vraËanja pa kar skupno ugotavljajo, da jih dræava ignorira,
nekateri so celo napisali, da dræava ni zainteresirana za vraËanje Slovencev v Slovenijo, da
ni naklonjena, kar po drugi strani ne gre skupaj s krizo v demografski politiki.
Naπi anketiranci so ponudili tudi nekaj predlogov, a naj omenim le novico, da je tik
pred podpisom bilateralen sporazum z Argentino, ki bo urejal pokojninsko vpraπanje,
vpraπanje delovne dobe, tudi vpraπanje nostrifikacij. Tu je πe uvajanje Bolonjskih programov
v univerzi, ko bo Slovenija morala poenotiti πtudij z dræavami Ëlanicami EU. Za tolaæbo
naj vam pa povem, da je v Sloveniji teæko uveljavljati nazive æe med naπimi univerzami,
kaj πele med dræavami…

mag. KRISTINA TOPLAK
Lepo pozdravljeni!
Jaz bom Ëisto na kratko posredovala πe rezultate analize izseljenskih povratnikov iz
Avstralije, NemËije, ©vice, Francije, Avstrije in ©vedske. To so bile dræave, katerih povratniki
so nam vrnili to anketo (enajst anket).
Razlike s povratniki, ki jih je predstavila kolegica, so v tem, da gre pri tej populacij
veËinoma za upokojence in ljudi starejπe generacije, ki pa πe dela. Upokojencev je bilo
pribliæno 30 %, ostali so bili zaposleni, vendar skoraj tik pred upokojitvijo. V domovino
so se vrnili k svojim sorodnikom, podedovali so nepremiËnino, prignalo jih je domotoæje,
nekaj je bilo tudi Ëisto osebnih razlogov o domoljubnosti, kar se seveda navezuje na
osamosvojitev Republike Slovenije leta 1991. Nekateri so se vrnili, ker se njihovi potomci
πolajo v slovenskih πolah. V primerjavi s Slovenci iz Argentine je veËina imela ob prihodu
urejene dokumente, oziroma pri urejanju dokumentov veËina ni imela teæav. So pa navedli,
da niso imeli pomoËi ob urejanju dokumentov, da je pri druπtvih in organizacijah niti
niso iskali, saj da so za to pristojne dræavne institucije. Med tistimi, ki bi morali pomagati,
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so navajali konzulate v dræavah, od koder so se vrnili, Slovensko izseljensko matico, Urada,
Slovenijo v svetu in temu tudi namensko ustanovljene pisarne, ki - povemo - πe niso
zaËele delovati. Tudi oni so imeli teæave predvsem pri nostrifikaciji spriËeval tistih, ki so
iskali tukaj zaposlitev ali nadaljevali πolanje, seveda pri ureditvi dokumentov — in pa
zanimivo, pri carinskih zapletih. Tisti, ki so tukaj nadaljevali svojo obrtniπko ali kakrπnokoli
drugo dejavnost z zaposlitvijo, so navedli, da je bil problem na carini, ko so æeleli uvoziti
razliËne stroje in opremo. Ker je tokrat bolj upokojenska populacija, niso imeli teæav pri
izobraæevanju, a pri uËenju jezika veËina omenja, da bi potrebovali neke institucije, ki bi
ljudem, ki potrebujejo dodatno znanje slovenπËine, morale pomagati. Po eni strani so
trdili, da jih je okolje dobro sprejelo, po drugi pa so imeli teæave zaradi statusa povratnikov,
pri iskanju zaposlitve in celo v vkljuËevanju otroka v vrtec, oziroma v πolo.. To so Ëutili
kot velik problem ali frustracijo, zato so to povratniπtvo tudi prikrivali.
Kar se tiËe zadovoljstva s trenutno æivljenjsko situacijo v Sloveniji, ga vsi izraæajo, kar
sklepam iz tega, da gre veËinoma za upokojence oziroma ljudi, ki so se samozaposlili.
Niso imeli teæav z materialno platjo, tudi gospodinjstvo je ostalo isto.
VeËina je sliπala za Urad. Nekateri poznajo njegovo delo, nekateri ne. VeËina pa ni iskala
pomoËi pri Uradu. Seveda pa so izpostavili kritiËen odnos slovenske dræave do povratnikov,
prav tako kot pri populaciji ljudi, ki se vrnejo iz Argentine. Rekla bi Ëisto za konec, da
Ëeprav ni bilo nekih potisnih ali kakrπnihkoli razlogov, da bi se morali vrniti v Slovenijo
(zaradi materialnih teæav, slabega stanja v dræavi, kjer so bili) in gre veËinoma za osebne
razloge, Ëutijo podobne teæave kot prejπnja skupina.
Seveda, to so samo delni rezultati. Upam, da bodo nadaljnje ankete πe malo izkristalizirale
vso problematiko, moram pa povedati, da sem kot nekakπno stransko delo, mogoËe tudi
bolj kot primerjavo, obdelala πe enajst intervjujev. ©lo je za globinske intervjuje, ki niso
bili navezani na ta anketna vpraπanja, kjer pa so ljudje bolj na osebni ravni izpriËali teæave,
s katerimi se sooËajo, ko se vraËajo v Slovenijo (glede raznih birokratskih zapletov ali
samo Ëakalne vrste pri zdravniku). Dolgoletna navajenost na sistem, v katerem so æiveli,
v Avstraliji, na ©vedskem, kjerkoli, je seveda izrazita.
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PRIHODNOST SLOVENSTVA
dr. EVGEN BAV»AR
Cenjeni rojaki!
Zahvaljujem se vam za
besedo, ki mi jo dajete, in
Ëast, da sem med vami na
tem pomembnem sreËanju.
©e posebej pa se za vabilo
zahvaljujem Druπtvu Slovencev po svetu, πe zlasti
gospodu Kocmurju, Vereni in Branku Zornu ter vsem, ki æe toliko let skrbite za ohranjanje
slovenskosti med izseljenci doma in v svetu.
Med nami so namreË πe vedno ljudje, ki πe niso povsem zapustili tistega notranjega azila
izselitve v senco anonimnosti, ker jim πe ni bila dana prava priloænost, da na sebi lasten
naËin povedo svojo identiteto in velikokrat tudi svoje πe ne priznano pregnanstvo in tako
izseljenstvo posebne vrste. Dali ste mi besedo in zavedam se njene vrednosti kot slovenskega
izraza neki pripadnosti usodi, jeziku in kulturi. Pravijo, da ko ne bi imeli veË besede in
nam bi ostala le πe tiπina, bi to bila tudi πe vedno velika beseda. Zato bodimo Slovenci
tudi v odgovornosti do molËeËih, do tistih, ki so za vedno umolknili nasilno ali pa po
redu stvari. Spomnimo se tudi tistih, ki morda samo πe πepeËejo v hrupu tujih jezikov in
æe odhajajo v nasilno laæ ali pa, upam, da bolj na redko, v prostovoljno asimilacijo. Naj bo
tudi njihova tiπina pogoj naπe besede v vsej njeni skromnosti in spoπtovanju do molËeËih
in tokrat tudi do tistih, ki posluπajo.
NihËe nima pravice, da govori v imenu drugih, Ëeprav molËeËih, vsakdo izmed nas pa
ima poslanstvo, da kot govoreËi in kot nosilec spomina na molËeËe ohranja njihov spomin
in tako somiπlja njim velikokrat nasilno odvzeto besedo. Zato ob razmiπljanju o prihodnosti
Ëloveπtva ne morem mimo naπe preteklosti, mimo vseh tistih mejnikov, ki nas delajo to,
kar smo in kar πe bomo, Ëe bomo le lahko πe naprej govorili in tako bili ter æiveli kot
Slovenci. Svoji preteklosti ne moremo ubeæati in tudi spreminjati ne moremo njenih tragiËnih
podob, pa Ëeprav bi to πe tako æeleli. V osrËje danaπnjega trenutka prihajamo iz nje in jo
zato nosimo v sebi kot neloËljivi del naπega narodnega zavedanja, naπe narodne biti. Ne
moremo zato odtegovati svojega obraza vpriËnosti ogledalom, ki jih bi radi razbili, tudi
besed, ki nam kliËejo v spomin in πe bolj v opomin ne moremo presliπati. Bolj ko bomo
zavestno sprejemali izvore svoje sedanjosti, bolj bomo zmogli spreminjati odnos do preteklega.
Ko sem v letu 1972 odhajal v Pariz, se nisem zavedal, kako teækim preizkuπnjam bo
podvræena moja narodna zavest. Poleg boja za preæivetje, ki ga vsi izseljenci πe kako dobro
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poznate, sem se tam na novo sooËal z identitetami, biti sem moral Jugoslovan in se bati
nevarnih sonarodnjakov, ki jih je takratna uradna politika potiskala med kriminalce in
sploh „personæ ingratæ”. In tudi Ëe bi sprejemal jugoslovansko identiteto, se mi bi zastavljalo
vpraπanje ugleda pri Francozih, s strani katerih smo bili uradno nevarni osebki in moæni
agitatorji komunizma in totalitarizma. Kje naj bi torej dobil kakπno slovensko zavest kot
samozavest? Tam ob Seni sem se takrat sreËeval le z nekim Ëudeænim hrepenenjem
sorojakov, ki jim je bila pot v domovino nekako zaprta, in tudi s priloænostnimi
konformizmi nekaterih, ki so se bolj znaπli v jugoslovanstvu. In vendar smo vsi pripadali
neki skupni domovini, iz katere smo vsak po svoje izdelovali ponotranjene kategorije
hrepenenja in pripadnosti.
Kot predsednik SSK za Francijo sem razcepljenost in boleËine slovenskega æivlja πe bolj
obËutil in skuπal razumeti ter iskati reπitve. Da bi sploh lahko Francozom spregovoril o
slovenstvu, sem moral iskati slavna imena, prijatelje Slovencev, od Milana Kundere do
Petra Handkeja in mnogih drugih. Kako naj postane moja slovenska zavest tudi samozavest
kot nekaj povsem samoumevnega? Vse je nekako delovalo proti oblikovanju slovenske
samozavesti, celo tajni agenti so jo postavljali pod vpraπaj …
Te stvari vsi poznamo in vendar se ne znamo upirati sodobnim, πe vedno veljavnim
napadom na slovensko samozavest. Dobili smo dræavo, ki naj bi bila garant naπe
samozavesti, pa kljub vsemu tega ne poËne v dovoljπnji meri. Pridne slovenske delavne
roke so brez dela, torej so poniæane v njihovem etiËnem odnosu do dela. Kot so nas nekoË
poniæevale nasilne nacionalizacije, tako danes straπijo slovenskega Ëloveka nebrzdani
denacionalni postopki. Strah pred njimi sem opazil celo pri svojih sovaπËanih iz Lokavca.
Kako naj slovenski Ëlovek dobi narodno zavest kot samo po sebi umevno, ko posluπa
aktualne politike, ki velikokrat govorijo v imenu nekih imaginarnih oËetov, ki na
presenetljiv naËin preæivljajo svojo zgodovinsko smrt? Tu imam v mislih πe nepozabljene
refleksne gibe smrtonosnih ideologij: faπizma, nacizma in komunizma, ko so naredile
toliko πkode pri oblikovanju slovenske zavesti. Tudi naπ hlapËevski in ne dovolj premiπljeni
internacionalizem ni dal niË dobrega za slovensko narodno eksistenco, v kolikor morajo
naπe manjπine πe vedno odmirati in to kljub vstopu v Evropo. S tem hoËem reËi, da za
ogroæen narod ni poËitka, in πele ob vstopu v Evropo moramo zaËenjati misliti za svojo
identiteto, kulturo in jezik in poskuπati, kjer se le da, izreËi svojo posebnost, svoj specifiËen
naËin bivanja v druæbi drugih narodov. Æiveti moramo po svoji meri in ne vedno iskati
argumente v izkustvu drugih. Tako najdemo veliko opraviËil tudi za dejanja, ki bi jih
zmogli, in za lepoto, ki je nismo hoteli ustvariti. Transcendenci ne moremo jemati ideje
praviËnosti, se z njo poigravati v naπi zgodovini in slovenskemu Ëloveku obljubljati vedno
znova jutriπnji dan kot soden dan, dan praviËnosti. Priznajmo si, da tako govorjenje in
dejanja nikamor veË ne vodijo. IzhajajoË iz tragiËnih izkuπenj polpreteklosti in iluzij o
uresniËenih sodnih dnevih, moramo postati skromni in poniæni ter narediti vsaj tisto, kar
nam trenutno zmorejo srce, podarjena energija ter naklonjeni Ëas eksistence. Bolj kot
bomo zavraËali laæno praviËnost spolitiziranih sodnih dni, prej bomo v slovenstvu spoznali
Antigono, simbol praviËnosti in grπko podobo evangelijske ljubezni.
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Æelimo si torej praviËnosti sedaj. Samo tu v trenutku naπega bitja in æitja kot narodne
eksistence lahko sreËamo Antigono in potolaæenega Kristusa, ki ga je Cankar videl vsega
objokanega ob sreËanju s Slovencem. Slovenci iz diaspore, iz zamejstva in iz matice
predstavljamo svojsko izkustvo preæivetja, ki pa ga ne znamo ovrednotiti in mu dati nove
vsebine. Vsi in vsak po svoje æivimo v oazah sredi puπËave globaliziranega sveta, ki le
poredko govori nam naklonjen jezik in postavlja nam naklonjena pravila igre.
Zato si moramo postaviti trden eksistenËni zakon, postavo slovenske gore, Ëe smo njen
list, ki ga velikokrat kar nekam preveË vrtinËijo vetrovi zgodovine. Verjeti v postavo gore
pomeni obstajati najprej kot Slovenci in πele potem vse ostalo. Mar nam ne pripoveduje
o tem naπ veliki duπni pedagog, dr. Trstenjak, in mar ne govorijo o tem vsa naπa kultura
in njeni oËetje? »e si bomo postavili zakon eksistence kot nekaj temeljno nepremakljivega,
bomo, Ëeprav v skladu z ne preveË hvalevredno tendenco aktualne politike, ki se izgublja
v interpretacijah, spoznali nekaj povsem drugega.
Zakona narodne eksistence ni mogoËe interpretirati na tisoËe naËinov, ampak ga je
treba upoπtevati, postavljati pred oËi aktualne politike in ga razlagati z argumentom
praviËnejπega æivljenja, dostojanstva. Ko posluπam izjave, da Slovenija πe ni pravna dræava,
se spraπujem, kaj to pomeni. Komu sluæi nadaljevanje takega stanja? »e je Slovenija dræava
Slovencev, je njena pravnost nujna æe zaradi zagotavljanja naπe eksistence, preæivetja naπega
naroda in ohranjanja naπe samoniklosti. V kolikor pa pristajamo na vedno znova
deklarirano nepravnost, se gremo interprete brez pravih partitur, oziroma razlagamo zakone
zato, da jih ne bi uveljavljali in da jih ne bi na novo demokratiËneje postavljali. Gre za
neke vrste taktiko zavlaËevanja in nezaupanja v slovensko nacionalno pamet.
Velikokrat pa so interpretativni prepiri le priloænost za nepotrebno Ërpanje energij, ki
so nam se tako potrebne, Ëe hoËemo preæiveti in ponesti naprej izroËilo naπega bitja in
æitja. Velikokrat me interpretativno govoriËenje brez spoπtovanja eksistenËnega zakona
spominja na tolaæenje mater, ki pred neizprosnostjo in neizogibnostjo oËetove postave
tolaæijo in dajejo otrokom vsemogoËe izgovore. Æal pa so tudi matere oziroma tisti tolaæniki
materinskega znaËaja odgovorni pred realnostjo, ki se ji ni mogoËe izogniti. Tako si ne
moremo zatiskati oËi pred brezposelnostjo, revπËino, odvisnostjo in kriminalom, ki se
bohotijo po naπi zemlji. Ravno tu pa nam bi naπa maloπtevilnost pomagala, da bolj
uËinkovito reπujemo socialne probleme, demografijo itd. Slovenstvo zato ne more biti
nek abstrakten slogan, ampak nujnost slovenskega vsakdana tu in v svetu.
Izseljenci so del slovenskega obËestva skupno z zamejci in rojaki v matici. Zdruæeni v
Evropi bi zato morali dobiti moænost bolj aktivnega sodelovanja v slovenski dræavi in
njenih institucijah. Prav gotovo pa je samo po sebi umevno, da bi lahko imeli Slovenci iz
sveta vsaj nekaj predstavnikov v lastnem parlamentu po zgledu velikih, manj ogroæenih
narodov. Slovenska diaspora tako ne bi bila zreducirana na neko zgolj pasivno hrepenenje
in domotoæje, ampak v nekaj povsem konkretnega. Slovenstvo moramo zato zaËeti jemati
bolj konkretno v skladu z demokratiËno tradicijo in iz izkuπnjami drugih narodov. Sosedov
ne smemo uporabljati samo za opraviËevanje lastne nemoËi. Velikokrat pravimo: ≈Saj
tudi Italijani…« Ali: ≈Kako da se nam kaj takega ne dogaja, ko pa se drugim?« To ni
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eksistenËni argument slovenstva, ampak izgovor πe vedno neosvobojenega hlapca, ki se
noËe zavedati, da bi lahko æivel bolj po svoje in zase v prid lastnega preæivetja. Æiveti ne
moremo samo za druge, ker smo preko njih skozi stoletja umirali. Ne bi bilo prav, ko bi
πe naprej pristajali na neke vrste Titanik, ki se poËasi potaplja ob izgubljanju reπilnih
Ëolnov, denimo manjπin, orkester na palubi pa bi πe kar veselo igral. Tudi za slovenstvo
prinaπa globalizirani svet nove naloge in predvsem nove eksistenËne, se pravi kulturne in
ekonomske prijeme. Zato bi moral biti osnovi cilj slovenstva nove dobe ohranjanje kulturne
identitete, saj nam bo le-ta v trenutku ogroæene ekonomske moËi omogoËila preæivetje.
Zgodovinsko izkustvo kaæe, da identitete ne moreta ohranjati zgolj ekonomija in træno
gospodarstvo. Slovenstvo mora zato postati iskanje novih narodnih substanc. Priπel je
Ëas, ko se moramo zavedati, da glede naravnih surovin ne moremo konkurirati velikim.
Naπa najzanesljivejπa surovina je sive barve in je v veliki meri odvisna od naπe lastne volje
in lastnih zamisli za nove oblike njenega pridobivanja. To nalogo pa bi moralo πe bolj
uËinkovito izpeljati πolstvo, ki naj v svoje programe vkljuËi osnovne napotke v korist
slovenstva. Slovenski uËitelji in vzgojitelji bi morali zavestno postati neutrudni rudarji v
iskanju novih moænostih sive tvarine, ki nam lahko pomaga najti nove reπitve za krize, ki
jih æivimo in ki nas πe Ëakajo.
PrepriËan sem, da je z vstopom Slovenije v Evropo nastopil najbolj kritiËen Ëas za
ohranjanje naπe kulturno-narodne identitete. Zato si ne smemo delati utvar, ker smo iz
formalno-pravnega vidika priπli v Evropo. Vsakemu izobraæencu je lahko povsem oËitno,
da vstop Slovenije v Evropo πe ne pomeni avtomatskega sprejema naπega zgodovinskega
izroËila v evropsko zavest. V Evropi bomo obstajali kot Slovenci, ko bo na novo zgodovinsko
prizoriπËe stopil tudi naπ narodni spomin. To pomeni, da bomo morali πe veliko narediti,
preden bo postala naπa zgodovina del evropske zgodovine in naπa beseda povsem evropska
beseda. Ne smemo pozabiti, da je Ernest Æelezni naπemu kmetu nekoË rekel: ≈Ne vem,
kdo si, ne razumem tvojega jezika.« Bolj demokratiËnim naslednikom znanega vojvode je
zato treba povedati in stalno prigovarjati, da govorimo evropski jezik le, Ëe govorimo
slovensko in da smo Evropejci le, Ëe smo lahko obenem Slovenci. Nujno moramo zato
spremeniti politiko do zamejstva in do diaspore, saj bomo lahko samo tako uveljavili
svojo evropskost in svoje tako pozno priznano svetovljanstvo.
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DEBATA

Vpraπanje: Kako Slovenci po svetu doæivljate naπe upravne tegobe?
Dr. Marina LukπiË — Hacin: Kako doæivljajo, moram reËi. Od vsega tega, kar smo
sliπali, kaj mislijo tisti, ki so se v Slovenijo vrnili in æe nekaj Ëasa tu æivijo tako na individualni
ravni.Ti mislijo, da gre za njihove osebne probleme, ko dolgo sedijo pri zdravnikih, ko
ura, za katero so naroËeni, ne dræi, ampak to ni problem samo tistih, ki so se vrnili. So
morda bolj senzibilni, zato ker so veË let æiveli v sistemih, kjer pa vse to „laufa”. Res pa oni
opozarjajo na πtevilne stvari, ki bi jih lahko pri nas Ëloveku bolj prijazno uredili. Tako da
bi rekla, da na prvo æogo niso ravno najbolj zadovoljni. So pa zadovoljni, da Slovenija
obstaja kot dræava. S Slovenijo so torej zelo zadovoljni, a hkrati so zelo kritiËni. Mislim,
da je to dobro, ker samo na ta naËin lahko stvari izboljπujemo.
Stanislav Klep: Narodna sprava, etiËno naËelo narodovega obstoja tudi v Evropski uniji?
Dr. Evgen BavËar: Jaz sem veliko razmiπljal o narodni spravi in tudi spremljal to od
znotraj, preko Borisa Pahorja, ki je paË prvi napisal to v Zalivu in Viktorja BlaæiËa. Jaz
sem izvedel za te straπne poboje po vojni πe kot otrok. Zdaj pa je narodna sprava v bistvu
zelo preprosta. In ker smo Slovenci nekako zablokirani pred preprostimi problemi, noËemo
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namreË priznati neËesa: da ta sprava, kot si jo zdaj zamiπljamo, verjetno æe Ëez dvajset,
trideset let v tej obliki ne bo veË aktualna.
Kaj lahko naredimo? Prva stvar, ki jo moramo narediti, je treba sploh priznati, vsak
Ëlovek si mora priznati, vsak Slovenec, da je vpraπanje sprave vseh tistih, ki se jih naπ
zgodovinski spomin tiËe. Mene se kot Slovenca tiËe to, kar se je dogajalo na eni in drugi
strani, ker je moj slovenski spomin, kolektivni spomin sestavljen iz teh komponent, pa Ëe
jaz to hoËem priznati ali pa ne. In tega bi se morali vsi skupaj zavedati. Vsi smo odgovorni
pred tem spominom.
Sprava je paË moæna, ko je moæen ta dialog. Ta dialog pa je moæen samo takrat, ko so
postavljene stvari na enakopravnem nivoju. Se pravi, da ni sprava pogoj neke predmoËi
oziroma neke politiËne nadmoËi, in tukaj se mi zdi bistven problem. Sprava je kulturno
vpraπanje, je vpraπanje psiholoπkega preseganja. Ne da se popraviti krivice s preteklosti,
lahko se pa popravi perspektivo — tistih, ki so preæiveli, ki so izgubili otroke na eni in
drugi strani, oËete, brate, poznam jih veliko, veliko so mi pripovedovali rojaki iz Argentine,
bral sem te stvari in πe vedno me spremljajo tiste grozne podobe, spremljajo me ves Ëas in
tudi o tem zelo nerad govorim tujcem, ker je tako nerazumljivo. Æelel bi pa, da ne bi πe
kar naprej Ëakali, ampak da bi zaËeli nekako aktiven odnos do te sprave. Celo predlagal
bi, da bi glede naπih pokojnih, naπih mrtvih naredili nekaj bolj aktivnega. Recimo, ko
gremo na KoËevsko, ko gremo na Rab, ko gremo v Gonars, ko gremo v koncentracijska
taboriπËa, da bi govorili ta imena, tako kot so moji prijatelji Judje govorili ta imena, pa
Ëetudi bi to trajalo kar nekaj dni. Povedati imena teh ljudi ni govoriti o spravi, ampak
preprosto povedati ta imena, govoriti tam. Vem, da je teæko, ker ni nekih zapiskov. Ampak
to bi bil recimo æe en tak predzaËetek bolj aktivne, materialne sprave. Imena, preprosto
iti tja in govoriti tudi, Ëe to traja tri dni. Povedati vsa imena, kot to delajo moji prijatelji
v Parizu, ko so povedali imena vseh tistih Judov, ki so bili deportirani. In to traja tudi celo
noË. Zakaj Slovenci ne bi tega delali, ne? To, kar zadeva nacizem, faπizem in komunizem.
In to so zelo konkretni postopki simboliËnega delovanja in pripravljanja naπih nekako
zatrtih src, trdih src za sprejemanje resniËnosti, ki je paË, Ëe hoËemo ali Ëe noËemo, naπa.
In jaz jo kot tako z vso odgovornostjo Slovenca sprejemam.

Vpraπanje: Morda πe nekaj o pravni dræavi?
BavËar: Jaz se veliko spraπujem. Vedno, ko se ne najde reπitve, se reËe: smo πe vedno v
nepravni dræavi. Glejte, kje je paradoks. Æivim v Franciji. O Sloveniji vedno govorim
najbolje. V Le Mondu sem imel recimo, moænost, pet strani. To ni vedno dano. Bi lahko
marsikaj rekel, ampak sem rekel, da sem ukradel slovensko dræavljanstvo iz ljubezni do
domovine. To je zapisano v Ëasopisu, ki ga bere vsa francoska izobraæevalna elita. Nisem
hotel niË takega povedati. Ampak kaj pomeni pravna dræava? Pravna dræava pomeni imeti
odgovoren odnos, odnos s hrbtenico do postave, do zakona. Vem, da je za nas Slovence to
problem, ker so nam drugi krojili zakone skozi zgodovino. Za nas je tudi problem, ker
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naπ mitiËni oËe, postava, kralj Matjaæ spi, ampak z dræavo se je pa le prebudil. Z dræavo pa
le ne moremo biti veË otroci nekega speËega oËeta postave, ampak postajamo odrasli
moæje, Ëe ne, bo imel moj prijatelj Peter Handke prav, ki je rekel, da gre za otroËjo dræavo.
Jaz mislim, da ne gre za otroËjo dræavo, ampak gre za otroËje obnaπanje do tistih stvari, ki
jo v skladu s slovensko tradicionalno pametjo reπimo v nekaj tednih, Ëe æelimo. To se
pravi stati na postavi, jo braniti kakorkoli æe. V Svetem pismu piπe in to veËkrat posluπam
na æidovski radijski postaji, Bog govori z Jeremijo in mu pravi: Ti lahko mene pozabiπ, —
celo to mu dovoli — ne smeπ pa pozabiti postave. To je tisto bistveno. In kaj je slovenska
postava? Slovenska postava je, kot sem æe rekel, eksistenca, pravni sistem, pravna dræava
pa je upoπtevanje, reπpekt zakonov in seveda reπpekt osnovnih Ëloveπkih pravic. »e mi
sami med sabo si ne priznavamo osnovnih Ëloveπkih pravic, do razliËnosti, do privatnega
prostora in tako naprej, — kako bodo potem lahko drugi, ne? To je tisto bistveno. In jaz
upam, da se bo nekako zgodilo v slovenskem Ëloveku, da bi se osvobodili teh nesvobodnih
pogojnih refleksov preteklosti in da bi vsaj v novih generacijah oblikovali tisti pravilni
odnos do Antigone, do praviËne Antigone, ki na eni strani pozna ljubezen, na drugi
strani pa tudi ve, da je zakon. Se dobro zaveda, kot simbol pravnosti.
Kar zadeva pravne dræave pa πe to. Mislim, da je dræava, ki je nastala iz tolikega trpljenja,
iz tolikih zgodovinskih nemoænosti, ki so potem kazale moænosti, odgovorna do vseh
tistih, ki so v daljni preteklosti od programa Zedinjene Slovenije naprej, do vseh tistih
Slovencev, ki so iz sveta prinaπali informacije o pravnih sistemih, ki so æiveli in πe vedno
æivijo v drugih pravnih sistemih. Mislim, da je to etiËna naloga dræave, da postane pravna
in da se ne igra na naËin, ki lahko slovenskemu Ëloveku danes samo πkoduje, ga postavlja
na cesto, v revπËino in ga nekako poniæuje, kot da nima tiste samozavesti, kot sem omenil
prej. Jaz zaupam slovenski narodni pameti in upam, da ne bom veË razoËaran.
Franc Zabukoπek: Najprej zahvala za to Ëudovito predavanje in apele, ki jih je g. BavËar
izrekel nam vsem Slovencem. Æe prej sem hotel postaviti πtiri vpraπanja, ampak zdaj
samo kot vzpodbudo za tisto, kar je æe g. BavËar poudaril: kaj je potrebno delati. Bom
prebral te toËke za zakljuËek, ker se mi zdi pomembno glede na analizo ankete, ki smo jo
sliπali.
Mislil sem vpraπati anketirance in sodelujoËe, Ëe loËujejo dejstva in pojme naπega trenutka.
1. Dræava ni isto kot je oblast te dræave. Tu so teæave.
2. Da je bila Slovenija v diktaturi partije. Zaradi tega, seveda, je vzgojila bolj hlapËevske
ljudi kot pa ponosne, æeljne svobode.
3. Da smo bili Slovenci razlaπËeni in nismo imeli izkuπenj z lastnino.
Bili smo v druæbeni lastnini, v bistvu smo bili brez lastnine. In je ta prehod leta 1991 v
lastninstvo tudi problem.
4. Da je bila druæbena lastnina nepoπteno razdeljena in so jo pridobili predvsem partijski
ali pa njim vdani ljudje.
In to so ti problemi, ki so iz prejπnje ankete, o kateri bi lahko marsikaj govorili. Zato bi
prosil, da se zaËnemo razumevati. Da smo tudi Slovenci, ki smo æiveli tu, prizadeti in smo
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dostikrat æiveli v slabπi situaciji kot Slovenci, ki ste æiveli v tujini, v demokraciji. To mi je
enkrat priznal poznan Slovenec, g. Dinko Bertoncelj, ki je marsikaj izkusil in to sam
ugotovil. Naj poudarim, da smo dostikrat Slovenci, ki tu æivimo, voljni pomagati. Nismo
zadovoljni s tako situacijo, kot jo je anketa prikazala, vendar ne moremo niË, dokler ne
bomo izvolili takπne oblasti v tej dræavi, ki bo vse to naredila, tudi se poklonila svojemu
zgodovinskemu spominu na poπten naËin.
BavËar: Jaz sem æe o tem v svojem prispevku povedal. Problem Slovenije ni toliko, kdo
bo izvoljen, ker vedno je nekdo izvoljen, ampak da postane ta izmeniËnost nekako naËelo,
kar je paË bistvo demokracije.
Kar zadeva lastnino se pa seveda z vami povsem strinjam. Slovenci nimamo odnosa do
lastnine, saj smo spadali pod tuje fevdalce, tujo nemπko populacijo, potem pa so bili neki
magnati posestniki v dræavi in to je zares lahko teæko. Ampak to, mislim, da se da v novih
generacijah in to je naπa naloga, nekako posredovati, da bodo razumeli, da ne bodo tako
— oprostite izrazu — omejeni, kot smo mi, s tisto kruto zgodovino. Morajo biti svobodnejπi,
da bodo znali bolj zahtevati in da se bodo zavedali posedovanja samega sebe, ker mi v
zgodovini do pred nedavnega niti svojega telesa nismo posedovali, saj smo morali umirati
za druge na drugih frontah.
Posest je en tak pojem, ki bi ga morali sedaj obravnavati Ëisto drugaËe, v politiki pa
povsem izmeniËnost. To je najlepπa stvar, ki jo lahko doæivimo, ne da se ponavljajo neki
sistemi, neke kontinuacije, ki niso kontinuacije, - paË izmeniËnost, tako kot povsod. »e
eni ne bodo dobri, naj pridejo drugi in Ëe drugi niso dobri, pa spet.
To mora postati princip slovenskega demokratiËnega vsakodneva in tako bo postalo
laæje za izseljence in za ljudi, ki paË tukaj æivijo. IzmeniËnost, Ëisto preprosto. IzmeniËnost.

Vpraπanje: Jaz bi pa rad dve besedi spregovoril o kulturi. G. BavËar je lepo nakazal naπe
probleme, ni pa rekel, kdo naj bi jih predvsem reπeval. To pogreπam in pri tem ugotavljam,
da slovenski del kulture, tisti, ki je v Sloveniji danes aktualen, ni πe niËesar storil, da bi
karkoli napisal o teh travmah in o vseh teh zgodovinskih spominih, o katerih je g. BavËar
tako lepo govoril. Tako na primer, Ëe odπtejemo emigrantsko literaturo, pa memoarsko
literaturo, ni na umetniπki ravni niti enega najmanjπega dela, ki bi se ukvarjal s problemom
slovenskega holokavsta. S tem smo mi oropani te moænosti, da bi preko umetniπkih,
simbolnih razprav blaæili naπe realne probleme in odpirali pot do tako imenovane katarze.
In k temu bi dodal seveda πe ugotovitev, da je pri nas zlorabljen, stoletja zlorabljen pojem
obveznega Ëtiva v πolstvu, ki se kaæe na tisoË naËinov, ampak jaz bi omenil samo enega.
G. BavËar je omenil Martina Krpana in njegovo hrepenenje po domu. Ravno danes je
Ëas, da bi mi povedali, da je Martin Krpan hrepenel iti domov, ampak po drugi strani je
pa dovolil, da je potem, ko je reπil cesarstvo, dobil niËvredni papir za kontrabant. To je
bila njegova nagrada. In nihËe danes ne interpretira, ne reinterpretira teh likov naπe narodne
zgodovine na naËin, ki bi nam vlival samozavest. Mi imamo Kozlovsko sodbo v Viπnji
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gori, ki je ideal naπe pravne dræave. Mi imamo Lepo Vido, ki je ideal slovenstva, pa je
objektivno gledano njena zgodba zelo tragiËna. Imamo celo vrsto drugih primerov, ki nas
ubijajo. Imamo Cankarja, ki ga interpretiramo na naËin, ki nas ubija: govorimo samo o
hlapcih, ne govorimo o Ëem drugem. Govorimo o tem, kako je hlapec Jernej postal
kriminalec. In tako naprej. Skratka: naπa aktualna kulturna elita se ne zaveda svojega
pomena, svoje vloge, svoje dolænosti. Seveda odgovor leæi v tem, da ta del kulturnega
delovanja seveda niso sluËajno vzpodbudili Nietzsche, Heidegger, Sartre in drugi nesreËniki.
Da pa stvar ni tako Ërna, bom pa povedal, kaj je najveËji doseæek naπe tako imenovane
tranzicije. Veste, en grafit je bil na Ljubljanski banki napisan; edini, ki so ga takoj izbrisali.
Takoj. Vse druge pustijo, zoper Cerkev, zoper Boga, zoper kar hoËete. Ta grafit se je glasil:
„’Skuhaj si æe enkrat sam to prekleto kavo!’ Mati”
Hvala lepa!
BavËar: Jaz sem o Lepi Vidi veliko govoril tudi v pozitivnem smislu, o njej piπe tudi
Boris Pahor, ampak naπe πolstvo tukaj v matici je nekako tako usmerjeno, da to jemlje kot
neko legendo, neko pravljico, sicer smo pa strokovnjaki za mite. Ko se nas tiËe, pa tega ne
razumemo in noËemo nekako preraπËati, to imate prav, preraπËati mit, se pravi osvobajati
se teh straπnih mitov, ki so paË v obliki pravljice oziroma legende prikazana tragika naπe
zgodovine. Mislim, da ta moænost osvobajanja je, ko jo bodo umetniki — imate prav —
izdelali, ko bodo zaËeli paË — in o tem sem tudi predaval — simboliËno iti v preteklost,
recimo v preteklost, obnavljati spomine umrlih na zelo aktiven naËin in to πe bolj
obravnavati v knjiæevnosti. Ko sem pisal o slovenski literaturi za neko francosko
enciklopedijo, sem moral na πverc iz Italije v Slovenijo, da mi je sestra posnela knjigo iz
Kosovelove knjiænice, da sem lahko potem prebiral o zamejski literaturi in da sem lahko
prebiral BalantiËa, ljudi, ki jih tukaj nekako ni bilo v tistih letih. Jaz sem o tem pisal,
samo problem je, da mi ne jemljemo teh stvari konkretno in tudi ko imamo recimo
psihoanalizo v Sloveniji, je velikokrat ta psihoanaliza brez nezavednega, brez materialne
podlage.
Kar zadeva negativnosti slovenske mitologije, slovenskih zgodb, tudi Krpana, jaz mislim,
da je v vsakem mitu moæna tudi pozitivna stran, v kolikor mi ta mit preraπËamo. To je
moæno.
Kdo naj bi se ukvarjal s to kulturo? Je zelo teæko. Ko sem jaz informiral nekatere
predstavnike slovenske dræave, da je Zoran MuπiË prijatelj Françoisea Mitterranda, so vsi
tekali k njemu. Ampak ko je bila otvoritev njegove razstave v stari Gorici, v zamejstvu, pa
ni bilo tam kakega resniËno visokega predstavnika slovenske dræave.
Jaz se spraπujem, kaj je s to kulturo. Kultura je tisto, kar nam ostaja, ko nimamo niËesar
veË. In mi bi se morali, Slovenci, tega zavedati. Zame je to kultura: tisto, kar mi bo ostalo,
ko ne bom imel niËesar veË. Ker Ëe mi ne bi imeli kulture, ker paË drugega nismo posedovali,
bi bili umrli, nas ne bi bilo veË tukaj kot govoreËi, kot ËustvujoËi po slovensko. Samo to
bo paË morala nova politika obravnavati veliko bolj materialno, veliko bolj konkretno.
Saj imamo Akademijo. Moram povedati kruto resnico, da smo za sprejem v Akademijo
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Alojza Rebule in Borisa Pahorja odgovorni jaz in prijatelji slovenskega druπtva v Parizu,
ker smo ju mi predlagali. Ta dva velika knjiæevnika smo mi predlagali, Slovenci iz Francije.
Isto bi lahko rekel o Pahorjevem prihodu v samo preddverje Nobelove nagrade. Prvi
predlog je πel v Stockholm s podpisi slovenskega druπtva v Parizu, Svetovnega slovenskega
kongresa za Francijo in pa ene æidovske organizacije v Parizu. Nismo pa imeli takrat
podpisa slovenske Akademije. Vidite, tudi meni so poslali to vpraπanje, kako je s slovensko
kulturo. Res, treba bo nujno drugaËe pristopati in reπevati. Najlepπa hvala!

Ivan Arenπek - baritonist

Ivan Vomberger - pianist
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PROGRAM ZA MLADE
UR©A BAJÆELJ
iz Centra za mobilnost
in evropske programe
izobraæevanja in
usposabljanja
(CMEPIUS)
Prav lepo pozdravljam.
Sem iz CMEPIUS-a, to je
nacionalna agencija za programe Socrates in Leonardo
Da Vinci. Z lanskim letom,
ko smo postali javni zavod, smo prevzeli tudi nove naloge in programe, med drugimi
tudi, od Ministrstva za znanost in πport, πtipendiranje zamejcev in potomcev Slovencev
po svetu, Ceepus in podobne.
Rada bi predstavila za vas najbolj primerne πtipendije za zamejce in potomce Slovencev
po svetu, za tiste brez slovenskega dræavljanstva. Ministrstvo od leta 1976 ponuja moænost
πtipendiranja krajπega izpopolnjevanja v Sloveniji, to je od 3 do 12 mesecev, celoletne
poletne πole slovenskega jezika na filozofski fakulteti, tudi enosemestrskega in enoletnega
πtudija v Sloveniji za tako imenovane gostujoËe πtudente in pa rednega dodiplomskega
πtudija. Letno πtipendiramo okrog 150 πtipendistov, od tega je vsako leto pribliæno 20 do
30 novih. Ministrstvo za πolstvo na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov objavlja
tudi druge razpise. Eni so taki, ki so namenjeni samo slovenskim dræavljanom za πtudij v
tujini, drugi so taki, ki paË niso vezani na dræavljanstvo neke dræave, vendar so to predvsem
πtipendije za obdobje podiplomskega πtudija, redkeje za dodiplomski πtudij, tako da tukaj
ne gre za neko πtipendiranje celotnega dodiplomskega πtudija. Vsi tisti, ki pa imate
slovensko dræavljanstvo, ste pa seveda izenaËeni z vsemi ostalimi slovenskimi πtudenti in
kot taki lahko kot redni πtudentje ene izmed slovenskih univerz po konËanem prvem
letniku πtudija, preko programa Erazmus - to je program Evropske skupnosti - opravite
del svojih obveznosti na eni izmed fakultet v tujini. To pomeni, da odidete paË v tujino za
3 do 12 mesecev in prejmete neko πtipendijo; tam ste oproπËeni πolnine in se vam priznajo
paË tam opravljeni izpiti. V letoπnjem akademskem letu, to se pravi 2003-2004 je odπlo
v tujino pribliæno 550 Erazmovih πtipendistov. V naslednjem akademskem letu pa
priËakujemo okrog 800 izmenjav.
Naslednje πtipendije, ki bi jih omenila, so πtipendije Ceepus. Ceepus je srednjeevropski
program, ki je namenjen izmenjavi univerzitetnih πtudijev, torej so namenjene mobilnosti
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πtudentov, nekako do 12 mesecev na obmoËju srednje Evrope (Avstrija, Bolgarija, »eπka,
Hrvaπka, Madæarska, Poljska, Romunija, Slovaπka, Slovenija, Srbija in »rna gora). Pogoj
pa je dræavljanstvo ene izmed dræav Ceepus in konËana dva semestra πtudija. Je pa tako,
da so za konkretne mobilnosti paË zadolæene posamezne institucije, ki morajo biti vkljuËene
v mreæo Ceepus.
Na koncu bi omenila πe znanstveno — izobraæevalno fundacijo Republike Slovenije Ad
futura, ki letno objavlja razliËne razpise. Nekateri so namenjeni podiplomskemu πtudiju
slovenskim dræavljanom v tujini, potem pa tudi sofinancirajo izobraæevanje tujcev v
Sloveniji, in sicer na razliËnih nivojih, od znanstvenih raziskav, doktorskega πtudija, pa
tudi do izobraæevanja po gimnazijskih programih.
To so na hitro vse moænosti, razen kakπnih individualnih ali mogoËe kakπnih podjetij.
Prinesla sem tudi nekaj razpisov za univerzitetni (za visokoπolski in za viπjeπolski πtudij)
za naslednje akademsko leto (vpis je bil zdaj 8. marca 2004).
Vse tiste, ki se resno zanimate, bi opozorila, da je paË najbolje, da sledite vsem razpisom.
V zadnjih letih to sploh ni veË problem, predvsem internetne strani so zelo pomembne,
kjer se paË objavljajo vsi razpisi Ministrstva za πolstvo; naπa spletna stran je www.cmepius.si.
Upam, da jo bodo obiskali predvsem zamejci in izseljenci in pa tudi tisti, ki bi bili mogoËe
redni πtudentje s slovenskim dræavljanstvom s kakπno Erazmovo πtipendijo ali πtipendijo
Cmepius. Med tistimi, ki prejemajo πtipendije za zamejce in potomce Slovencev po svetu,
jih je predvsem veliko iz bivπih jugoslovanskih republik, v zadnjih Ëasih tudi iz Argentine,
manj pa iz Kanade. Upamo, da se bo to πtevilo zviπalo.
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SV. MA©A

Msgr. JANEZ RIHAR,
predsednik Rafaelove druæbe
Predragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni!
Posebej pozdravljam tudi med nami
navzoËega gospoda nadπkofa dr. Alojzija
©uπtarja!
Zbrali smo se z razliËnih delov sveta na 11.
taboru Slovencev po svetu. ZaËenjamo ga s
sv. daritvijo na god apostola sv. Tomaæa.
Mnogi, ki prihajamo v to kapelo, se
zavedamo, da smo na oltarju domovine; na
mestu, na katerem je toliko ljudi trpelo
zaradi vere; in vendar je ta svetinja, tolikokrat
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pohojena s tujimi πkornji faπizma, nacizma in komunizma, spet zacvetela. ≈Naj se mi
posuπi jezik, Ëe pozabim tebe, Izrael, Ëe pozabim tebe, Jeruzalem,« je znani starozavezni
vzklik. Tako tudi mi danes darujemo to daritev za blagor slovenstva in blagor krπËanstva,
kateremu hoËemo ostati zvesti.

Pridiga
Drage sestre, dragi bratje!
Lahko bi rekli, da letos dan tabora Slovencev po svetu ‘sluËajno’ sovpada z godom sv.
Tomaæa. Vendar pri Bogu ni nikoli sluËajno. V berilu smo sliπali, da smo dræavljani
nebeπkega kraljestva in æe to dejstvo kristjanu dovolj jasno pove, da je tudi za slovenskega
kristjana najveËja vrednota Bog, vera. Iz tega pa sledi druga vrednota, ki nikakor ni v
nasprotju, ampak popolnoma v soglasju s prvo vrednoto. Za vero je gotovo eden najveËjih
darov narodnost. Ena in druga se med seboj izpopolnjujeta. Posebej dogodki iz novejπe
zgodovine povedo, da je ravno krπËanstvo ohranilo slovenstvo. Zlasti Slovenci po vsem
svetu dokazujete, da ste ostali Slovenci in da nadaljujete s tem boæjim darom predvsem
zato, ker ste zvesti Bogu. In kakor to velja za ves svet, velja tudi za domovino in velja tudi
za Evropo, zato smo lahko upraviËeno zaskrbljeni, Ëe nekateri hoËejo popolnoma zabrisati
krπËanske temelje Evrope in Slovenije. Toda to upraviËeno zaskrbljujoËe dejstvo naj nas le
πe bolj vzpodbudi, da bomo prav slovenski kristjani, kjerkoli smo, te vrednote πe bolj
poglobili. »e drugi poleg nas omahujejo ali jim krπËanstvo celo smrdi, je πe toliko bolj
treba krπËanstvo osveæiti. To je naπa naloga.
Znano je, da ste prav vi v kateremkoli delu sveta, tudi v lokalnih æupnijah in πkofijah,
lep zgled kristjanov, Ëudovite priËe. Bogu bodi hvala in vam vsem, ki si za to vztrajno
prizadevate. Naj bo prav na danaπnjem sreËanju tudi poudarjena vztrajnost. Kdor bo
vztrajal do konca, ta bo odreπen, pravi Jezus in to se v zgodovini tudi potrdi.
Nedavno mi je nekdo rekel: „Pa misliπ, da Slovence po svetu sploh kaj zanima Evropska
unija?” Odgovoril sem mu: „Motiπ se, zelo se motiπ.” Tako kot ste pred trinajstimi leti vsi
izseljenci — iz πirne Amerike, Avstralije in z vseh koncev Evrope bili æiv dokaz, da vam
Slovenija veliko pomeni (morda celo v opomin nekaterim æiveËim v Sloveniji), tako vam
vsem vstop v Evropsko unijo veliko pomeni, ker gre za odliËno promocijo slovenstva.
Kdo bi si drznil misliti, da bo slovenπËina, naπ materni jezik, ki ga po svetu tako skrbno
ohranjate, enakovreden evropski jezik!
Naj bo torej danes ta daritev v zahvalo Bogu, da se je v naπi domovini marsikaj zgodilo.
Za tisto, kar se pa πe ni spremenilo in si srËno æelimo — med drugim priznanje verouka v
okviru πolskega programa, tako kot v drugih evropskih dræavah, pa prosimo Boga in
Marijo. Toliko stvari je bilo æe presenetljivo usliπanih, zato lahko upraviËeno zaupamo
Bogu; hkrati pa delajmo z veliko zavestjo, da πe naprej pomagamo tej mladi dræavi Sloveniji
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z zelo starim krstnim listom. Briæinski spomeniki, naπ velik zaklad celo za neverujoËe, kaj
πele pomenijo vernikom! Za ta zgodovinski dokument so se Hrvati in Slovaki trudili, da
bi dokazali, da je to njihov temelj. Znanost pa je jasno povedala, da je ta temelj s krπËansko
vsebino temelj slovenskega jezika. Kristjani vemo, da je dokument πe posebej aktualen
danes, tako kot je tudi zakrament spovedi aktualen vse bolj.
Tudi za to se lahko Bogu zahvaljujemo in poleg zahvale naj bo vedno to nova zavest in
vzpodbuda, da se splaËa vztrajati na podlagi evangelija. In v naπi bliænji soseπËini, pri
koroπkih Slovencih ali pa pri Slovencih, ki so pod Italijo, velja isto: kjer je slovenstvo
goreËe, je tudi krπËanstvo, in kjer se krπËanstvo ne le ohranja, ampak æivi z novimi sadovi,
tam je slovenstvo zagotovljeno. In to velja tudi za katerokoli slovensko oazo blizu ali daleË
po svetu.
In naj bo tudi danaπnji tabor, to naπe sreËanje, nova vzpodbuda, nova korajæa. SplaËa se
vztrajati tudi takrat, ko na videz zgleda, da je brezupno, ko se nas loteva maloduπje, prav
takrat je vztrajnost najbolj pomembna. Lahko je vztrajati, kadar praznujemo, se veselimo,
teæje pa, kadar aritmetiËno ugotavljamo upad ali neuspeh. Toda Jezus nam je vsem dal
Ëudovito lekcijo: takrat, ko je izgledalo, da je popolnoma poraæen, je popolnoma in
dokonËno zmagal.
Naj konËam z besedami nadπkofa Franca Perka, ko je pred nekaj meseci presenetil,
osupnil zbrano obËestvo, ko je rekel: „Slovenci nimamo bodoËnosti”. Debelo smo pogledali.
Ponovil je: „Slovenci nimamo nobene bodoËnosti, Slovenci imamo samo prihodnost!”
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Dijaki slovenske πole
æupnije Marije
Brezmadeæne
s Ëudodelno svetinjo,
Toronto, Kanada
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V ©entvidu danes 11. tabor Slovencev po svetu Ljubljana, 03. julija (STA) Tradicionalni tabor Slovencev po svetu bo letos potekal pod geslom Slovenci danes jutri. Udeleæenci sreËanja, ki ga danes v Zavodu sv. Stanislava v ©entvidu v Ljubljani
organizira Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu, se bodo imeli moænost seznaniti z
rezultati raziskave o reintegraciji Slovencev po povratku iz tujine, s pogledi strokovnjakov
na prihodnost Slovenstva ter z moænostmi πtudija v Sloveniji in tujini. Napovedan je
tudi bogat kulturni program. Tabor Slovencev po svetu je osrednja prireditev, ki ga
izseljensko druπtvo prireja vsako leto. Na njem predstavniki slovenskih organizacij po
svetu, predstavniki vlade ter predstavniki civilnih in cerkvenih druæb v Sloveniji obravnavajo
aktualne teme izseljenstva z namenom, da bi ozaveπËali slovensko javnost in dræavne
oblasti o izseljenski problematiki in o izseljencih kot delu narodnega telesa. Tabor bo
potekal ves dan. Po dopoldanski maπi bodo trije vzporedni programi, in sicer za odrasle,
za mlade in za otroke. Prve bo najprej nagovoril predsednik izseljenskega druπtva Boπtjan
Kocmur, nato pa predstavniki slovenske vlade in slovenskih skupnosti po svetu. Sledilo
bo predavanje, v katerem bodo Marina LukπiË-Hacin, Jernej Mlekuæ in Kristina Toplak
predstavili rezultate raziskave o Slovencih po svetu pri vraËanju v domovino, ki jo je
Inπtitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU izvedel med oktobrom 2002 in septembrom
2004. Zatem bo predaval πe Evgen BavËar, in sicer o prihodnosti Slovenstva. Mladi se
bodo medtem lahko pouËili o moænostih πtudija v Sloveniji in tujini, otroci pa bodo
lahko uæivali v ustvarjalni in πportni delavnici. Za popoldne je napovedan skupen kulturni
program, ko bodo nastopili slovenski maturanti iz Argentine in Kanade.
Na letoπnjem taboru Slovencev po svetu veliko kritik na raËun dræave Ljubljana, 03.
julija (STA) - Na tradicionalnem taboru Slovencev po svetu, ki letos poteka pod geslom
Slovenci danes - jutri, je bil poudarek v razpravah, kako naj Slovenci po majskem vstopu
v Evropsko unijo ohranijo svojo identiteto. Udeleæenci sreËanja, ki ga je danes v Zavodu
sv. Stanislava v ©entvidu v Ljubljani organiziralo Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu,
so ob tej priloænosti πe opozorili na teæave, s katerimi se sooËajo izseljenci ob vraËanju
v domovino, in se pri tem strinjali, da dræava zanje ne poskrbi dovolj. Zbrane je po
dopoldanski maπi najprej nagovoril predsednik izseljenskega druπtva Boπtjan Kocmur, ki
je izpostavil, da Slovenci ne bi smeli dopustiti, da bi vstop Slovenije v EU zasenËil njihov
narodni ponos, ki so si ga pridobili ob razglasitvi neodvisnosti leta 1991. Slovenske politiËne
predstavnike je zato pozval, naj v evropskem prostoru poskrbijo za dobro Slovencev, ne le
v Sloveniji temveË tudi drugod po svetu. Slednji imajo namreË po njegovih besedah
pomembno vlogo pri ohranjanju slovenstva, s tem ko skrbijo za ohranjanje slovenskega
jezika in kulture. Kocmur je ob tem dodal, da so na letoπnjem taboru prisotni predstavniki
æe tretje generacije slovenskih izseljencev v Argentini in Kanadi, ki se πe vedno moËno
zavedajo svojih slovenskih korenin. Jadranka ©turm Kocjan, direktorica urada za Slovence
v zamejstvu in po svetu, na katerega so med predavanji letele πtevilne kritike, je povedala,
da se dræava zaveda pomena izseljencev in jim poskuπa na najboljπi moæni naËin pomagati.
Med najpomembnejπe aktivnosti svojega urada je naπtela akcijo uËenja slovenskega jezika
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na daljavo, financiranje uËenja slovenπËine v Sloveniji za 51 mladih izseljencev, vsakoletno
organiziranje seminarjev za izseljenske uËitelje, nudenje osnovnih informacij na internetu,
kmalu pa naj bi ustanovili tudi poseben oddelek, ki naj bi pomagal izseljencem pri vraËanju
v domovino. Na taboru so predstavili raziskavo o integraciji Slovencev po vrnitvi iz
tujine, ki jo izvaja Inπtitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, glavni nosilec pa je
Inπtitut za narodnostna vpraπanja. Raziskava πe ni konËana, zato so Marina LukπiË-Hacin,
Jernej Mlekuæ in Kristina Toplak predstavili le delne rezultate. Raziskava je v glavni meri
temeljila na povratnikih iz Argentine, Ëeprav so vanjo zajeli tudi druge dræave. Slovenci
so se iz Argentine vraËali v dveh valih. Prvi val je bil na zaËetku 90. let, ko so se za vrnitev
v domovino odloËali predvsem zaradi politiËnih sprememb v Sloveniji in zaradi hrepenenja
po domaËem kraju. Drugi val pa je bil v letih 2000 in 2001, ko je Argentino prizadela
gospodarska kriza in se je veËina izseljencev odloËila za vrnitev v Slovenijo v upanju na
boljπi ekonomski poloæaj. V obeh primerih so se najveËkrat selile cele druæine. Kar se tiËe
povratnikov iz drugih dræav, pa gre veËinoma za starejπe ljudi, ko so æe upokojeni ali pa so
tik pred upokojitvijo in so se vrnili zaradi hrepenenja in drugih osebnih razlogov. Pri
integraciji v slovensko druæbo si je veËina pomagala sama, ali pa so jim pomagali svojci in
prijatelji. Dræava zanje po podatkih raziskave ni naredila niËesar, Ëeprav bi bila po mnenju
veËine to dolæna storiti. Pogreπali so predvsem finanËno pomoË in pomoË pri iskanju
informacij, urejanju dokumentacije in izboljπevanju znanja slovenπËine. Med glavne teæave,
s katerimi so se sooËali ob vrnitvi v domovino, pa so anketiranci naπteli probleme pri
pridobivanju vizumov in dræavljanstva za svoje druæinske Ëlane, urejanju statusa bivanja,
iskanju bivaliπËa, iskanju zaposlitve, nostrifikaciji spriËeval in prevajanju dokumentov v
slovenπËino. VeËina jih je sicer na sploπno zadovoljna s sedanjim æivljenjem v Sloveniji.
Udeleæencem tabora je nato predaval πe Evgen BavËar, ugleden filozof in kritik iz Pariza,
ki se je rodil v Sloveniji. Za temo si je izbral prihodnost slovenstva in bil pri tem zelo
kritiËen do sedanjih slovenskih oblasti. Izpostavil je problem, da Slovenci nismo dovolj
narodno zavedni, Ëeprav bi ravno ob vstopu v EU morali poudarjati naπo identiteto in se
ravnati po lastnih naËelih. Po njegovem mnenju dræava za to ne stori dovolj in se obnaπa
preveË “hlapËevsko”. Glede problematike izseljencev pa je menil, da bi ti morali imeti
svoje predstavnike v parlamentu, kot je to urejeno æe v nekaterih drugih dræavah. Na tak
naËin bi si sami zagotovili svoj obstoj, obenem pa dræavi pomagali z izkuπnjami drugih
dræav. Tabor, na katerem se je zbralo okoli 150 ljudi, bo potekal ves dan. Medtem ko so
odrasli posluπali govorce, so imeli mladi moænost pouËiti se o moænostih πtudija v Sloveniji
in tujini, otrokom pa je bila na voljo ustvarjalna in πportna delavnica. Za popoldne je
napovedan skupen kulturni program, ko bodo nastopili slovenski maturanti iz Argentine
in Kanade. Tabor Slovencev po svetu je osrednja prireditev, ki ga izseljensko druπtvo
prireja vsako leto. Na njem predstavniki slovenskih organizacij po svetu, predstavniki
vlade ter predstavniki civilnih in cerkvenih druæb v Sloveniji obravnavajo aktualne teme
izseljenstva z namenom, da bi ozavestili slovensko javnost in dræavne oblasti o izseljenski
problematiki in o izseljencih kot delu narodnega telesa.
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