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GEOGRAFSKI IN SOCIOLINGVISTIČNI ORIS SLOVENCEV V AVSTRALIJI
Izvleček:
Po drugi svetovni vojni, ko je moralo toliko ljudi zapustiti domačo zemljo in odpotovati v
neznani svet, je bila tudi Avstralija ena tistih dežel, ki je sprejela ljudi brez domovine. Med
njimi so bili tudi Slovenci. Izseljevanje Slovencev v Avstralijo je izraziteje potekalo po 2.
svetovni vojni.
Slovenci v Avstraliji so se organizirali v slovenskih društvih, kjer gojijo slovensko besedo
in kulturo. Pri delovanju verskih središč in slovenskih društev sta največji težavi zadnjega
desetletja staranje in umiranje prve generacije slovenskih izseljencev, saj je bila ta ključna
za razvoj organiziranega skupnostnega življenja. Mlajše generacije slovenskih izseljencev
se že od nekdaj redkeje vključujejo v življenje skupnosti. Slovenska društva so bila v
preteklosti vsekakor pomemben del ohranjanja slovenske tradicije in folklore, še bolj pa
domače slovenske besede.
Kakšna je potemtakem prihodnost slovenskih skupnosti Avstraliji in kakšna je prihodnost
slovenske besede na avstralskih tleh? Razmerje med slovenščino in angleščino v Avstraliji
kaže močno prevlado angleščine na skoraj vseh področjih življenja. Dejavniki, ki vplivajo
na opuščanje slovenščine, pa bodo tekom let prevladali.
Posledice za jezik so lahko usodne, saj med pripadniki mlajših generacij redko naletimo na
posameznike z delno kompetenco v slovenskem jeziku. Gre za popolnoma naraven proces,
v katerem se manjšina prilagodi novim razmeram.
Ključne besede:
avstralski Slovenci, izseljenci, Avstralija, identiteta, družbena geografija, sociolingvistika,
dvojezičnost

GEOGRAPHICAL AND SOCIOLINGUISTICAL ACCOUNT OF SLOVENIANS
IN AUSTRALIA
Abstract:
After 2nd World War, when people had to separate from country land and depart to
unknown world, Australia was one those countries, that accepted people without native
country. Slovenians were also among them. Emigration of Slovenians in Australia started
more intensely after the 2nd World War.
Slovenians were organized in Slovene associations, where they cherish Slovene word and
culture. Biggest problems of last decade are ageing and dying of first generation of
Slovenian expatriates, because they were key for progress of organized life of religious
centers and Slovenian associations in Australia.
Younger generations of Slovenian expatriates rarely include into life of community.
Slovenian associations were in the past important part of keeping Slovenian tradition and
folklores, and especially Slovene word.
What is future of Slovenian communities in Australia and what is the future of Slovenian
word in Australian ground? Relation between Slovenian language and English is showing
strong dominance of English language. English language is language of public speaking
positions and it has more favorable social status.
Factors, that influence on abandoning Slovenian language, will prevail throughout years.
Consequences for language are fatal, because amongst members we rarely come across
with individuals of younger generations with partial competence in Slovenian language. It
is quite natural process in which minority adjusts to new circumstances.
Key words:
Australian Slovenians, emigrants, Australia, identity, social geography, sociolinguistics,
bilingualism
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1 UVOD
Slovenci živijo naseljeni po različnih državah sveta in na vseh kontinentih, saj je
izseljenstvo eden od načinov bivanja našega naroda. Tako so slovenske skupnosti v državah
Evrope kot tudi v ZDA, Kanadi, Argentini in ostalih državah Latinske Amerike, v Avstraliji
ter državah Azije, Afrike in Oceanije, vendar v slednjih v manjšem številu. V tujino so se
izseljevali z različnimi motivi in v različnih časovnih obdobjih.
Množično izseljevanje se je začelo sredi 19. stoletja, ko so kmetje postali svobodni in jim je
bilo omogočeno svobodno gibanje. Zaradi slabih gospodarskih razmer se jih je veliko
podalo v tujino. Nekaj jih je odšlo v druge države v Evropi, največ pa v Združene države
Amerike. Po 1. svetovni vojni je slabo gospodarsko stanje ljudi zopet vodilo po svetu,
vendar ne več toliko v ZDA, saj so omejile priseljevanje. Slovenci so tako odhajali v države
zahodne Evrope, Južno Ameriko, Kanado in Avstralijo. Med vojnama se je izselilo veliko
Slovencev iz območja pod fašistično Italijo. Po 2. svetovni vojni predstavljajo poseben val
izseljencev politični migranti, ki so se zatekli v taborišča v Italiji, Avstriji in Nemčiji, od
koder so nato odšli v ZDA, Kanado, Argentino in Avstralijo. Po 2. svetovni vojni se je
izselilo 18.000 Slovencev. V petdesetih letih so se ljudje izseljevali zaradi ekonomskih
razlogov, kar se je umirilo v sedemdesetih letih. Danes naj bi po svetu živela okrog petina
slovenskega naroda, med pomembnejšimi in številčnejšimi skupnostmi pa so Slovenci v
Avstraliji (Zupančič, 1998).
Prve večje skupine Slovencev so se začele naseljevati v Avstralijo po koncu 2. svetovne
vojne, večina omenjenih ljudi pa je takratno državo Jugoslavijo zapustila zaradi
nasprotovanja novemu političnemu sistemu. Med novimi naseljenci je vladal močan občutek
izoliranosti s strani njim novega in tujega okolja. Dodatna ovira za postopno asimilacijo in
socializacijo z okoljem je bilo tudi nepoznavanje angleškega jezika, kar je posledično vodilo
k še intenzivnejšemu medsebojnemu povezovanju Slovencev. Leta 1951 so dobili duhovno
oskrbo s strani slovenskih frančiškanskih duhovnikov, na naslednji stopnji pa so se začeli
povezovati v etnična društva in sorodne socialne in politične organizacije in opravljali
verske obrede v novoustanovljenih župnijah.
Slovenci v Avstraliji danes veljajo za zelo dobro organizirano skupnost, ki naj bi po
različnih podatkih štela nekje med 25.000 in 30.000 pripadnikov. Največje centre slovenstva
predstavljajo Melbourne, Sydney, Adelaide in Canberra. Še vedno je izredno dejavnih
veliko društev, ki nudijo možnost druženja z rojaki in pogovor v domačem jeziku. V okviru
društev se odvijajo kulturne, zabavne in športne prireditve. Želja po slovenski besedi je
vodila tudi k ustanovitvi in predvajanju slovenskih radijskih oddaj. Skoraj hkrati z
ustanovitvijo prvih slovenskih društev so se pojavili tudi prvi časopisi v slovenskem jeziku,
ki so bili namenjeni obveščanju izseljencev v skupnosti. Posamezne publikacije izhajajo še
danes in se tako lahko pohvalijo z več desetletno zgodovino izhajanja.
Ob prihodu v tuje okolje se je bila prva generacija prisiljena socialno in kulturno, torej tudi
jezikovno, prilagoditi. Naučiti se je bilo treba tujega jezika, vendar je zanjo značilno, da je
še vedno dokaj intenzivno živela in še danes živi s slovenskim jezikom in slovensko kulturo.
Njeni potomci, torej druga generacija, pa so bili v glavnem že od rojstva vključeni v tuje
okolje, kar je vplivalo tako na znanje kot na rabo slovenskega jezika. Raba slovenskega
jezika ostaja tako pri prvi kot drugi generaciji vezana na zasebno okolje, javno okolje pa je
rezervirano za angleški jezik.
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1.1 NAMEN IN CILJI
Namen tega diplomskega dela je predstaviti in ovrednotiti življenje ter organiziranost
avstralskih Slovencev ali Avstralcev s slovenskimi koreninami. Želimo izvedeti tudi kako se
ohranja slovenska identiteta in slovenski jezik med avstralskimi Slovenci. Za dosego tega
namena smo si zastavili naslednje glavne cilje:
-

podati kratek pregled zgodovine slovenskega izseljenstva in pregled selitev v
Avstralijo, predvsem s poudarkom na Slovencih, ki so se izselili v Avstralijo, ter
sedaj tam živijo, in njihovih potomcih;

-

orisati in ovrednotiti demografske značilnosti avstralskih Slovencev;

-

prikazati položaj Slovencev v avstralski družbi skozi zgodovino;

-

ovrednotiti pomen ohranjanja slovenske kulture in identitete med slovenskimi
izseljenci;

-

proučiti organiziranost Slovencev in prebivalcev slovenskega etničnega porekla v
Avstraliji ter način ohranjanja njihove identitete v Avstraliji;

-

proučiti, katera društva in organizacije obstajajo in delujejo Slovencem v prid in
pomoč pri njihovem sociolingvističnem in kulturnem udejstvovanju;

-

sociolingvistično opredeliti položaj avstralskih Slovencev;

-

proučiti stanje ohranjanja slovenščine med avstralskimi Slovenci.

1.2 METODE DELA
Osnovo metodologije predstavlja kabinetno delo, ki obsega preučevanje gradiva o
migracijah, priseljevanju v Avstralijo, Slovencih v Avstraliji, slovenskih društvih in
izseljeniškem tisku v Avstraliji, vplivu dveh jezikov in ohranjanju slovenščine med
izseljenci. Do literature in pisnih virov o izbrani tematiki pridemo v naslednjih knjižnicah:
Knjižnici Brežice, Humanistični knjižnici Oddelka za geografijo, Oddelka za primerjalno in
splošno jezikoslovje, Oddelka za slavistiko in slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.
Do veliko pisnih virov, člankov in slikovnega materiala pridemo tudi s pomočjo medmrežja.
Pri terminoloških pojasnilih se največ upiramo na Leksikon Cankarjeve založbe, Leksikon
Sova in Slovar tujk.
Po pojasnilu terminologije sledi geografski oris preučevanega območja ter zgodovina
priseljevanja v Avstralijo. Pri geografskem orisu se opiramo predvsem na knjigo Države
sveta, pri zgodovini pa na delo Maše Mikola Živeti med kulturami : od avstralskih
Slovencev do slovenskih Avstralcev. Pri poglavju Priseljevanje Slovencev v Avstralijo se
upiramo po večini na avtorico Bredo Čebulj Sajko in sicer z več njenimi deli in pa na Mašo
Mikola. Pri opisovanju slovenskih društev, verskih središč in slovenskega tiska v Avstraliji,
podatke črpamo predvsem iz spleta in sicer iz spletne strani Glas Slovenije. Pri poglavju o
jeziku, jezikovnih vplivih in ohranjanju slovenščine je glavni avtor, po katerem povzemamo,
predvsem Šabec Nada z več različnimi deli in članki.
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Poleg omenjenih del, pomembne podatke pridobimo še iz del Bogomile Ferfila, Mihe
Kodermana, Albine Nećak Lük, Mojce Peček, Marine Lukšič Hacin in drugih.

1.3 TERMINOLOŠKA POJASNILA
Za razumevanje diplomskega dela je potrebno opredeliti pomen nekaterih pojmov, ki so v
delu uporabljeni. Posamezen pojem ima lahko več pomenov in razlag glede na različne
avtorje. Uporabljene so le najbolj razširjene in splošno uveljavljene razlage določenih
pojmov.
Asimilacija je proces kulturnega prilagajanja (etnične) manjšine ali posameznika
prevladujočemu delu prebivalstva, ali poenostavljeno utapljanje enega naroda/etnične
skupine v drugem (Asimilacija, 2010). Navadno je enostranski proces kulturnega
izničevanja, v katerem posamezniki ali skupina opuščajo svojo izvirno kulturo ter
sprejemajo kulturo dominantne družbe (Leksikon Cankarjeve založbe, 1994).
Begunec je po mednarodnem pravu oseba, ki se iz utemeljenega strahu pred preganjanjem
zaradi rasne, verske ali narodne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni
družbeni skupini ne more ali ne želi vrniti v državo svojega državljanstva (Leksikon Sova,
2006).
Diaspora: izraz izhaja iz grščine in pomeni razkropitev. Diasporo pojmujemo kot člane
kake narodne ali verske skupnosti, ki so raztreseni, razkropljeni med drugimi narodi ali člani
verske skupnosti (Veliki slovar tujk, 2002).
Društvo je oblika nepolitičnega združevanja ljudi zaradi doseganja poklicnih in drugih
skupnih interesov (Leksikon Sova, 2006).
Družba je izraz, ki označuje skupnost prebivalcev kake države in celoto njihovih odnosov,
hkrati pa je tudi prostorsko in kulturno zamejena celota posameznikov, ki delujejo različno
povezani in organizirani v institucionalno določenih (in neločljivih) okoliščinah zato, da
ustvarjajo (materialne in duhovne) dobrine ter skrbijo za lastno razmnoževanje, s čimer
omogočajo kontinuiteto človeške vrste; urejenost družbe je odvisna od načina razporeditve
različnih vrst moči med pripadniki takšne celote (Leksikon Cankarjeve založbe, 1994).
Državljanstvo je izraz za pripadnost posameznika kaki državi. V večji meri temelji na
narodnosti, a obstajajo primeri, da oseba določene narodnosti nima državljanstva zaradi
zgodovinskih razlogov. Danes se državljanstvo določene države lahko podeli na
geografskem principu (rojen na področju države), na narodnostnem principu (oseba
večinske narodnosti v državi se lahko rodi izven ozemlja države, a lahko pridobi
državljanstvo zaradi narodnostne pripadnosti) in na principu prošnje (državljan tuje države
lahko zaprosi za državljanstvo druge države in ga pridobi, če izpolnjuje postavljene pogoje
in kriterije) (Leksikon Cankarjeve založbe, 1994).
Etnična skupnost je ozemeljska (teritorialna) skupnost. Glede tega se pojavljajo tudi
določene izjeme. Pri tem ni nujno, da živimo vedno na enakem mestu. Primer so nomadske
družbe, ki imajo nek teritorij sicer za svojega, vendar so nanj le ohlapno navezane. Lahko
gre za teritorij v spominu. Brez teritorija pa ne more priti do oblikovanja etnične skupnosti.
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S svojimi lastnostmi vpliva teritorij na navade, miselnost, način življenja itd. (Družbene
skupine, 2010).
Identiteta je skupek posameznikovih značilnosti, ki ga razločujejo od drugih ljudi
(Slovenski veliki leksikon, 2004).
Imigracija je premikanje ljudi v drug geografski prostor, navadno v drugo državo ali večje
mesto (Leksikon Sova, 2006).
Integracija je proces združevanja, povezovanje, npr. na podlagi skupnih vrednot, s čimer se
ustvarja in utrjuje družbena celota, s katero se pripadniki istovetijo in se zanjo zavzemajo
(Leksikon Sova, 2006), vključevanje v celoto, skupnost (Veliki slovar tujk, 2002).
Izseljenci so osebe, ki so zapustile domovino iz gospodarskih ali političnih razlogov in se
največkrat za stalno naselile v tujini (Leksikon Cankarjeve založbe, 1994).
Klub je društvo, ki povezuje ljudi s skupnimi interesi, tudi prostor, kjer se zbira tako
društvo (Leksikon Sova, 2006).
Materni jezik je jezik, ki ga je oseba usvojila v zgodnjem otroštvu v krogu družine (prave
ali nadomestne). S stališča govora je prvi jezik tisti, ki se ga človek nauči najprej in mu da
temeljno identiteto (Nećak Lük, 2003/2004).
Migracije oziroma selitve so kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo vse države
po svetu. Države so tako lahko izvor migracij, prehodni cilji potovanja ali mesto priselitve,
ponavadi celo vse troje hkrati. Skozi stoletja se je kljub raznovrstnim oviram na milijone
ljudi (pre)selilo v druge kraje, saj človek pozitivno vrednoti gibanje, spreminjanje
geografskega in družbenega okolja ter tako poskuša najti zase in svoje bližnje boljše kraje za
življenje. Pojem migracija se deli na izselitev oziroma emigracijo ter priselitev oziroma
imigracijo; takšna gibanja so lahko notranja ali mednarodna (Migracije, 2010).
Narod je zgodovinsko oblikovana skupnost ljudi, ki jih opredeljuje skupen rod oziroma
rodna pripadnost. Začetki nastajanja narodov oziroma zavesti o skupni narodnostni
pripadnosti se ujemajo z nastankom meščanske družbe; razvoj naroda na strnjenem ozemlju
v okviru skupnega jezika in bližnje zgodovinske etnične in sploh kulturne sorodnosti
(Leksikon Cankarjeve založbe, 1994)
Predniki so starši osebe, to sta oče in mati (Wikipedia, 2010), so neposredni začetniki rodu
(Slovenski veliki leksikon, 2004).
Priseljenci so ljudje, ki živijo v tuji deželi ali izrazijo željo, da bi v njej živeli najmanj eno
leto (Slovenski veliki leksikon, 2004).
Razseljena oseba je oznaka za osebe, ki so bile nasilno izseljene iz domovine in preseljene
drugam zaradi vojne ali političnih razlogov (Leksikon Sova, 2006).
Sociolingvistika je študij jezika v razmerju do družbene stvarnosti. Gre za področja
družbenega obnašanja, v katerem je osnovna ali osrednja sestavina jezik. Sociolingvistika
preučuje kako in na kakšen način govorci izbirajo svoje slovnične izdelke tako da to ustreza
družbenim pravilom (Nećak Lük, 2003/2004).
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Skupnost je sestavljena iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe,
cilji, in tvori celoto. Je skupina ljudi, organizirana za zadovoljevanje določenih splošnih
družbenih potreb (Abecednik, 2010).
Zlata mrzlica je odkritje obsežnih nahajališč zlata, ki je povzročilo obsežno priseljevanje
iskalcev dragih kovin (Slovenski veliki leksikon, 2004).
Zvezna država je na podlagi skupne ustave oblikovana zveza več enakopravnih in
samostojnih enot (Leksikon sova, 2006).
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2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
PREUČEVANEGA OBMOČJA
2.1 AVSTRALIJA
Avstralija leži med Indijskim in Tihim oceanom in je zvezna država na istoimenski celini.
Uradno ime države je Commonwealth of Australia (Avstralska zveza). Razdeljena je na 6
federalnih držav in 2 teritorija: Australian Capital Territory (Območje glavnega mesta),
Northern Territory (Severni teritorij), New South Wales (Novi Južni Wales), Queensland,
South Australia (Južna Avstralija), Tasmania (Tasmanija), Victoria (Viktorija) in Western
Australia (Zahodna Avstralija). Po površini je šesta največja država na svetu in edina, ki v
celoti zavzema kakšno celino. Glavno mesto je Canberra, največje pa Sydney (Atlas
Amerike, Avstralije in Oceanije, 2006). Popis iz leta 2006 kaže, da v Avstraliji živi
19.855.288 prebivalcev (The People of Australia, 2003).
Karta 1: Pregledna karta Avstralije.

Vir: The Tizona Group, 2010
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Avstralija je z 2,6 prebivalca na km² najredkeje poseljena celina. Zanjo je značilna tudi
izrazito neenakomerna poselitev. Najgosteje sta poseljena V-JV in JZ del Avstralije (Novi
Južni Wales, Viktorija, vzhodni predeli Južne Avstralije), saj tam živi približno dve tretjini
prebivalcev. Preostalo prebivalstvo je razporejeno večinoma ob vzhodni obali Queenslanda
in v širši okolici Pertha. Notranjost je zelo redko poseljena, saj ima večina kontinenta
puščavsko in polpuščavsko podnebje. Tam najdemo le posamezna rudarska mesta in
samotne živinorejske farme. Puščavski deli pa so povsem neposeljeni. Zelo visok je delež
mestnega prebivalstva, saj v petih največjih mestih (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth in
Adelaide) živi kar 61% vseh prebivalcev. (Natek, Natek, 2006)
Država je v veliki meri odvisna od izvoza surovin (rude, premog in kmetijski pridelki
predstavljajo kar 60-65% vrednosti izvoza). V preteklosti je bila v izrazitem kolonialnem
odnosu z Veliko Britanijo, danes pa ji najpomembnejši trg predstavlja azijsko-pacifiški
prostor. BDP znaša 46,824 ameriških dolarjev na prebivalca (Australia – economy, 2010).
Po ustvarjenem BDP-ju je najpomembnejša industrija (12,2% BDP), ki ji sledita rudarstvo
(4,2% BDP) in kmetijstvo (3,1% BDP). V zadnjih letih se pomen kmetijstva zmanjšuje,
zaradi zniževanja cen na svetovnem trgu in suš. Prevladujejo specializirane kmetije, kjer
predelujejo sladkorni trs, agrume, krmne rastline, povrtnine, bombaž, riž, pšenico,… V
živinoreji je pomembna predvsem ovčjereja v sušnih predelih ter mesna govedoreja.
Avstralija je ena največjih izvoznic rud (železova ruda, boksit ter črni premog), ima pa tudi
eno največjih nahajališč diamantov, medtem ko so zaloge zlata večino izkopali na začetku
19. stoletja. Zaradi vseh naravnih bogastev ima Avstralija zelo močno industrijo, kjer so
najpomembnejša barvna in črna metalurgija ter z njima povezane težka strojna in kovinska
industrija. Zelo pomemben je tudi turizem, kjer so glavne točke Sydney, koralni greben,
obmorska letovišča in narodni parki v notranjosti države. (Natek, Natek, 2006)
V Avstraliji živi zelo veliko priseljencev iz drugih evropskih držav in Azije. Pretežni del
prebivalstva ima britanske prednike. Avstralija je večnacionalna država, saj govorijo njeni
prebivalci tudi druge jezike, predvsem grščino in italijanščino. Domačini - Aborigini prvotni prebivalci Avstralije, so danes le še manjšina. (Wikipedia, 2010) Populacijsko je
Avstralija klasična dežela priseljevanja. Priseljenci so prvotno prebivalstvo izrinili v
notranjost, sami pa se naselili na najbolj ugodnih mestih. Do konca 2. svetovne vojne je bilo
90% priseljencev iz Velike Britanije, po njej pa so do 1970 prevladovali priseljenci iz
Srednje in Vzhodne Evrope, ki pa so jim sledili migranti iz azijsko-pacifiškega območja.
(Natek, Natek, 2006)
Da je Avstralija res dežela priseljevanja potrjuje podatek, da je bilo po popisu leta 2006 v
tujini rojenih kar 4,41 milijona Avstralcev (22,2%). 95% prebivalstva naj bi imelo evropske
korenine. Avstralska družba je tako etnično zelo raznolika in multikulturna. Gre za izredno
mešanico prebivalstva, ne samo po pripadnosti, ampak tudi glede vere in jezika. 78%
prebivalstva v vsakdanjem življenju govori angleško, 1,6% italijansko, 1,3% grško, 1,2%
arabsko, 1% vietnamsko. (The people of Australia, 2008) Vse to kaže na izredno veliko
mešanico jezikov, kultur in religij na enem mestu.

2.2 DRŽAVE IN TERITORIJI
Novi Južni Wales (New South Wales) je najbolj naseljena avstralska država in je peta
največja zvezna država Avstralije s površino 800.642 km2. Njeno glavno mesto je Sydney,
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druga pomembna središča pa so Newcastle, Wollongong in Wagga Wagga. V NSW živi 7,1
milijona prebivalcev, 63% populacije pa živi v Sydneyu.
Viktorija (Victoria) je druga najbolj naseljena avstralska država in druga najmanjša zvezna
država Avstralije s površino 227.600 km2. Njeno glavno mesto je Melbourne. V Viktoriji
živi 5,4 milijona prebivalcev, 70% populacije pa živi v Melbournu.
Queensland (Queensland) je druga največja zvezna država Avstralije s površino 1.852.642
km² ter 4,4 milijoni prebivalcev. Glavno mesto je Brisbane, v katerm živi 46% ljudi.
Južna Avstralija (South Australia) je četrta največja zvezna država Avstralije s površino
983.482 km2. Njeno glavno mesto je Adelaide. V državi živi 1,6 milijona prebivalcev, kar
znaša približno 8% vse avstralske populacije. V glavnem mestu živi 70% populacije.
Zahodna Avstralija (West Australia) je največja zvezna država Avstralije, saj pokriva
tretjino dežele s površino 2.525.500 km2. Glavno mesto je Perth, druga pomembna središča
pa so Mandurah, Bunbury, Kalgoorlie, Geraldton in Albany. Ima 2,2 milijona prebivalcev
(10% celotne avstralske populacije), 85% pa jih živi v JZ delu države.
Tasmanija (Tasmania) je zvezna država Avstralije s površino 68.332 km² na kateri prebiva
502.600 prebivalcev. Nahaja se 200 km južno od vzhodne strani kontinenta Avstralija.
Glavno in največje mesto je Hobart.
Avstralski glavni teritorij (Australian Capital Territory) je bil ustanovljen leta 1911, ker je
nova Avstralija potrebovala glavno mesto. Izbrali so področje veliko 2.330 km² v dolini reke
Molonglo. Tako se je samotno naselje ovčjereje pri Limestone Plains, bliskovito preobrazilo
v sedež vlade. Glavno mesto Canberra s svojimi predmestji zavzema približno četrtino
ozemlja. Ima 333.667 prebivalcev, od tega jih samo 869 živi izven Canberre.
Severni teritorij (Northern Territory) je tretja največja zvezna država Avstralije s
1.420.970 km2. Ozemlje je veliko kot Francija, Španija ter Italija skupaj, obsega trope ter
puščavo centralne Avstralije. Tu prebiva samo 224,800 ljudi, četrtina od njih je avtohtonih
Aboridžinov. Glavno mesto je Darwin, s 120,000 prebivalci. (Wikipedia, 2010)

Karta 2: Karta Avstralije - države in teritoriji ter glavna mesta.

Vir: Map of Australia, 2010
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3 KLJUČNE ZGODOVINSKE POTEZE
3.1 ZGODOVINA PRISELJEVANJA V AVSTRALIJO
Avstralija je bila še nekaj več kot dvesto let nazaj zelo redko poseljena. Njene temnopolte
prebivalce so Evropejci odkrili šele v začetku sedemnajstega stoletja. Najprej so prišli v
Avstralijo Nizozemci, za njimi Britanci. Leta 1778 naj bi bilo v Avstraliji le 859
priseljencev. Številka ne označuje vseh prebivalcev skupaj, ampak le število priseljencev.
Deset let kasneje, torej leta 1788, pa že lahko govorimo o začetku britanske kolonizacije.
(Mikola, 2005) Vse do leta 1800 sta bili v Avstraliji le 2 manjši naselbini: Sydney Cove in
Norfolk Island. Raziskovanje kontinenta v naslednjih 40-ih letih je privedlo do novih
naselitev v Perthu, Adelaidu, Hobartu, Melbournu in Brisbaneu. Pred zlato mrzlico je
postala pomembna panoga ovčjereja, zaradi katere se je začelo tudi raziskovanje notranjosti
Avstralije. Petdeseta leta so prinesla zlato mrzlico, predvsem v Viktoriji, kjer je bilo največ
nahajališč zlata. Prvi zlatokopi so bili iz drugih avstralskih kolonij, sledili pa so jim
imigranti iz Evrope. (Ferfila, 2003) V Avstralijo so prispele prve ladje z britanskimi
kaznjenci, ki so prihajale vse do leta 1868. Število Aboriginov se je začelo naglo
zmanjševati, priseljevati pa so se začeli še drugi Evropejci (Mikola, 2005). Vsak teden se je
v melbournskem pristanišču izkrcalo po 2.000 Ircev, Angležev, drugih Evropejcev in
Američanov. Z zlatom prav veliko ljudi ni obogatelo, jih je pa večina ostala na kontinentu
kot kmetje, delavci, lastniki trgovin,... Prihodnost Avstralije je bila zagotovljena, saj je
industrijska revolucija v Angliji potrebovala veliko surovin, ki jih je imela Avstralija več kot
dovolj. Leta 1850 je imela Avstralija 405.000, leta 1860 pa že 1.146.000 prebivalcev. Velika
večina iskalcev zlata je prišla iz Britanije. (Ferfila, 2003) Že ob koncu 19. stoletja se je za
nekaj časa priseljevanje ustavilo. Zaradi gospodarske krize so se tisti, ki so si to lahko
privoščili, celo vrnili v Evropo. Ekonomska depresija in velike težave v devetdesetih letih
dvajsetega stoletja so v Avstraliji vplivale tudi na sprejetje Zakona o omejevanju imigracije
(Immigration Restriction Act) ali, kot se je imenoval drugače, Politika bele Avstralije (White
Australia Policy). Ta se je začela leta 1901, uvajala pa je strožje kontrole pri vstopu novih
priseljencev. Tudi Naturalizacijski zakon (Naturalisation Act) leta 1903 je eksplicitno
odrekel avstralsko državljanstvo Azijcem, Afričanom in ljudem s pacifiških otokov. Leta
1911 je bilo v Avstraliji tako le 1,8% priseljencev, ki niso imeli britanskih ali drugih
evropskih korenin .(Mikola, 2005) Po koncu 2. svetovne vojne so se mednarodne migracije
po svetu v splošnem razširile. Postale so bolj množične in spremenile so svoj značaj.
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Slika 1: Plakat, ki ga je leta 1928 izdala avstralska vlada z namenom privabiti britanske
imigrante.

Vir: Immigration to Australia, 2010
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3.2 PRISELJEVANJE PO 2. SVETOVNI VOJNI
Lahko bi govorili o dveh glavnih fazah selitvenih gibanj po drugi svetovni vojni. V prvi, od
1945 do začetka 1970, je bila glavna strategija koncentracija vlaganj in produkcijske širitve
v že obstoječe visoko razvite države. Veliko delavcev se je zaradi tega preselilo iz manj
razvitih držav v hitro razraščajoča se industrijska območja Zahodne Evrope, Severne
Amerike in Avstralije. Konec te faze je zabeležila naftna kriza v letih 1973 in 1974.
Recesija, ki ji je sledila, je vzpodbudila prestrukturiranje svetovnega gospodarstva, vključila
je investicije kapitala v nove industrijske dežele, spremenila je vzorce svetovne trgovine in
uvedla bolj množično uporabo novih tehnologij. Posledično se je pojavila druga faza
mednarodnih migracij, ki se je začela sredi sedemdesetih let dvajsetega stoletja in dobila
zagon konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let istega stoletja. Ta faza je vključevala
nove migracijske vzorce, ki so vplivali tako na stare kot na nove države priseljevanja.
(Mikola, 2005)
Slika 2: Prihod priseljencev z ladjo februarja 1952.

Vir: National archief, 2010
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Preglednica 1: Letna rast prebivalstva (%) v Avstraliji do 2. svetovne vojne.

LETO
1800
1810
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

LETNA RAST
PREBIVALSTVA
(%)
9,6
9,1
11
7,5
10,5
7,9
11
3,7
3,1
3,5
1,8
1,6
2
1,9

Vir: Robinson, Loughran, Tranter, 2000

3.3 PRISELJEVANJE PO LETU 1980
V letu 1980 so določili, da bodo sprejeli okoli 80.000 imigrantov, poudarek pa bo na tistih,
ki bodo opravljali delo, za katerega ne bodo našli delavcev v Avstraliji. Za leto 1986 so
povečali dovoljeno število imigrantov na 115.000, kar naj bi zagotavljalo gospodarsko rast.
Za naslednje leto so število še povečali na 120.000. Istega leta so uvedli t.i. migrantsko
shemo strokovnega znanja (Skills Transfer Scheme), ki je predvidevala kratkoročno bivanje
strokovnjakov na določenih območjih. Leta 1988 je Komite za svetovanje o avstralski
imigracijski politiki (CAAIP – Committee to Advise on Australia'sImmigration Policies)
predlagal izboljšanje infrastrukture in reforme o spremembi migracijskega programa. Ta naj
bi se delila na tri dele: družinski, humanitarni in delavski (Family, Humanitarian, Skill). To
reformo so tudi sprejeli in preusmerili pozornost k migrantom in njihovim sposobnostim.
Leta 1989 je imigracija dosegla vrh s 145.000 priseljenci, za leto 1990 so omejili število
priseljencev na 126.000, za naslednje leto pa na 111.000 (Mikola, 2005; Zorec, 2007). V
letu 1992 so sprejeli 80.000 imigrantov, v okviru humanitarnega programa pa so dodelili
okoli 4.000 posebnih viz prosilcem iz bivše SZ, Jugoslavije, Vzhodnega Timorja in
Libanona. Podaljšali so tudi bivanje osebam iz Slovenije, Hrvaške in Šri Lanke, zaradi
neurejenih političnih razmer v njihovih državah. V letu 1993 se je potrojilo število delovnih
viz. Leta 1994 so sprejeli okoli 5.000 beguncev iz Jugoslavije in okoli 3.000 iz Bližnjega
Vzhoda. Leta 1996 je bilo število priseljencev omejeno na 72.000, leta 1997 pa na 68.000,
od katerih je bilo 52% delovnih migrantov. (Mikola, 2005)
Odstotek ljudi, rojenih v tujini, je leta 1947 znašal 9,8 %, do leta 1996 pa je narasel na 23 %.
Od tega je bilo leta 1947 v neangleško govorečih državah rojenih 19,2 % ljudi, leta 1996 pa
kar 60 % (Robinson, Loughran, Tranter, 2000).
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Preglednica 2: Seznam držav, v katerih je rojenih največ priseljencev (leto 1947, 1976,
1996).

1947
%

DRŽAVA

1976
%

72,7
5,9
4,5

VB in Irska
Italija
Grčija

41,1
10,3
5,7

2

Yugoslavija

5,3

Grčija
Indija

1,7
1,1

Poljska

0,9

Kitajska
Yugoslavija
ZDA
Južnoafriška
republika
Rusija
drugo

0,9
0,8
0,8

Nemčija
Nizozemska
Nova
Zelandija
Poljska
Malta
Rusija

0,8
0,7
7,2

DRŽAVA
VB in Irska
Nova Zelandija
Italija
Nemčija

DRŽAVA

1996
%
28,7
7,1
6,1

4
3,4

VB in Irska
Nova Zelandija
Italija
bivše države
Yugoslavije
Vietnam
Grčija

3,2

Nemčija

2,8

2,1
2,1
1,9

Kitajska
Hong Kong
Nizozemska

2,5
2,3
2,3

Indija

1,4

Malezija

2,3

Libanon
drugo

1,2
18,3

Filipini
drugo

2,2
32,3

Vir: Robinson, Loughran, Tranter, 2000
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4,4
3,6
3,4

4 ZGODOVINA PRISELJEVANJA SLOVENCEV V
AVSTRALIJO
Avstralija je vse do prvega desetletja po drugi svetovni vojni ostajala za Slovence najbolj
nepoznan kontinent. Prav gotovo niso o njem sredi 18. stoletja še ničesar vedeli. Leta 1767
je bil v slovenščino prvič preveden bukovniški rokopis Antikrista, v katerem se je že
pojavilo ime Avstralija ob ostalih kontinentih. Šele v drugi polovici 18. stoletja se je
geografsko obzorje začelo širiti najprej med slovenskim plemstvom in intelektualci, po
uvedbi avstrijskega zakona o obveznem osemletnem šolanju (1869) pa še med ostalimi sloji
prebivalstva. Znanje o avstralskem kontinentu in njegovem prebivalstvu se je širilo
predvsem po zaslugi slovenskega dnevnega časopisja, še zlasti Bleiweisovih Novic in
kasneje Slovenskega naroda. (Čebulj Sajko, 1992)
Avstralija dolgo ni bila med pomembnejšimi točkami priseljevanja Slovencev. Bila je daleč,
pa tudi v začetku dvajsetega stoletja so glavno destinacijo slovenskih izseljencev
predstavljale Združene države Amerike, tudi Kanada in Latinska Amerika, kamor so se
preseljevali predvsem v Argentino, Brazilijo, Venezuelo in Mehiko. K izseljevanju so v tem
času Slovence vzpodbudile predvsem slabe življenjske razmere. (Mikola, 2005) Večinoma
so bili vzroki ekonomske ali vojno-politične narave, ki so včasih povzročili celo množična
odhajanja iz domovine. Najbolj množična emigracija se je odigrala leta 1914. O tem, koliko
naših ljudi se je izselilo, je težko govoriti. 100-letno odhajanje v tujino je bilo
neorganizirano in ni bilo usmerjeno v določene točke. Avstralija je v začetku 20. stoletja, ko
se je v treh desetletjih do leta 1910 izselil velik del slovenskega naravnega prirastka, za
slovenske izseljence še nadalje ostajala manj zanimiva. (Čebulj Sajko, 1992) Iz obdobja, ko
je bilo izseljevanje iz Avstro-Ogrske v Severno Ameriko na višku, so v Avstralijo odhajali,
tako kot v prejšnjem stoletju, le posamezniki.
Do prve svetovne vojne je bilo izseljevanje popolnoma neomejeno. Prva svetovna vojna je
prekinila množična preseljevanja v Združene države Amerike. Po vojni pa so nekatere
države zaprle meje in s tem omejile doseljevanje. Združene države Amerike so priselitve v
veliki meri zaustavile z močno restriktivno politiko. Ko so se ameriška vrata zaprla, so se
Slovenci začeli izseljevati v evropske države, predvsem v Francijo, Belgijo in na
Nizozemsko, kasneje pa tudi v Avstralijo. (Mikola, 2005)
Med prvo in drugo svetovno vojno emigracija sicer ni prenehala, toda vršila se je v
popolnoma drugačnih okoliščinah. Slovenci so bili vključeni v kraljevino SHS in dobili
naslov svobodnega naroda. V prvih letih po prvi svetovni vojni so mnogi pričakovali
izboljšanje življenjskih razmer in zato naj ne bi bilo več vzrokov za beg. Nekateri izseljenci
so se celo vrnili v domovino. Toda do večjih sprememb ni prišlo. Zato se je odseljevanje
spet nadaljevalo, čeprav ne več tako številčno kot pred prvo svetovno vojno. Letno se ni
izselilo več kot 10 000 ljudi, povprečno pa okrog 2000 Slovencev. (Čebulj Sajko, 1992)
V desetletju po letu 1950 so težke ekonomske razmere skupaj z industrializacijo povzročile,
da so se iz slovenskega prostora razširili številni ilegalni prehodi meja. Eden izmed
pomembnejših dejavnikov, ki so vplivali na izseljevanje v obravnavanem obdobju, je bil
tudi socialni položaj delavcev z osnovnošolsko ali srednjo izobrazbo poklicne smeri,
pogojen z nizkimi osebnimi dohodki. (Mikola, 2005)
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4.1 RAZLOGI ZA ODHOD
Motivi, ki so vodili ljudi v Avstralijo, so sila pestri in zanimivi, kar odseva v miselni in
duhovni podobi tamkajšnjih Slovencev. Za naše izseljence starejše generacije v dežele
Evrope in Amerike je izraz 's trebuhom za kruhom' predstavljal velik motiv za odhod iz
domovine. Gmotni motiv je tu osnovni in pri veliki večini edini razlog za odhod v tujino. V
Avstralijo so prihajali Slovenci kot ekonomski, politični in 'namišljeni' emigranti. Pod
slednjim imenom imamo v mislih nemalo število tistih, ki so iz najrazličnejših vzrokov
(pogosto celo osebnih) šli v svet in se prijavili kot politični emigranti, misleč, da jim bo
tujina tako bolj naklonjena. Nemalo je bilo tudi takih, pri katerih je mladostna želja 'iti v
svet' edini razlog odhoda. (Čebulj Sajko, 1992)

4.2 PRISELJEVANJE DO DRUGE SVETOVNE VOJNE
Prvi stik z Avstralijo so imeli vojaki (v mornarici) in razni pustolovci (Čebulj Sajko, 2001).
Prvi Slovenec, ki je videl Avstralijo, je bil Matija Kliner, ki je prispel v Avstralijo nekje med
letoma 1857 in 1859, sledil pa mu je Rihard Pogačnik leta 1860. 30 let za njima je Avstralijo
obiskal Anton Dolenc, ki je pisal dnevnik o svojih doživetjih na poti. Nihče izmed njih pa se
ni odločil za stalno naselitev v Avstraliji. (Slovenska izseljenska književnost, 1999) Ljudje
se niso odločali za odhod v Avstralijo predvsem zaradi oddaljenosti. Do leta 1910 so se
izselili le redki posamezniki, o katerih so pisali tudi domači časopisi. Pomembnejši
statistični podatki za to obdobje se nahajajo v popisih izseljencev z območja tedanje goriške
nadškofije. Iz sežanskega okrajnega glavarstva se je med letoma 1910 in 1913 odselilo 15
moških. Prva svetovna vojna in neurejene razmere takoj po njej so začasno zavrle
izseljevanje, ki se je z vso močjo zopet začelo v dvajsetih letih 20. stoletja. Med obema
vojnama, ko je v tujini že živelo 300.000 rojakov, je izseljevanje iz Slovenije postalo
organizirano in leta 1921 je začela odhajanje iz nekdanje Jugoslavije spremljati tudi domača
statistika. Med vojnama so v Avstralijo odhajali predvsem Primorci (zaradi okupacije
Italije), pa tudi posamezniki iz drugih delov Slovenije (npr. iz Bele Krajine in Notranjske).
(Čebulj Sajko, 2001)
Po podatkih Rafaelove družbe je leta 1931 v Avstraliji živelo 700 Slovencev. O izseljevanju
Slovencev v Avstralijo pred 2. svetovno vojno, so sicer skromno pa vendarle pisali tudi
nekateri povojni avtorji v Slovenski kroniki (1954) in Slovenskem koledarju (1973).
Množično odhajanje pa se je začelo šele po letu 1945 (Čebulj Sajko, 2001). Skromno
geografsko znanje v tem času Slovencem ni omogočalo realne podobe 'daljne' dežele in
njenih prebivalcev. Tudi viri informacij so si bili med seboj podobni. Le redki so pisali o
lastnih izkušnjah na delu in o možnostih zaposlitve tamkaj, kar pa doma še ni imelo pravega
odziva. Kljub temu lahko zapišemo, da so se Slovenci z avstralsko celino srečali že ob
koncu prejšnjega stoletja, medtem ko so se, sicer v zelo skromnem številu, tjakaj začeli
izseljevati že vsaj v začetku tega stoletja. (Čebulj Sajko, 1992)
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4.3 PRISELJEVANJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Nove politične razmere po 2. svetovni vojni so povzročile beg številnih intelektualcev pa
tudi kmečkih družin (leta 1974 je bilo izven slovenskih meja 7.000 – 10.000 slovenskih
političnih beguncev). V Avstraliji naj bi leta 1953 po poročanju Slovenskega izseljenskega
koledarja živelo okrog 5.000 Slovencev. (Čebulj Sajko, 2001)
V petdesetih letih prejšnjega stoletja (leta 1957) je bilo izseljevanje iz Slovenije najbolj
množično. Avstralija je bila poleg Kanade in Zahodne Evrope takrat najpogostejša
priseljenska točka (Mikola, 2005). V 50-ih so v Avstralijo odhajali Primorci in Prekmurci,
Avstralija pa je sprejemala tudi begunce iz Trsta. Odhajali so predvsem samski moški in
poročeni pari v starosti med 18. in 25. letom z nižjo ali srednjo strokovno izobrazbo. Konec
50-ih so začeli emigrirati sovaščani skupaj. V Avstralijo jih je prišlo od skupnega števila
izseljenih Slovencev (na prelomu leta 1959/1960) kar 9% iz Ilirske Bistrice in 8,4% iz
Postojne. (Čebulj Sajko, 2001)
Z boljšo organizacijo izseljevanja so se spreminjali tudi načini in pogoji potovanja: večina je
še vedno potovala v Avstralijo z ladjami iz Genove ali Neaplja, postopoma pa se je že
uveljavljal letalski transport. Slovenci so na ta način zapuščali Evropo iz Trsta ali Milana.
Leta 1963 je Jugoslavija odprla svoje meje, kar je poleg socialno-ekonomskih migracij
povzročilo še verižne migracije. Nekateri so si že lahko privoščili, da so povabili k sebi
svoje sorodnike, ki so nato za stalno ostali pri njih. V Avstraliji so bila težko pričakovana
predvsem dekleta, zaradi pomanjkanja žensk v avstralski populaciji. Po izteku delovnih
pogodb se je večina izseljencev raje odločila za nadaljnjo oziroma stalno izselitev, kot pa
vrnitev domov. (Čebulj Sajko, 2001)
Veliko izseljencev je odšlo v Avstralijo na povabilo svojih sorodnikov, ki so že bivali tam,
in se počasi že privadili novega načina življenja. Potovali so s potnimi listi, za vstop v
avstralski Commonwealth pa so potrebovali turistično ali delovno vizo. Od leta 1966 so jo
lahko dobili na avstralskem migracijskem uradu v Beogradu, pred njegovo ustanovitvijo pa
na britanskem konzulatu v Zagrebu. Pri omenjenih ustanovah so zainteresirani dobili tudi
potrebne informacije o Avstraliji, poleg tega pa so postali stiki med avstralskimi Slovenci in
domovino raznovrstnejši, pogostejši in bolj organizirani, kar je obema stranema prinašalo
informacije iz prve roke. O vsakoletnih obiskih, ki so od leta 1966 dalje s strani izseljencev
postali organizirani, so poročali tudi v Slovenskem izseljenskem koledarju. Leta 1968 je kot
prvi uradni obiskovalec iz Slovenije odšel v Avstralijo škof Janez Jenko, štiri leta kasneje pa
tudi delegacija Slovenske izseljenske matice. (Čebulj Sajko, 2001)
Vrh naj bi izseljevanje doseglo v 60-ih letih (leta 1968 naj bi v Avstraliji živelo že 22.000
Slovencev). V sedemdesetih so ugodnejše družbene in gospodarske razmere v Jugoslaviji
umirile izseljevanje (čeprav je še vseeno potekalo zaradi boljšega zaslužka). Izseljenci so
lahko od leta 1969 v Avstralijo odšli neposredno iz Jugoslavije z ladjo iz Splita, od leta 1971
pa z letalom iz Beograda. (Čebulj Sajko, 2001)
V obdobju med 1960 in 1970 je imela emigracija Slovencev veliko različnih oblik. Politične
in ekonomske spremembe so v petdesetih letih povzročile naraščajočo liberalizacijo življenj
državljanov in izboljšale življenjski standard. V tem času je verižno migriranje doseglo svoj
vrhunec. Selitve so dobile drugačno obliko. Veliko ljudi je potovalo z letali in tako se je čas
potovanja zelo skrajšal. (Mikola, 2005)

- 19 -

Velik del migracijskega gibanja med Jugoslavijo in Avstralijo je bil takrat posledica podpisa
Migracijskega in naselitvenega sporazuma leta 1966 med vladama Avstralije in Jugoslavije.
V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja se je priseljevanje Slovencev v Avstralijo bistveno
zmanjšalo. (Mikola, 2005)
V razmerju z ostalimi Jugoslovani, katerih število v Avstraliji je ravno v začetku
sedemdesetih let močno naraslo, pa so bili Slovenci med manj pogostimi potniki. Večinoma
so bili to samski ljudje, ki so v Avstralijo odhajali na obisk in niso nameravali za stalno
ostati v tujini. Boljši življenjski standard in pogosta sklenitev zakonske zveze pa sta
spremenila njihovo začasno izselitev v stalno. Kontinuirano izseljevanje Slovencev v
Avstralijo se je zaključilo okrog leta 1975 (Čebulj Sajko, 2001), v osemdesetih letih pa ne
moremo več govoriti o množičnem odhajanju Slovencev v Avstralijo (Mikola, 2005).
Leta 1990 naj bi bilo po podatkih iz Enciklopedije Slovenije v Avstraliji 25.000-30.000
Slovencev (Enciklopedija Slovenije, 1998). Večje slovenske skupnosti so nastale v
obmorskih mestih (Perth, Adelaide, Hobart, Melbourne, Sydney, Newcastle, Brisbaine,
Cairns in Darwin) ter v notranjosti (Canberra, Mt. Isa). Izseljenci so se povezali z domačimi
institucijami in institucijami v domovini. Pojavljati so se začeli tokovi povratništva, vendar
naj bi se do leta 1981 vrnilo le okoli 30 družin. Po osamosvojitvi je v Avstralijo odšlo le
malo Slovencev. (Čebulj Sajko, 2001)

4.4 ŽIVLJENJE IN POLOŽAJ PRISELJENCEV OB PRIHODU
Večina slovenskih izseljencev je prišla v Avstralijo po letu 1945 – v obdobju
asimilacijskega postopka avstralske vlade do novih priseljencev. Ne glede na vzrok izselitve
iz Slovenije, je večina izseljencev takoj po vojni prišla v Avstralijo z oznako razseljena
oseba (displaced person) ali begunec (refugee). Položaj obeh je bil izenačen in določen z
imigracijsko politiko. (Mikola, 2005) Življenje izseljencev je zaradi njihovega statusa
potekalo po ustaljeni poti: prihod, zbirno taborišče (kamp, lagar), selitve po Avstraliji
(menjava zaposlitev in bivališč) in ustalitev (stalna zaposlitev in bivališče, zagotovljena
eksistenca, družinsko življenje, pridobljeno znanje pogovorne angleščine) (Čebulj Sajko,
2000).
Avstralija je po 2. svetovni vojni potrebovala zdrave in močne delavce. Zato so morali
priseljenci opraviti zdravniške preglede in podpisati pogodbo z avstralskim imigracijskim
uradom o 2-letnem bivanju in delu v Avstraliji. Begunci, ki so prišli v Avstralijo brezplačno,
so ne glede na svojo izobrazbo velikokrat opravljali nizko kvalificirana dela v bolnicah, pri
gradnji mestnih kanalizacij in vodovodov, v prometu, trgovini, v tovarnah za tekočimi
trakovi; ženske so bile gospodinje, služkinje in varuške pri bogatih družinah, delavke v
tovarnah ipd. Moški so ne glede na svoj poklic in izobrazbo najpogosteje opravljali težaška
dela (gradnja cest in železnic), medtem ko so ženske bile predvsem služkinje. Veliko jih je
zaradi nezadovoljstva s svojo zaposlitvijo začelo iskati drugo delo, vendar pa so se v okviru
pogodbe še vedno lahko zaposlovali le kot nekvalificirani delavci (Avstralija njihove
prejšnje izobrazbe ni priznavala). Zato življenjske zgodbe pionirjev sodobne Avstralije
vključujejo nemalo trpkega spomina na čase, ko so bili boj za obstanek. Pa naj je bilo to
pobijanje škodljivih divjih kuncev, delanje v rudnikih ali kultiviranje divjine. (Mikola,
2005)
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4.5 OBDOBJE ASIMILACIJE
Asimilacijska politika temelji na prepričanju, da bo Avstraliji koristilo, če bo populacijsko
homogena država. Imeli so vizijo o rasno čisti beli naciji. Politika je učinkovito izključevala
priseljevanje Neevropejcev. Evropejci so bili sprejeti, vendar se je od njih pričakovalo, da
bodo opustili svojo kulturo in jezik. Želeli so, da se čim hitreje vključijo v avstralsko
družbo. (Australian multiculturalism for a new century, 1999) Po prihodu v Avstralijo so
vse do sedemdesetih let 20. stoletja od priseljencev pričakovali, da bodo svojo identiteto
spremenili v avstralsko in da bodo pokazali pripravljenost za sprejem avstralskega načina
življenja (Mikola, 2005). Da bi čim hitreje asimilirali nove Avstralce, je sporazumevanje v
kampih, na delovnih mestih, bolnicah, šolah in ostalih javnih ustanovah potekalo še vedno
izključno v angleščini. Še posebno njihovi otroci so bili izpostavljeni tovrstnemu pritisku v
šolah. (Čebulj Sajko, 2000) To obdobje popolnega stapljanja z avstralsko kulturo je trajalo
od leta 1947 do 1966. Priseljencem se je bilo težko prilagoditi novemu urbanemu okolju.
Komunikacija je lahko normalno potekala le v okviru svoje ali jezikovno sorodne etnične
skupine, oziroma v jezikih, ki so se jih imigranti naučili še v času bivanja doma. (Mikola,
2005) Nasprotje med uradno asimilacijsko politiko in realnostjo v vsakdanji etnično pisani
avstralski družbi je postalo tako močno, da so nanj začeli opozarjati tisti Avstralci, ki so
neposredno delali z imigranti (v kampih, na delovnih mestih, šolah,...) (Čebulj Sajko, 2000).
Počasi je postajalo jasno, da bo lahko asimilacijski proces trajal več kot 1 generacijo, preden
bo popolnoma končan (Mikola, 2005). Slovenci, še posebno tisti, ki so prišli v Avstralijo v
prvih desetih letih po 2. svetovni vojni, so po odsluženih dveh letih že prehajali v fazo
postopne ustalitve glede na stalno bivališče, zaposlitev, družinsko življenje, druženje z
rojaki in komuniciranje v angleškem jeziku. Lahko bi rekli, da se je zanje asimilacija
pravzaprav šele začela, saj so bili za vključitev v avstralsko družbo končno dani normalni
življenjski pogoji, ki niso več temeljili na diskriminacijskih pritiskih, temveč bolj ali manj
na željah in potrebah posameznih imigrantov po normalnih družbenih odnosih s
sobivajočimi v soseski, na delovnih mestih in javnem življenju. Vzporedno s postopnim
osamosvajanjem posameznika in družin je naraščala njihova želja po druženju s svojimi
rojaki. Življenje je tako začelo potekati na dveh nivojih, ki ju lahko ločimo z delovnim in
prostim časom. Pri prvem je šlo predvsem za vključevanje v avstralsko okolje, ki mu je v
končni fazi omogočalo zadovoljevanje materialnih potreb, medtem ko je prosti čas preživljal
v okviru svoje družine in slovenske skupnosti, s čimer je potešil svoje emocionalne in
socialne zahteve po druženju z ljudmi istega jezika in porekla. Slovenci so v tem obdobju
predstavljali le eno izmed manjših etničnih skupnosti v Avstraliji, ki so skupaj z ostalimi,
mnogo močnejšimi etnijami, z ohranjanjem svojega načina življenja dokazovale, da popolna
asimilacija tujcev v novem okolju ni mogoča. (Čebulj Sajko, 2000)

4.6 OBDOBJE INTEGRACIJE
Asimilacijska politika je dejansko postala vprašljiva za njene zagovornike šele v začetku
šestdesetih let. Takrat je namreč avstralska statistika prvič zabeležila množični odhod
nemških, nizozemskih in italijanskih povratnikov, ki so se za stalno vrnili v svoje domovine.
Zaradi vse hujših pritiskov imigrantov po liberalizaciji javnega izražanja njihove identitete,
je avstralska vlada leta 1966 prestopila prag asimilacijskih pritiskov in v obdobju prehoda v
multikulturalizem v odnosu do novih priseljencev uveljavljala politiko integracije. Dejansko
je bil to proces 'dvostopenjske asimilacije'. Avstralska vlada od imigrantov ni več uradno
zahtevala popolne vključitve v avstralsko kulturo takoj po njihovem prihodu, temveč je to
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pričakovala v doglednem času. Med priselitvijo in asimilacijo je torej obstajalo obdobje, v
katerem se je priseljencu toleriralo njegovo etnično in kulturno poreklo. Kot imigrant ni imel
nikakršnih uradnih možnosti za ohranjanje obeh, se je bil, če je hotel v novem okolju
preživeti, prisiljen vanj čim hitreje vključiti. Ravno ta vmesna integracijska faza je
omogočala imigrantom in njihovim skupnostim večje možnosti za uresničevanje njihovih
zahtev: lažje so dosegli uzakonitev državnih etničnih šol za svoje otroke in pravno pomoč v
jeziku imigrantov. Ravno v tem obdobju, v obdobju zatona homogene anglo-avstralske
identitete, se je močno povečala jugoslovanska imigracija na to celino. Od povprečnih 5000
priseljencev na leto v obdobju 1960-1965 jih je v drugi polovici šestdesetih let prihajalo v
Avstralijo letno po 15.000, kar je v primerjavi z drugimi etničnimi skupinami pomenilo, da
so ji po številu prekašali le še Britanci. V ta jugoslovanski val so bili zagotovo všteti tudi
slovenski priseljenci. Čeprav so v Avstraliji še vedno obstajala zbirna taborišča za nanovo
prihajajoče, je za Slovence, ki so emigrirali na avstralski kontinent v drugi polovici
šestdesetih let značilno, da so že imeli znance ali sorodnike v večjih avstralskih mestih, pri
katerih so lahko bivali takoj po prihodu. V nasprotnem primeru so, predvsem samskim
moškim, nudili pomoč pri iskanju bivališča slovenski duhovniki. Zlasti poročenim parom z
družinami in brez znancev v Avstraliji, ni preostalo drugega kot vsaj začasna naselitev v
lagarju. V primerjavi s prvimi povojnimi kampi so se življenjske razmere v njih že izboljšale
in družine so po vselitvi dobile skupne prostore. V tem času je avstralska vlada poleg tečajev
angleškega jezika za nove imigrante, ki so bili slabo obiskani, organizirala še dopisne šole.
Neznanje angleščine ni bil več vzrok socialne izolacije imigrantov, saj se je med množico
različnih narodnosti tako na delovnih kot tudi na javnih mestih vedno našel nekdo, ki je
priseljencu prevedel tuje besede. Medsebojna pomoč med priseljenci je krepila družbeno
vlogo posameznih etničnih skupin v avstralski družbi. To pomeni, da je obdobje integracije
omogočalo novim imigrantom reševanje začetnih težav po prihodu v okviru njihove etnične
skupine. Pri vključevanju v novo okolje so v vsakdanjem življenju izven služb manj
potrebovali pomoč vladnih ustanov. Izseljenci so se v novem načinu življenja znašli po
svoje. Zaradi rojakov so se čutili socialno varnejši in manj ogroženi. Iz njihovih skupnosti
so izhajali tudi intelektualci, predvsem iz druge povojne imigracije, ki so v javnosti že imeli
tako močan vpliv, da je avstralska vlada začela upoštevati njihove zahteve po
enakopravnosti z Avstralci. Poleg tega so potrebe gospodarstva po novih delavcih še vedno
naraščale, zato je vlada morala omiliti pogoje priseljevanja neangleško govorečih ljudi.
(Mikola, 2005)

4.7 OBDOBJE MULTIKULTURALIZMA
Z obdobjem integracijske imigracijske politike se je v začetku sedemdesetih let dokončno
zrušil asimilacijski koncept monokulturne avstralske države.
Leta 1972 je avstralski vrh uvedel t.i. politiko multikulturalizma, ki je uradna avstralska
politika do priseljencev še danes. Z njim je bila uradno potrjena etnična heterogenost
avstralske družbe. Multikulturalizem je v političnem smislu pomenil več storitvenih
dejavnosti za priseljence, večjo razvejanost in raznolikost delovanja javnih institucij,
predvsem pa finančno podporo ohranjanju kulturnih dediščin in jezikov etničnih skupin.
Priseljenci vseh etničnih skupin naj bi dobili enake možnosti pri zaposlovanju in političnem
udejstvovanju. (Mikola, 2005)
Michael Liffman, avstralski analitik, je med temeljna dejstva, ki so pripeljala Avstralce do
tolerantnejšega odnosa do neangleško govorečih imigrantov, uvrstil naslednje:
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avstralska družba je bila že od samega začetka multikulturalna glede na etnično
sestavo svojega prebivalstva;
predsodki Avstralcev, temelječi na njihovih stereotipnih predstavah o imigrantih, so
v soočanju z njihovim načinom življenja postopoma izgubljali svoj pomen in se
zaradi lažjega sožitja spreminjali v toleriranje medsebojnih etničnih in kulturnih
razlik;
imigrantske skupnosti so sčasoma postajale številčno, po svoji drugi in tretji
generaciji pa tudi politično, čedalje glasnejši in samozavestnejši preoblikovalec
navidezno homogene avstralske družbe;
imigranti so dobili možnost, da se etnična in kulturna heterogenost avstralske
populacije uzakoni z uvedbo multikulturalizma;
ugoden gospodarski položaj Avstralije v sedemdesetih letih je dovoljeval družbene
reforme, temelječe na novi imigracijski politiki. (Čebulj Sajko, 2000)

Filozofija multikulturalizma – priznavanje heterogenih etničnih identitet – je postala glavna
tema vladnih debat v sedemdesetih letih. Nova politika vlade je, od leta 1977 dalje, temeljila
na treh parlamentarnih odredbah. Inštitucije v državi so morale svoje delovanje
preoblikovati in prilagoditi zahtevam etnično različnega prebivalstva. S tem so bili
omogočeni enakopravni družbeni odnosi. Za nadaljnji razvoj različnih kulturnih identitet je
z etničnimi programi finančno podprla ohranjanje kulturnih dediščin in jezikov etničnih
skupin. Prav tako je uvedla enake možnosti pri zaposlovanju in političnemu udejstvovanju
vseh prebivalcev Avstralije, ne glede na rasno ali etnično pripadnost. Avstralska družba naj
bi v bodoče delovala po načelu tolerantnosti večine do manjšin in, obratno, lojalnosti
manjšin do večine. Posledice naštetega so se v javnem življenju kazale zlasti v razvejanosti
uslužnostnih dejavnosti in servisih služb za imigrante. Po novem so bili ustanovljeni posebni
centri za pomoč imigrantom pri iskanju zaposlitve, stanovanj, pri učenju angleškega jezika,
prevajanju, financiranju etničnih društev, organizacij in cerkva, šol, etničnega radia in
televizije ipd. Konec sedemdesetih let je avstralski multikulturalizem postal svetovni vzor
sožitja ljudi različnih narodnosti. Multikulturalizem je obstajal tudi v vsakdanjem življenju:
na mestnih ulicah, kjer se je javno govorilo v več jezikih, v kinodvoranah, kjer so predvajali
grške, italijanske, makedonske, hrvaške, kitajske,... filme, v restavracijah in trgovinah s
ponudbo hrane in pijače iz celega sveta, v etničnih klubih s tradicionalno glasbo, folkloro,
običaji, v verskih središčih, na etničnih festivalih v vseh večjih mestih, na univerzah, kjer so
se med seboj pomešali študenti različnih narodnosti, na delovnih mestih, kjer so bile
ukinjene razlike v plačilu za isto delo glede na etnično pripadnost delavcev ipd. S koncem
'bele avstralske politike' je postalo življenje svobodnejše in prvo desetletje multikulturalizma
je vsaj na videz potekalo brez večjih socialnih konfliktov. (Čebulj Sajko, 2000)
Zunanje znake etnične identitete Slovencev (narodna noša, hrana, jezik, glasba) so v
obdobju nove imigracijske politike ohranjale predvsem prve generacije povojnih slovenskih
izseljencev v Avstraliji. V javnosti so se Slovenci redno udeleževali vsakoletnih etničnih
festivalov, ki so vključevali nastope folklornih skupin (v gorenjskih in belokranjskih
narodnih nošah), pevskih zborov, razstav nacionalne hrane (potica, štrudelj, žganci,
gibanica, štruklji), arhitekture (kozolec in gorenjska hiša z gankom in nageljni) in ročnih
izdelkov (idrijske čipke). Navznoter, v slovenskih društvih in cerkvah, je ohranjanje tradicije
služilo predvsem družabnemu namenu, skupinskemu potrjevanju pripadnosti 'slovenstvu', še
zlasti pa obujanju spominov na čas, ko so izseljenci zapustili domovino. V tem pogledu je
multikulturalizem lajšal domotožje ne samo Slovencem, temveč tudi ostalim imigrantom na
peti celini. (Čebulj Sajko, 1992)
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5 SLOVENCI V AVSTRALIJI DANES
5.1 ŠTEVILO SLOVENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV
Danes živi, tako v Avstraliji kot tudi drugod po svetu, veliko število Slovencev, ki so že iz
različnih generacij: prve, druge, tretje in tudi že četrte. Ko govorimo o številu teh ljudi,
moramo poudariti, da so navedene številke zgolj ocene, ki se, ne tako redko, po različnih
virih medsebojno zelo razhajajo. Za razhajanja lahko navedemo naslednje vzroke:
1. Slovenci so bili v času izseljevanja v večini tujih statistik in popisov vodeni pod
drugimi narodnostmi. Pred prvo svetovno vojno so bili vodeni predvsem kot
Avstrijci in Italijani, po prvi svetovni vojni vse do konca osemdesetih let pa kot
Jugoslovani. Od tega ponovno odstopajo Primorci, ki so bili med svetovnima
vojnama pod Italijo;
2. številne ilegalne izselitve, še posebej po drugi svetovni vojni;
3. razlike v uporabljenih virih in metodologijah pri izračunavanju števila Slovencev po
svetu;
4. razlike pri (ne)upoštevanju v tujini rojenih potomcev slovenskih staršev oz. uporaba
različnih kriterijev pri določanju narodnostne pripadnosti pri štetju druge in
naslednjih generacij. Še posebej moramo izpostaviti vprašanje mešanih zakonov.
(Lukšič Hacin, 1995)
Številčnost Slovencev je bilo za te kraje vedno težko določiti. Obstajajo pa podatki o
približnem številu Slovencev, živečih v mestih, katere so zbrali predstavniki Slovenske
izseljenske matice leta 1972. Leta 1973, eno leto po tem, ko je delegacija Slovenske
izseljenske matice prvič obiskala avstralske Slovence, je bilo v Rodni grudi objavljeno, da
na avstralski celini v večjih mestih živi 17.355 Slovencev. Avtorica članka Mila Šenk pa
dodaja, da je tej številki potrebno prišteti še 4.645 naših ljudi, ki živijo v drugih krajih
Avstralije. Tako naj bi pri približnih ocenah tamkaj prebivalo od 20.000 do 22.000
Slovencev. Podobne ugotovitve se nahajajo tudi v Slovenskem koledarju, kjer je omenjeno,
da glede Slovencev v Avstraliji točnega števila ni možno zapisati, se pa ocene ljudi, ki imajo
največ vpogleda v to, gibljejo od 15 do 30 tisoč. Glede na to, da se je izseljevanje Slovencev
v Avstralijo zaključilo okoli leta 1975, so nekateri mnenja, da je realnejše govoriti o številki
25.000. (Čebulj Sajko, 1992)
Po podatkih popisa prebivalcev iz leta 1996 je živelo v Avstraliji 13.474 Slovencev (rojeni v
Sloveniji, ali imajo slovenske prednike). Tega leta je v Avstraliji živelo 6.639 Slovencev, ki
so bili rojeni v Sloveniji. (The People of Australia, 2003)
Po podatkih popisa prebivalcev iz leta 2001 je živelo v Avstraliji 16.934 Slovencev (rojeni v
Sloveniji, ali imajo slovenske prednike). Gre za 3.460 oseb več, kot je pokazal popis leta
1996. V večini živijo v Melbournu in Sydneyu, razen tega pa živi skupnost po nekaj sto
Slovencev tudi v vsakem večjem mestu. Popis leta 2001 je štel 6.685 Slovencev, ki so rojeni
v Sloveniji. (The People of Australia, 2003)
V Avstraliji danes poleg prve generacije živi tudi druga, v nekaterih primerih celo tretja ali
še mlajša generacija Slovencev. Po popisu prebivalstva avstralskega statističnega urada iz
leta 2006 je v Avstraliji 16.093 potomcev Slovencev. (Koliko potomcev Slovencev živi v
Avstraliji?, 2010) V Avstraliji živi 6.220 Slovencev rojenih v Sloveniji (The Slovenia-born
Community. Community Information Summary, 2010).
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5.2 OBMOČJA NASELITVE SLOVENCEV
5.2.1 AVSTRALSKI SLOVENCI PRVE GENERACIJE
Popis prebivalstva v Avstraliji beleži tudi število avstralskih Slovencev, rojenih v Sloveniji.
Torej ti podatki ne zajemajo avstralskih Slovencev druge tretje ali četrte generacije. Iz
popisa iz leta 2006 je razvidno, da v Avstraliji živi 6.220 v Sloveniji rojenih Slovencev. Iz
karte 4 vidimo, da se je skoraj polovica vseh Slovencev v Avstraliji (40,4 %) naselila v
državo Viktorija. Glede na številčnost avstralskih Slovencev sledi država Novi Južni Wales
s približno 33,4 % vseh avstralskih Slovencev, od katerih je večina naseljenih v Sydneyu.
Na tretjem mestu je država Queensland z 9,5 % slovenskih izseljencev v Avstraliji. 7,5 %
Slovencev živi v državi Južna Avstralija, medtem ko podatki pričajo o nekaj več kot kot 9 %
Slovencev na ostalih območjih Avstralije. (The Slovenia-born Community. Community
Information Summary, 2010)
.

Karta 3: Število avstralskih Slovencev (rojenih v Sloveniji) po popisu leta 2006 – po
državah in teritorijih.

Vir: The Slovenia-born Community. Community Information Summary, 2010
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Preglednica 3: Število in odstotek v Sloveniji rojenih avstralskih Slovencev po državah in
teritorijih.
ŠT. AVSTRALSKIH
% AVSTRALSKIH
SLOVENCEV (ROJENI SLOVENCEV (ROJENI
DRŽAVA
V SLOVENIJI)
V SLOVENIJI)
Viktorija (Victoria)
2510
40,4
Novi Južni Wales (New South Wales)
2080
33,4
Queensland (Queensland)
590
9,5
Južna Avstralija (South Australia)
470
7,5
Zahodna Avstralija (Western
Australia)
300
4,8
Teritorij glavnega mesta
(Australian Capital Territory)
170
2,7
Tasmanija (Tasmania)
80
1,2
Severni teritorij (Northern Territory)
20
0,4
Vir: The Slovenia-born Community. Community Information Summary, 2010
Preglednica 2 prikazuje število in odstotek slovenskih izseljencev po avstralskih državah in
teritorijih. Iz tabele je razvidno, da se je najmanj Slovencev naselilo v odročne in najmanj
razvite dele Avstralije, kot je Severni teritorij (Northern Territory) z manj kot 20 Slovenci,
kar predstavlja le 0,4%, Tasmanija z 80 Slovenci in Canberra s približno 170 slovenskimi
naseljenci.
Graf 1: Število avstralskih Slovencev (rojenih v Sloveniji) po popisu leta 2006 – po državah
in teritorijih.
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Vir: The Slovenia-born Community. Community Information Summary, 2010
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5.2.1.2 Spol in starost
Iz grafa 2 je razvidno, da je bila pri popisu prebivalstva 2006 povprečna starost avstralskih
Slovencev prve generacije 66,8 let. Število priča o dejstvu, da je večina Slovencev prve
generacije starejših. Za primerjavo, povprečna starost Avstralcev je bila takrat 37,1 leta,
medtem ko je bila povprečna starost vseh v tujini rojenih Avstralcev 46,8 leta. Razdelitev po
letih kaže, da je 0,9 % Slovencev starih do 14 let, 2,1 % med 15 in 24 let, 10 % med 25 in
44 let, 30,2 % med 45 in 64 let ter kar 56,9 %, ki so starejši od 65 let.
Med vsemi avstralskimi Slovenci prve generacije je 3170 moških, kar znaša 50,9 % in 3050
žensk oz 49,1 %.

Graf 2: Avstralski Slovenci prve generacije po starosti in spolu leta 2006.

Vir: The Slovenia-born Community. Community Information Summary, 2010

5.2.2 POTOMCI SLOVENCEV
Rezultati avstralskega popisa prebivalstva iz leta 2006 so pokazali, da največ oseb s
slovenskimi koreninami živi v Viktoriji (6451), Novem Južnem Walesu (5269),
Queenslandu (1514) in Južni Avstraliji (1261). Sledijo Zahodna Avstralija (812), Avstralski
glavni teritorij (517), Tasmanija (207) in Severni teritorij (62) (Koliko potomcev Slovencev
živi v Avstraliji?, 2010).
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Karta 4 : Število avstralskih Slovencev po popisu leta 2006 – po državah in teritorijih.

Vir: Koliko potomcev Slovencev živi v Avstraliji?, 2010
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Preglednica 4: Število in odstotek avstralskih Slovencev po popisu leta 2006 – po državah in
teritorijih.

DRŽAVA

ŠT. AVSTRALSKIH
SLOVENCEV

% AVSTRALSKIH
SLOVENCEV

Viktorija (Victoria)
Novi Južni Wales (New South
Wales)

6451

40,1

5269

32,7

Queensland (Queensland)

1514

9,4

Južna Avstralija (South Australia)
Zahodna Avstralija (Western
Australia)
Teritorij glavnega mesta
(Australian Capital Territory)

1261

7,6

812

5,1

517

3,2

Tasmanija (Tasmania)
Severni teritorij (Northern
Territory)

207

1,3

62

0,4

Vir: Koliko potomcev Slovencev živi v Avstraliji?, 2010

Graf 3: Število avstralskih Slovencev po popisu leta 2006 – po državah in teritorijih.
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Vir: Koliko potomcev Slovencev živi v Avstraliji?, 2010
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5.2.3 AVSTRALSKA MESTA Z NAJVEČJO KONCENTRACIJO
SLOVENCEV
Slovenci pretežno živijo v glavnih mestih. Največ jih je v: Melbournu (5176), Sydneyju
(3841) in Adelaidu (1049), sledijo Brisbane (717), Perth (672), Canberra (517), Hobart
(115) in Darwin (39). V Queenslandu Slovenci živijo v glavnem mestu Brisbanu, pa tudi na
drugih območjih, kot je Zlata obala. V Tasmaniji precejšen odstotek živi zunaj glavnega
mesta Hobart, kljub temu pa so absolutne številke precej nizke. (Koliko potomcev
Slovencev živi v Avstraliji?, 2010)
Preglednica 5: Število in odstotek avstralskih Slovencev po popisu leta 2006 – po mestih.

ŠTEVILO AVSTRALSKIH
SLOVENCEV

% AVSTRALSKIH
SLOVENCEV

Melbourne

5176

32,1

Sydney

3841

23,8

Adelaide

1049

6,5

Brisbane

717

4,4

Perth

672

4,2

Canberra

517

3,2

Hobart

115

0,7

Darwin

39

0,2

3967

24,6

MESTO

ostala mesta

Vir: Koliko potomcev Slovencev živi v Avstraliji?, 2010
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Graf 4: Število avstralskih Slovencev po popisu leta 2006 – po mestih.
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Vir: Koliko potomcev Slovencev živi v Avstraliji?, 2010
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Canberra

6 SLOVENŠČINA V AVSTRALIJI DANES –
SOCIOLINGVISTIČNE RAZMERE
Za vse manjšinske skupnosti je značilna odtrganost od matičnega naroda ter obkroženost z
drugimi, številčno močnejšimi jeziki. Manjšinski jezik se v takih razmerah neizogibno
znajde v podrejenem položaju in je primeren le za rabo v omejenih kontekstih in z omejenim
krogom sogovorcev.

6.1 JEZIK SLOVENSKIH IZSELJENCEV
Pri zamenjavi kulturnega in družbenega okolja je jezik ena temeljnih preprek za
vključevanje in razumevanje načina življenja v novi sredini. Jezik ni le sredstvo
komunikacije, je simbolni sistem. Posameznik ga usvoji skozi procese inkulturacije in
socializacije, ki ju jezik istočasno tudi omogoča. Znanje 'novega' jezika se v prvih
izseljenskih generacijah razteza od popolnega neznanja do pojava izgubljanja slovenskih
besed. (Lukšič Hacin, 1995)
Jezik je prvenstveno sredstvo medsebojnega sporazumevanja, ki omogoča bolj ali manj
učinkovito funkcioniranje družbe in prenašanje specifičnih kulturnih vzorcev z ene
generacije na drugo. Hkrati nosi v sebi močan identifikacijski naboj, saj ga govorec doživlja
kot pomemben del svoje biti, preko jezika vzpostavlja odnose z drugimi, si oblikuje svoj
pogled na svet in si v veliki meri ustvarja tudi lastno samopodobo. Je torej pomemben del
govorčeve osebne, družbene, etnične in vsakršne identitete. To je lepo vidno pri Slovencih,
ki so v toku zgodovine svojo identiteto večkrat utemeljevali tudi na jezikovni lojalnosti,
zadnjič v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko jih je občutek ogroženosti jezika in vrednot,
povezanih z njim, še bolj povezoval v osamosvojitvenih prizadevanjih za lastno državo.
Seveda pa se slovenski jezik ne govori le v Sloveniji, ampak še marsikje po svetu. Kar
dobrih 500.000 Slovencev oz. ljudi slovenskega porekla je namreč razpršenih po vsem
svetu; v raznih državah so našli ne le drugi dom, ampak so s seboj ponesli tudi svoj materni
jezik in ga tam nekateri bolj ali manj uspešno ohranjajo. Razume se, da se pogoji, v katerih
se jezik ohranja, bistveno razlikujejo od tistih doma in da se jezik tam razvija po drugačnih
zakonih. (Šabec, 2001) Izseljenci so govorci dveh jezikov. Obvladujejo svoj materni jezik,
poleg tega pa se morajo naučiti tudi jezik družbe, v katero se naselijo. Zato je opredeljujoča
lastnost njegovega jezikovnega položaja dvojezičnost.
Gre namreč za rabo slovenščine v okoljih, kjer je slovenščina manjšinski jezik in kjer so
govorci nujno vsaj do neke mere dvojezični (Šabec, 2001).
Ko so se Slovenci preseljevali v Avstralijo, so se spremenile možnosti za rabo jezika. Za vse
javne položaje so morali uporabljati angleščino, slovenščino so lahko uporabljali zgolj
doma, klubih in srečanjih z ostalimi Slovenci. Slovenščina se je začela funkcionalno
izgubljati, rasla pa je jezikovna zmožnost v angleščini. Pri neprvih generacijah lahko
govorimo o naravni ali ljudski dvojezičnosti, ko pripadniki manjšinske skupnosti v delnih
domenah svojega socialnega in kulturnega življenja uporabljajo slovenski jezik, hkrati pa je
za sodelovanje v življenju celotne družbe nujno obvladovanje angleškega jezika. Znanje
slovenščine je odvisno od pogovornega jezika doma, jezika v družini in sodelovanja v
slovenskih klubih. Angleški jezik praviloma obvladajo na ravni rojenega govorca. Govorimo
o dominantni dvojezičnosti v angleščini. (Štumberger, 2007)
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6.2 DVOJEZIČNOST
6.2.1 KAJ JE DVOJEZIČNOST?
Dvojezičnost spada na področje raziskovanja jezikov v stiku. Poleg termina dvojezičnost je
v slovenskem raziskovanju znan tudi prevzeti sinonim bilingvizem, ki pa se v slovenskem
jezikoslovju ni prijel. Danes splošno sprejet pomen izraza dvojezičnost je, da govorec zna
dva jezika ali pa neka družba uporablja dva jezika (posledica je dvojezičnost njenih članov).
Na družbeni ravni ločimo eno- in več-jezične družbe, jezikovna ureditev pa je praviloma
urejena z zakoni. Avstralija je pravno urejena kot država z uradnim jezikom angleščino. Po
popisu iz leta 2001 je razvidno, da je angleščina kot edini jezik, ki ga govorijo doma,
prisotna pri približno 80 % populacije. Naslednji najbolj uporabljeni jezik doma je kitajščina
(2,1 % populacije), sledita italijanščina (1,9 %) in grščina (1,4 %). Jeziki priseljencev
nimajo statusa jezikovne manjšine. (Australia, 2010)

6.2.2 OPREDELITVE DVOJEZIČNOSTI
Obvladovanje dveh jezikov je kot ključno lastnost za definicijo dvojezičnosti sprejela tudi
slovenska jezikoslovna teorija. Glede na nosilce jezikovnega stika se dvojezičnost deli na
posameznikovo in kolektivno. Posameznikova dvojezičnost je, kadar govorec z jezikovnega
območja jezika A, pride v tujem okolju v stik z drugim jezikom in se v skladu s svojimi
zmožnostmi sporazumeva v obeh jezikih. Kolektivna dvojezičnost je, kadar sta v stiku sta
jezik A in jezik B, zaradi obstajanja dveh narodnih skupnosti na istem območju. Govorci
jezika A obvladajo tudi jezik B. Takšno je stanje pri slovenskih manjšinah v Avstriji, Italiji
in na Madžarskem, prav tako pa tudi pri madžarski in italijanski manjšini pri nas. (Krevs,
1992) V primeru avstralskih Slovencev gre za posameznikovo dvojezičnost. Govorci z
jezikovnega območja jezika slovenščine (jezik A), pridejo v tujem okolju (Avstralija) v stik
z drugim jezikom (angleščina) in se v skladu s svojimi zmožnostmi sporazumevajo v tem in
drugem jeziku. Ko se srečata skupini z različnima jezikoma, je za sporazumevanje potrebno,
da se ena nauči jezika druge. Odločitev za spremembo ali vztrajanje v svojem jeziku je
povezana s položajem govorcev.
Dvojezičnost ni enopomenski termin, zanjo obstaja več definicij. O dvojezičnosti lahko
govorimo tako na družbeni ravni kot na ravni posameznikov. Glede na to, kateri vidik
uporabimo kot kriterij, ločimo štiri glavne tipe definicij (Štumberger, 2007):
- psiholingviste in psihologe zanimajo posamezniki; pogosto opisujejo otroke, ki so od
rojstva dvojezični, za kriterij torej vzamejo izvor;
- definicije jezikoslovcev temeljijo na jezikovni zmožnosti, torej znanju jezikov;
- sociologe zanima, za kaj jezik rabijo; dvojezičnost definirajo po funkciji jezika za
posameznika ali v dvojezični družbi;
- sociologe in socialne psihologe pa zanima tudi, kako ljudje reagirajo na jezika;
dvojezičnost definirajo s stališči.
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6.2.2.1 IZVOR
Po kriteriju izvora so dvojezični govorci tisti, ki so se dva jezika učili od začetka v družini in
oba jezika uporabljajo vzporedno kot sredstvo sporazumevanja glede na različne govorne
položaje (Štumberger, 2007). Po tem kriteriju niso dvojezični pripadniki prve generacije, ki
so se najprej naučili slovenščino in šele po prihodu v Avstralijo angleščino, in pripadniki
druge in vseh naslednjih generacij, ki so se najprej naučili angleško.
6.2.2.2 JEZIKOVNA ZMOŽNOST
Klasično definicijo dvojezičnosti, ki temelji na jezikovni zmožnosti, je postavil Bloomfield.
Po njegovem mnenju je dvojezičnost obvladovanje dveh ali več jezikov, ki je enako kot pri
rojenih govorcih (Bloomfield, 1950). Enako neusmiljen je bil tudi Braun, ki zahteva pri
dvojezičnosti aktivno, popolnoma enako obvladanje dveh ali več jezikov. Oba definirata
dvojezičnost zelo strogo, kot popolno znanje več jezikov za vse govorne položaje in
področja. (Štumberger, 2007) Za Haugena je dovolj že, da oseba zmore oblikovati smiselna
sporočila v drugem jeziku, Hall definira dvojezičnega kot nekoga, ki poseduje vsaj nekaj
znanja in obvladanja slovnične strukture drugega jezika, najmanj zahteven pa je
Macnamara, ki pri dvojezičnosti zahteva posedovanje ene od jezikovnih veščin na
minimalni ravni (Nećak Lük, 1995).
Potrebna bi bila definicija, ki bi opisala različne jezikovne spretnosti (razumevanje,
govorjenje, branje, pisanje) in različne stopnje njihovega obvladovanja.
6.2.2.3 FUNKCIJA JEZIKOV
Funkcionalni pristop v jezikoslovju je razvil praški lingvistični krog, ki poudarja potrebo po
preučevanju konkretnih sporočil, ki se razlikujejo po tematiki, obliki, namenu sporočanja.
Jezik je torej pogojen z nejezikovnimi, zunajjezikovnimi elementi; različen je jezik
književnosti, znanosti, publicistike, jezik na ulicah ali v uradu. (Štumberger, 2007)
6.2.2.4 STALIŠČA
Pri stališčih se osredotočimo na govorčevo mnenje o sebi, o tem, s katerim jezikom,
jezikovno skupnostjo, kulturo se sam identificira. Strožji koncept zajema tudi samooceno
govorca o znanju in rabi jezika, torej samooceno jezikovne zmožnosti in funkcije. Za
izhodišče lahko vzamemo tudi oceno sogovorcev, torej, ali je govorec v obeh skupnostih
sprejet kot rojeni govorec, in ga drugi označijo za dvojezičnega govorca/rojenega govorca
dveh jezikov. (Štumberger, 2007)

6.3 JEZIKOVNA ZAVEST
Jezik je naravna in nujna sestavina kulture narodne skupnosti. Odnos med jezikom in
kulturo je zelo kompleksen. Južnič govori o jeziku kot o proizvodu kulture in pravi, da tako
jezik izraža splošno kulturo tistih, ki ga govorijo. Jezik pomeni način kulturnega vedenja.
Gre za prenašanje, kopičenje, množenje, prevzemanje kulture s komunikacijo iz generacije v
generacijo, mehanizem te komunikacije pa je jezik. Zato vsak jezik zrcali določeno kulturo.
V jeziku se kažejo vrednote, ideologija, svetovni nazor, odnos do življenja, ki so značilne za
določeno kulturo. (Južnič, 1993) Razlikujemo med t.i. pomožno jezikovno zavestjo in
usmerjeno jezikovno zavestjo. Ljudje imamo večjo ali manjšo jezikovno zavest, če kot
visoko jezikovno zavest razumemo usmerjeno zavest, kot nizko jezikovno zavest pa
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pomožno. Vzrokov za to je več: na eni strani so osebnostne lastnosti, pri čemer imajo
pomembno vlogo poklic, ki je lahko bolj ali manj povezan z jezikom kot sredstvom
sporočanja, ter vzgoja, izobrazba itd., na drugi strani pa so okoliščine, ki vplivajo, da se
omenjeni prag zvišuje oziroma znižuje pri posamezniku samem. (Gomzel Mikolič,
1999/2000) Zaradi tesnejše povezave med jezikom in kulturo pri medkulturni komunikaciji
v mednarodnem prostoru je jezikovna zavest višja kot pri komunikaciji v enem jeziku v
etnično homogenem prostoru. Dvojezični govorci se bolj zavedajo svojega govornega
obnašanja kot enojezični govorci. (Lier, 1995)
Prvi jezik, s katerim se srečamo takoj ob rojstvu, nam je vnaprej dan. Kakšen odnos si bomo
izoblikovali do jezika, kako bomo torej razvili svojo jezikovno zavest, pa je odvisno od nas
samih in od družbenih okoliščin, v katerih se bomo znašli. Jezikovno zavest lahko delimo
na:
- kognitivna jezikovna zavest (predstave in vedenje o jeziku na splošno in o jeziku kot
o sestavnem delu kulture, razumevanje jezika in njegove družbene vloge);
- emocionalna jezikovna zavest (čustveni in vrednostni odnos do jezika);
- aktivna/dinamična jezikovna zavest (odnos do jezika med samo jezikovno rabo, ki se
kaže v pozornosti, ki jo namenjamo okoliščinam primernemu ali neprimernemu
sporočanju in našemu ustreznemu odzivu). (Gomzel Mikolič, 1999/2000)
Z rojstvom v dano etnično skupnost posameznik prejme določeno kulturno-etnično
dediščino. Način, kako bo posameznik s to dediščino ravnal (jo bo ohranjal, razvijal, živel
skladno z njenimi načeli ali se ji bo odrekel), je odvisen od številnih individualnih ali
družbenozgodovinskih okoliščin. (Nećak Lük, 2000) Posameznik kot nosilec etnične
identitete ni le pasiven prejemnik dane kulturno-etnične tradicije, pač pa tudi aktiven
sooblikovalec in kreator svoje etnične identitete (Južnič, 1993). Jezik je najpogostejši kriterij
razlikovanja med etnijami. V družbi jezik ohranja vlogo organizatorja etničnega
razlikovanja. Spreminjanje vzorcev jezikovne rabe se v večjezikovnih okoljih povezuje s
stopnjo istovetenja rojenih govorcev določenega jezika z etnično skupnostjo. Jezik ima
simbolično in komunikacijsko funkcijo. Komunikacijska se kaže v tem, da služi kot
osnovno sredstvo komunikacije med člani skupine in sredstvo po katerem se prenašajo
informacije. Simbolična funkcija pa pomeni občutek pripadnosti določeni skupini. (Gomzel
Mikolič, 1999/2000)

6.4 RAZMERJE MED SLOVENŠČINO IN ANGLEŠČINO
Razmerje med jezikoma v Avstraliji kaže močno prevlado angleščine na skoraj vseh
področjih življenja. Ugodnejši družbeni status ima angleščina. Angleščina je jezik javnih
govornih položajev in je za napredovanje v družbi nujna. Pomembnosti znanja angleščine se
je posebno zavedala prva generacija, kajti ob prihodu v Avstralijo je le malo Slovencev
znalo angleško, večina se je jezika naučila v Avstraliji. Pripadniki prve generacije so se
naučili slovensko v Sloveniji in bili prvotno enojezični v slovenščini. Druga generacija se je
jezika naučila vzporedno ali zaporedno, nekateri pa so odrasli angleško enojezični.
Slovenski jezik so se tisti posamezniki druge generacije, ki ga govorijo, največkrat učili pri
svojih starših, čeprav so hodili tudi v šole slovenskega jezika.
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6.5 VPLIV ANGLEŠČINE NA SLOVENŠČINO
V omenjenih okoljih se slovenščina znajde v podrejenem položaju v odnosu do večinskega
jezika okolja in je zaradi intenzivnega stika s prevladujočim jezikom močno izpostavljena
tujim vplivom ter dojemljiva za prevzemanje drugojezičnih vzorcev. Večja kot je geografska
oddaljenost od Slovenije, težje je vzdrževati stike z njo in manj je priložnosti za rabo
slovenščine, to pa posledično vpliva na raven kompetence v jeziku, na njegovo bolj ali manj
okrnjeno funkcionalnost in s tem na samo stopnjo ohranitve jezika. (Šabec, 2001) Po
priselitvi v novo deželo so bili Slovenci namreč soočeni z zahtevo po prilagoditvi novi
kulturi in novim navadam, naleteli so na predmete in pojme, ki jih doma niso poznali in v
jezikovnem pogledu ta izziv rešili na najbolj praktičen način, tako da so poimenovanja za
novo stvarnost enostavno prevzeli iz angleškega jezika. Podobno se je zgodilo tudi z
mnogimi drugimi, čisto običajnimi, a izredno pogosto rabljenimi besedami in izrazi, ki so
jih vsakodnevno srečevali na delovnem mestu. Sposojali so si jih in pri tem so angleškim
osnovam, predvsem glagolskim in samostalniškim, dodajali slovenska obrazila ter jih
uporabljali v skladu s pravili slovenskega jezikovnega sistema. Od tod besede kot so: hauza,
kara, klinati, lajkati (a house, a car, to clean, to like). (Šabec, 2001)
Razumljivo je, da so priseljenci svojim otrokom želeli omogočiti boljše življenje, kot so ga
imeli sami, in da so jih zato poslali v šole. Večina pripadnikov druge generacije se je tako
prvič srečala z angleščino ob vstopu v otroški vrtec ali osnovno šolo in odrasla v razmeroma
uravnotežene dvojezične govorce, ki doma govorijo slovensko, zunaj doma pa angleško. Pri
njih ne prevladuje več sposojanje, pač pa se pojavi drugačna oblika dvojezičnega diskurza,
t.i. kodno preklapljanje. Izraz označuje izmenično rabo slovenščine in angleščine bodisi na
povedni ali na nadpovedni ravni, pri čemer oba jezikovna sistema ostaneta med seboj
ločena. (Šabec, 2001)
Izobrazba in znanje angleščine jim prineseta napredovanje na družbeni in ekonomski lestvici
in večina pripadnikov te generacije se uspe preseliti iz prvotnih sosesk v središču mesta v
bolj prestižna predmestja in si ustvariti lastne domove. Ta trend je še bolj opazen pri
njihovih otrocih, tretji generaciji, ki večinoma doseže visokošolsko izobrazbo in je še bolj
družbeno mobilna. Posledice za jezik so usodne, saj med pripadniki te in mlajših generacij le
še izjemoma naletimo na posameznike z delno kompetenco v slovenskem jeziku. (Šabec,
2001)

6.5.1 SPOSOJANJE
Pri sposojanju gre za prevzemanje angleških besed v slovenščino tako, da se tuji podstavi
doda domače obrazilo. Sposojanje največkrat sproži potreba po poimenovanju novega
pojmovnega in predmetnega sveta, ki ga v stari domovini niso poznali. Zgodi pa se tudi, da
se v zgodnji fazi priselitve pojavijo sposojenke ob že obstoječih domačih besedah. Oboje se
nekaj časa uporablja vzporedno, sčasoma pa se s sposojenkami zaradi pogoste rabe,
splošnega vpliva angleščine iz okolja, večje sposobnosti za natančno, hitro, ustreznejše
poimenovanje določenega predmeta, pojma ali česa podobnega izpodrine slovenske besede.
Tako se krči že obstoječi besedni zaklad, izrazne možnosti jezika krnijo, hkrati pa upada tudi
sposobnost slovenščine za ubesedovanje nove stvarnosti. (Šabec, 1998)
Sposojanje ni trenuten ali enkraten pojav, ampak postopen proces, ki vključuje postopno
prilagajanje tuje besede domačemu jeziku na različnih ravninah. Da bi lahko določeno
besedo zanesljivo uvrstili med sposojenke, mora biti oblikoslovno prilagojena sprejetemu
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jeziku. Bistvena je torej združitev angleške podstave s slovenskim obrazilom, podobno kot
je pri tvorbi slovenskih besed. Med sposojenkami, ki so zelo številne, je največ leksikalnih
besed (samostalnikov, glagolov, pridevnikov), medtem ko tako imenovane slovnične besede
praviloma ostanejo v domačem jeziku. (Šabec, 1998)

6.5.2 KODNO PREKLAPLJANJE
Kodno preklapljanje je vrsta dvojezičnega diskurza, ki vključuje nadomestno uporabo dveh
kodov (jezikov) enega ali več udeležencev v istem pogovoru ali drugi obliki verbalne
interakcije. Je izraz, ki označuje sočasno uporabo več kot enega jezika v pogovoru. Je
jezikovni proces, ki vključuje rabo besed enega jezika v sporazumevanju drugega jezika, kar
je običajen dogodek v dvojezičnih ali priseljeniških skupnostih. Besede, sposojene iz enega
jezika so vložene v stavek drugega jezika.(Šabec, 1995) Gre za izmenično rabo slovenščine
in angleščine v istem pogovoru, pri čemer ostaneta oba jezika med sabo ločena. V tem se ta
pojav razlikuje od sposojanja, kjer gre za en sam jezik. Kodno preklapljanje se pojavlja na
več nivojih. Srečamo ga v eni povedi, lahko pa presega njene meje in zajame širši del
diskurza, je torej nadpovedno. (Šabec, 1998)

6.6 OHRANJANJE SLOVENŠČINE MED AVSTRALSKIMI
SLOVENCI
Ohranjanje jezika je v tujem okolju težavno. Slovenci v Avstraliji se zdaj soočajo z
izginjanjem uporabe slovenščine v vseh sferah. S stališča prve generacije slovenskih
izseljencev o tem v Avstraliji sicer še ne moremo govoriti. Poznavanje jezika je pri
naslednjih generacijah vse manjše in ker je to eden izmed najbolj vidnih elementov
etničnosti, se bo s tem verjetno končal tudi klasični tradicionalni kulturni pluralizem nasploh
v Avstraliji. (Mikola, 2005) Prepoznavanje dejstva, da slovenski jezik v perspektivi ne bo
več eden izmed simbolov etnične identitete slovenskih izseljencev, je posledica soočanja
prvih generacij z vsakdanjo realnostjo življenja v angleško govorečem svetu, ki je hkrati
izvorna družba njihovih otrok. Le-ti so najprej Avstralci, šele nato Slovenci. Zato je odnos
mi - drugi še bolj kot na nivoju skupnosti pomemben v okviru družine, kjer ne gre le za
ohranjanje slovenske tradicije v drugi generaciji, temveč so otroci vezni člen med svojimi
starši in avstralsko družbo. V njihovem otroštvu se je ta povezava začela najprej realizirati
na področju učenja angleškega jezika. Napredovanje v znanju angleškega jezika pri prvih
generacijah je hkrati pomenilo nazadovanje v materinščini njihovih otrok, ali bolje rečeno v
lokalnem dialektu, v katerem so se starši sporazumevali s svojimi otroki. Hkrati pa je znanje
(vsaj pogovorne) angleščine omogočalo vsakdanje komuniciranje izseljencev z njihovo
sosesko in na delovnih mestih, kjer pa se zaradi različnih narodnosti pristni medsebojni
odnosi niso razvili v takšni meri, kot je to bilo v navadi v času življenja doma. Medetnični
kontakti so se poglobili pri družinah, v kateri so se otroci poročili z Neslovenci. Odnos mi drugi je s stališča slovenskih staršev potekal med njimi in možem oziroma ženo njihovega
otroka, še posebno v času medsebojnega obiskovanja, skupnih obedov, praznovanj ipd.
Razumljivo je, da je bila težnja privzgojiti slovenstvo v drugi generaciji v teh primerih še
močnejša kot pri otrocih, poročenih s Slovenci, kar pojasnjuje odnos prve generacije do
etnične zavesti otrok. Redkejši so primeri, ko je potreba po seznanjanju s slovensko kulturo
pripeljala neslovenskega zakonca do učenja materinega jezika svojega partnerja. Pri tistih
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izseljencih prvih generacij, ki živijo v etnično mešanem zakonu, pa se je kontakt z drugimi
etnijami v okviru družine vzpostavil že s samo zakonsko zvezo. Otroci slovenskih staršev
niso bili le most med dvema in več kulturami, ampak poleg zadovoljstva z življenjskim
standardom tudi najtehtnejši razlog za stalno naselitev v Avstraliji. (Čebulj Sajko, 2000)

Bistvenega pomena za ohranjanje slovenščine je razmeroma veliko priložnosti za njeno
rabo. Takih priložnosti imajo največ tisti, ki so poročeni s partnerji slovenskega porekla in
tisti, ki vzdržujejo redne/pogoste stike s starimi starši ali z njimi celo živijo v istem
gospodinjstvu. Na splošno socializacijski vzorci, v katere je vključeno veliko število
slovensko govorečih oseb (prijateljev, sosedov ali znancev in sočlanov iz etničnih
organizacij), ugodno vplivajo na ohranitev dvojezične kompetence. Najlepši zgled tega je
uspešno delovanje prvih predvojnih izseljencev, ki je potekalo skorajda izključno v
slovenščini. Pri tem moramo poudariti pomen udejstvovanja v prostočasnem, družabnem,
kulturnem ali verskem življenju, aktivnega sodelovanja ali le obiskov kulturnih prireditev v
slovenskih domovih, sodelovanja v pevskih zborih, glasbenih ansamblih, folklornih
skupinah, kot tudi izdajanja in branja slovenskih glasil, časopisov in revij, ustvarjanja in
poslušanja radijskih oddaj, obiskovanja tečajev slovenskega jezika in ohranjanja vezi s
Slovenijo. Vse našteto prispeva k večjim možnostim za vsaj delno ohranitev jezika. (Šabec,
2001)
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7 SLOVENSKA DRUŠTVA V AVSTRALIJI
7.1 POMEN DRUŠTEV
Oddaljenost od domovine je Slovence v Avstraliji prisilila, da so se organizirali v slovenskih
društvih, kjer so gojili slovensko besedo in kulturo. Zaradi številčno močne emigracije po 2.
svetovni vojni so društva v Avstraliji zelo mlada po nastanku, vendar zelo aktivna.
Ustanavljanja društev so se začela takoj, ko so ljudje začutili potrebo po združevanju in ko
so bili za to dani pogoji. Potrebno je bilo dobiti lokacijo z vsemi dokumenti, poleg tega pa še
ogromno finančnih sredstev. Res pa je, da domov niso začeli graditi takoj po ustanovitvi
društva. Zbirali so se pri drugih etničnih skupnostih ali pa so najeli mestne dvorane za
zabave ali prireditve, kar počnejo še dandanes, če jih želijo organizirati za več ljudi. Društva
so dobro organizirana, saj imajo izvoljene predsednike, tajnike in ožje člane odbora. V
društvih se člani zadržujejo z različnimi motivi, ki so največkrat kulturno-umetniški,
zabavni, športni… Najpomembnejši motiv je vsekakor možnost druženja z rojaki in pogovor
v domačem jeziku. Zaradi različnih motivov so bile ustanovljene različne sekcije: pevski
zbor, folklorna skupina, recitatorske skupine, športne skupine, zabavni ansambli. V svojih
domovih prirejajo več kulturnih in zabavnih prireditev ob pomembnejših praznikih in
jubilejih. Društva organizirajo pustovanja, silvestrovanja, miklavževanja in mnoga druga
tipična slovenska praznovanja. Vsa društva niso enako aktivna, v nekaterih je življenje
pestrejše, v nekaterih manj. Za nadaljnje razvijanje slovenske kulture in drugih dejavnosti,
ki so pomembne za obstoj slovenske etnične skupnosti, je zelo pomembna mlada generacija
izobražencev in umetnikov, ki se v različnih oblikah vključuje v kulturno življenje
Slovencev v Avstraliji. S svojo kvaliteto na področju likovne umetnosti, glasbe in literature,
se slovenska izseljenska društva vse bolj povezujejo s kulturnimi organizacijami v matični
domovini. Izmenjave teh kulturnikov so postale že tradicionalne. Prav tako tudi umetniki iz
Slovenije nastopajo pri slovenskih izseljencih, obiščejo pa jih tudi pevske ter zabavnoglasbene skupine.
Na območju Melbourna delujejo štiri društva (Melbourne, Jadran, Planica in St. Albans), v
bližnjem Geelongu je Slovenska zveza Ivan Cankar, v Alburyju-Wodongi pa Slovensko
društvo dveh mest. Tudi na območju Sydneya delujeta dve močni društvi: Slovensko
društvo Sydney in Slovenski klub Triglav. Slovenci v Wollongongu se združujejo v klubu
Planica, manjše društvo je tudi v Newcastlu. V Južni Avstraliji deluje Slovenski klub
Adelaide, neformalno pa se naši rojaki povezujejo tudi v Riverlandu. Na območju
prestolnice Canberre deluje Avstralsko-slovensko društvo Canberra, v zvezni državi
Queensland pa sta Slovensko društvo Planika in Klub Lipa. V Zahodni Avstraliji je večina
Slovencev povezana v Slovenskem klubu v Perthu. (Slovenci v Avstraliji, 2010)

- 39 -

7.2 PREGLED DRUŠTEV PO DRŽAVAH IN TERITORIJIH
Preglednica 6: Pregled slovenskih društev v Avstraliji.
DRŽAVE IN
TERITORIJI

MESTO

DRUŠTVO/KLUB

Geelong

Slovensko društvo Melbourne (Slovenian Association
Melbourne Inc.)
Slovensko – avtralski socialni in športni klub Jadran (S.A.S.S
Jadran)
Slovensko društvo 'Planica' Springvale (Slovenian
Association 'Planica' Springvale)
Slovensko športno društvo St. Albans (Slovenian Sport
Association St. Albans)
Slovensko društvo dveh mest: Albury in Wodonga
(Slovenian Twin City Club Albury-Wodonga)
Slovensko kulturno in športno društvo Ivan Cankar
(Australian Slovenian cultural and sports association Ivan
Cankar)

Sydney

Slovenski klub Triglav (St. John's Park Community Club)

Melbourne
Melbourne
Melbourne
VIKTORIJA
Melbourne
AlburyWodonga

Sydney

NOVI JUŽNI WALES

Slovensko društvo Sydney (Slovenian Association Sydney)
Avstralsko slovensko društvo Tivoli (Australian Slovenian
Newcastle Society "Tivoli")
Slovensko – avstralski klub Planica (Slovenian Australian
Wollongong Club Planica )

ZAHODNA
AVSTRALIJA

Perth

JUŽNA AVSTRALIJA

Adelaide

Slovenski klub Adelaide (Slovenian Club Adelaide Inc.)

Brisbane

Slovensko društvo Planika (Bocce Centre Planika Inc.)
Gold Coast Bocce Club 'LIPA' Inc (Gold Coast Bocce Club
'LIPA' Inc.)
Avstralsko – slovensko društvo Canberra (Slovenian
Australian Association of Canberra Inc.)

QUEENSLAND
Gold Coast
AVSTRALSKI GLAVNI
TERITORIJ

Canberra

Slovenski klub Perth (Slovenian Club of Perth)

Vir: Verska središča, društva in organizacije v Avstraliji, 2010

7.2.1 VIKTORIJA (VICTORIA)
Slovensko društvo Melbourne (Slovenian Association Melbourne Inc.), takrat imenovano
Slovenski klub Melbourne, je bilo ustanovljeno leta 1954. Majhna peščica ljudi se je zbrala
in poskušala nuditi razvedrilo Slovencem iz vseh koncev domovine v besedi, glasbi in
tradiciji. Je najstarejše slovensko društvo v Avstraliji. Po ustanovitvi Slovenskega kluba
Melbourne se je začutila potreba po medsebojnem obveščanju in septembra 1955 je izšla
prva številka društvenega časopisa Vestnik. Društvo je postajalo aktivnejše in začelo zbirati
denar za slovenski dom. Želja po svojih prostorih se je uresničila in sledila je uradna
otvoritev Slovenskega kluba Melbourne 4.septembra 1960. Društvo je leta 1962 izdalo prvo
slovensko knjigo v Avstraliji, delo Berta Pribca Bronasti Tolkač, ter začelo z delovanjem
knjižnice. Šola za poučevanje slovenskega jezika je začela leta 1977 in se še danes nadaljuje
vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu. Vsa leta otroci in mladina z folklornimi plesi in
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igricami pridno sodelujejo pri proslavah in prireditvah. Knjižnica, ki je na razpolago vsem,
ima bogato vrsto različnih knjig in nudi razne informacije. V arhivu so slovenski časopisi in
ostali dokumenti o Slovencih v Avstraliji. V okviru kluba deluje vsakodnevni otroški vrtec
pod vodstvom mamic, kjer se srečujejo otroci tretje slovenske generacije. (Slovensko
društvo Melbourne, 2010) Novembra 2009 so praznovali 55 obletnico delovanja.
Slovensko – avstralski socialni in športni klub Jadran (S.A.S.S. Jadran) je bil ustanovljen
leta 1971, v zahodnem delu Melbourna. Nastal je na pobudo skupine ljudi iz Primorske, zato
kluba ni bilo težko poimenovati Slovenski Primorski socialni klub Jadran. S prostovoljnimi
prispevki se je leta 1973 kupilo zemljišče s stanovanjsko hišo, leta 1980 pa so začeli z
gradnjo dvorane, seveda s prostovoljnim delom. Dogradili so se razni športni objekti:
teniško, odbojkarsko, nogometno igrišče ter 6-stezno pokrito balinišče. Leta l978 je bil
ustanovljen Pevski zbor Jadran. Nastopal je na prireditvah v klubu, kakor tudi v drugih
klubih v Melbournu in pa v drugih zveznih državah Avstralije. Gostovali so tudi v Sloveniji.
Pred nekaj leti so se pevci združili s pevci iz drugih klubov in danes je zbor znan pod
imenom Planika. Kmalu po ustanovitvi kluba je začela delovati slovenska dopolnilna šola.
Leta 1977 se je odprla tudi Knjižnica Srečka Kosovela. Omembe vredna je tudi čebelarska
šola. (S.A.S.S. Club Jadran Inc., 2010)
Slika 3: Pročelje zgradbe in vrta kluba Jadran.

Vir: S.A.S.S. club Jadran Inc., 2010
Slovensko društvo Planica Springvale (Slovenian Association Planica Springvale) je bilo
ustanovljeno leta 1972 v Melbournu. Leta 1974 sta bili ustanovljeni dopolnilna šola
slovenskega jezika in mladinska folklorna skupina. Leta 1975 je bila ustanovljena balinarska
sekcija. Sodelovali so na Australia Day Festival-u, tam so se predstavili s hrano ter s
kulturnimi in športnimi točkami. Tudi lovska in ribiška družina obstaja že od leta 1979.
Društvo Planica je dobilo leta 1980 svoje glasilo Novice. Sodelovali so tudi pri radiu SBS.
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Društvo ima zelo aktivno folklorno skupino z mladimi in starejšimi plesalci. Leta 1990 so
dobili še balinarsko stavbo z lovsko in mladinsko sobo, šolo ter knjižnico. (Slovensko
društvo Planica Springvale, 2010)
Slovensko športno društvo St. Albans (Slovenian Sport Association St. Albans) je bilo
ustanovljeno leta 1981 pod imenom Veseli lovci. Društvo je takrat prirejalo strelska
tekmovanja, zabave in plese v najeti dvorani. Leta 1991 pa je pričelo z gradnjo lastnega
poslopja in tako je bil prvi ples v delno dokončanih prostorih že istega leta. Slovesna uradna
otvoritev doma je bila 7.novembra 1998. V klub je včlanjeno približno 60 družin. (Slovenian
Sport Association St. Albans, 2010)
Slovensko društvo dveh mest: Albury in Wodonga (Slovenian Twin City Club AlburyWodonga) je bilo ustanovljeno leta 1970. Društvo ima balinišče in v tej zvezi organizira
tekmovanja, katerih glavni namen je druženje. Organizirajo zabave in vzpostavljajo stike z
ostalimi Slovenci po svetu. Srečanje članov društva je vsako soboto, nedeljo in takrat, kadar
so balinarska tekmovanja. Člani se srečujejo ob priložnostih z obiski iz Slovenije,
organizirajo pa tudi zabave za člane. (Slovensko društvo dveh mest: Albury in Wodonga,
2010)
Slovensko kulturno in športno društvo Ivan Cankar (Australian Slovenian cultural and
sports association Ivan Cankar) deluje v Geelongu, ki je približno eno uro oddaljen od
Melbourna. Klub je bil ustanovljen leta 1955 za majhno vendar dinamično slovensko
skupnost. Leta 1963 so začeli tudi s slovensko šolo. Ustanovljena je bila tudi folklorna
skupina. Klub ima tudi aktivno dramsko skupino. (Australian Slovenian Cultural & Sports
Association Ivan Cankar, Geelong Inc, 2010)
.

7.2.2 NOVI JUŽNI WALES (NEW SOUTH WALES)
Slovenski klub Triglav (St. John's Park Community Club) v Sydneyu je bil ustanovljen leta
1971. Glavna naloga je bila, da poskrbi za prostore, v katerih bi se Slovenci sestajali na
kulturno-družabnih prireditvah in postopoma organizirali klub po vzorcu že obstoječih, z
istim interesom in sorodnimi cilji. V okviru kluba Triglav se je razvijal klub, ki je skrbel
predvsem za družabne prireditve. V okviru kluba so delovale: dopolnilna šola slovenskega
jezika, folklorna skupina, pevski zbor, balinarji, dramska skupina in drugi. Izdajali so tudi
klubsko glasilo Triglav, a so ga zaradi finančnih težav ukinili. V zadnjih nekaj letih se je iz
izrazito etnične organizacije spremenil v ustanovo, ki je na voljo širši javnosti. Za ta korak
se je odbor odločil izključno zaradi ekonomskih razlogov. Zaradi boljše razpoznavnosti za
neslovensko govoreče člane in okolice je prišlo do spremembe imena kluba iz Triglav klub v
St. John's Park Community Club. Danes je v članskem registru vpisanih nad 350 finančnih
članov in več kot 1500 pridruženih članov. (St. John's Park Community Club, 2010)
Slovensko društvo Sydney (Slovene Association Sydney) je bilo ustanovljeno leta 1957.
Slovensko društvo Sydney je družabno in kulturno središče Slovencev v Sydneyju in
okolici. Urejeno po avstralskem pravilniku o društvih je lastnina slovenskih članov. V
društvu prirejajo tudi kulturne, zabavne in plesne prireditve, silvestrovanje, materinski in
očetovski dan, srečujejo pa se 2x mesečno. (Slovensko društvo Sydney, 2010) Društvo
razpolaga z dokaj bogato knjižnico, moderno in sodobno opremljeno kuhinjo in jedilnico,
skladiščem, modernim barom, dvorano, ki lahko sprejme do 500 oseb. Posebna soba ob odru
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se uporablja za razne aktivnosti, razstave ali tudi za varstvo otrok. Leta 1997 pa so v spomin
na 40. obletnico postavili kozolec. (Zgodovina Slovencev in ustanovitev Slovenskega
društva Sydney, 2010)
Slika 4 : Prostori slovenskega društva Sydney.

Vir: Moja Slovenija, 2010
Avstralsko slovensko društvo Tivoli (Australian Slovenian Society Tivoli) je bilo
ustanovljen leta 1958 v Newcastlu. Od ustanovitve dalje so cilji društva sledeči: povezati
vse slovenske rojake v Newcastlu in okolici; nuditi pomoč Slovencem, ki jim dela problem
angleščina; dajati nasvet novodošlim rojakom; nuditi pomoč brezposelnim; zbirati sredstva
za postavitev svojega doma ter nuditi zabave in razvedrila. (Australian Slovenian Society
Tivoli Newcastle Inc, 2010) Danes ima približno 50 članov. Ker je večina članov starih od
75 do 90 let, so osrednji dogodki pikniki. (Čebulj Sajko, 2004)
Slovensko – avstralski klub Planica Wollongong (Slovenian Australian Club Planica ) je
bilo ustanovljeno leta 1970. Leta 1983 so uspeli priti do lastnih društvenih prostorov. Na
njihovem zemljišču stoji dvorana, ki lahko sprejme do 130 ljudi. Imajo tudi 3 balinarske
steze. Društveni prostori so v neposredni bližini Wollongonga, samo 3 km iz centra mesta.
Srečujejo se vsako sredo dopoldan in v soboto popoldan. Takrat poteka balinanje, igranje
biljarda, kart in šaha. Nekajkrat letno se udeležijo medklubskih balinarskih tekmovanj.
(Slovensko – avstralski klub Planica Wollongong, 2010)

7.2.3 ZAHODNA AVSTRALIA (WESTERN AUSTRALIA)
Slovenski klub Perth (Slovenian Club of Perth) je bil ustanovljen leta 1978. Lastne
prostore z dvorano so kupili leta 1983. Perthski Slovenci so bili najbolj aktivni med leti
1980 -1992. Število članstva se je zaradi bolezni in staranja, pa tudi zaradi
nezainteresiranosti mladih zmanjšalo z 250 na 100 članov. Prostori kluba so še vedno
vzdrževani in v teh multikulturnih časih odprti tudi ljudem drugih narodnosti. (Slovenski
klub Perth, 2010)
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7.2.4 JUŽNA AVSTRALIJA (SOUTH AUSTRALIA)
Slovenski klub Adelaide (Slovenian Club Adelaide Inc) je bil ustanovljen leta 1957, prvi
prostori kluba so bili zgrajeni leta 1971. Pred tem so najemali druge prostore, kjer so izvajali
druženja. Cilj kluba je ohranjati in okrepiti bogato slovensko kulturno in nacionalno
tradicijo, omogočati kulturno udejstvovanje, rekreacijo, zabavo in udobje svojih članov in
njihovih družin, širiti dediščino in jo promovirati v širši skupnosti. Društvo ima tudi pevski
zbor, v katerem sodelujejo tako starejši kot tudi mlajši člani društva. V klubu deluje tudi
slovenska šola, katero obiskujejo otroci in odrasli. Pouk za otroke traja 1,5h na teden, za
odrasle pa 2h. (Slovenian Club Adelaide Inc., 2010)

7.2.5 QUEENSLAND
Slovensko društvo Planika Brisbane (Bocce Centre Planika inc.) se je razvilo iz
prvotnega Prireditvenega odbora, ki je prirejal družabne večere že med leti 1952 do 1955,
ko se je na podlagi novih pravil januarja 1955 ustanovilo društvo Planinka. Namen društva
je od ustanovitve naprej služiti potrebam slovenske skupnosti v Brisbanu in okolici: s
prirejanjem zabavnih in ostalih prireditev, kakor tudi za medsebojno povezanost tukajšnjih
rojakov. Do 2002 je izhajalo periodično društveno glasilo Glas Planinke. Rojaki se srečajo
vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu. (Bocce Centre Planika Inc., 2010)

Slika 5: Razstava slovenskih izdelkov in ročnih del v društvu Planika.

Vir: Glas Slovenije, 2010
Gold Coast Bocce Club 'LIPA' Inc (Gold Coast Bocce Club 'LIPA' Inc): leta 1991 je bilo
ustanovljeno društvo Slovensko-avstralska skupnost Gold Coast in pričeli izdajati mesečno
glasilo pod imenom Slovenia on Gold Coast. Ime društva so kasneje spremenili v Gold
Coast Bocce Club 'LIPA' Inc. Namen te organizacije je predvsem skrbeti za družabno
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življenje tukajšnjih rojakov s tem, da jim dajo priložnost spoznati se med seboj, da jih s
pomočjo ostalih slovenskih društev v Avstraliji vključijo v slovenske kulturne dejavnosti ter
da vzdržujejo zavest pripadnosti slovenski narodni skupnosti. (Gold Coast Bocce Club
'LIPA' Inc., 2010) Društvo ima svoje balinišče in lepo urejen prostor, kjer se zbirajo rojaki
ob raznih dogodkih in praznovanjih, kakor tudi pri slovenskih svetih mašah. Srečanja imajo
vsako nedeljo. Na leto imajo do štiri izlete, organizirajo pa tudi posebna srečanja ob obiskih
gostov. Enkrat na mesec organizirajo piknik, na katerem se zbere do sto ljudi. (Bocce Club
Lipa, 2010)

7.2.6 AVSTRALSKI GLAVNI TERITORIJ (AUSTRALIAN CAPITAL
THERITORY)
Avstralsko – slovensko društvo Canberra (Slovenian Australian Association of Canberra
Inc) je bilo ustanovljeno leta 1964. V Canberri je bilo takrat le majhno število Slovencev.
Bilo je kakšnih dvajset do tridesetih družin in okrog deset neporočenih fantov. Lastne
prostore pa so dobili že leta 1971, kar pomeni da so med prvimi slovenskimi društvi v
Avstraliji, ki jim je to uspelo. (Avstralsko – slovensko društvo Canberra, 2010)
Preglednica 7: Slovenska društva v Avstraliji, leto ustanovitve in število članov.
LETO
ŠT.
USTANOVITVE ČLANOV

DRUŠTVO/KLUB
Slovensko društvo Melbourne (Slovenian Association Melbourne
Inc.)
Slovensko kulturno in športno društvo Ivan Cankar (Australian
Slovenian cultural and sports association Ivan Cankar)
Slovensko društvo Planika (Bocce Centre Planika Inc.)
Slovensko društvo Sydney (Slovenian Association Sydney)
Slovenski klub Adelaide (Slovenian Club Adelaide Inc.)
Avstralsko slovensko društvo Tivoli (Australian Slovenian Society
Tivoli)
Avstralsko – slovensko društvo Canberra (Slovenian Australian
Association of Canberra Inc.)
Slovensko društvo dveh mest: Albury in Wodonga (Slovenian
Twin City Club Albury-Wodonga)
Slovensko – avstralski klub Planica (Slovenian Australian Club
Planica )
Slovensko – avtralski socialni in športni klub Jadran (S.A.S.S
Jadran)
Slovenski klub Triglav (St. John's Park Community Club)
Slovensko društvo Planica Springvale (Slovenian Association
Planica Springvale)
Slovenski klub Perth (Slovenian Club of Perth)
Slovensko športno društvo St. Albans (Slovenian Sport Association
St. Albans)
Gold Coast Bocce Club 'LIPA' Inc (Gold Coast Bocce Club 'LIPA'
Inc)

1954

(ni podatka)

1955
1955
1957
1957

(ni podatka)
40-80
500
(ni podatka)

1958

50

1964

(ni podatka)

1970

120

1970

150 družin

1971
1971

210
1850

1972
1978

161
100

1981

60 družin

1991

60

Vir: Verska središča, društva in organizacije v Avstraliji, 2010
Društva so danes neke vrste ostanki prve generacije, v svojem delovanju pa so vse bolj
pasivna. Mnoga društva niso odprta več kot enkrat na teden ali pa še to ne. Veliko je
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slovenskih izseljencev, ki niso čutili potrebe po druženju s Slovenci v društvih in zato tja
niso zahajali. Tudi večina pripadnikov druge generacije, ki so tja kot otroci hodili skupaj s
svojimi starši, zdaj ne kaže večjega zanimanja za druženje take vrste. Slovenska društva so
bila v preteklosti vsekakor pomemben del ohranjanja slovenske tradicije in folklore (še bolj
pa verjetno domače slovenske besede). Tradicija je močno zakoreninjena v zavesti mnogih
priseljencev prve generacije, in tako se v obdobju, ko se starajo, ko jih je vse manj in ko
velikokrat ne dopustijo, da bi se v društvih ali v njihovi vrsti tradicije karkoli spremenilo,
pojavlja težava, ki jo bodo verjetno težko rešili. Velikih, praznih stavb ne bodo več mogli
vzdrževati, verjetno jih bodo na koncu morali sporazumno prodati. (Mikola, 2005)
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8 MEDIJI
8.1 RADIO
Marca leta 1975 je bila izdana vladna odločitev za uvedbo večjezikovnega radia v Avstraliji
za neangleško govoreče skupnosti. Istega leta je bil imenovan poseben odbor za ustanovitev
etničnih radijskih postaj. Odbor je iskal sodelavce, ki bi bili pripravljeni brezplačno
sodelovati pri radiu. V Sydneyu je bila ustanovljena radijska postaja 2EA in v Melbourneu
3EA. Številki označujeta državo (NSW in Victorio), kratica EA pa pomeni Ethnic Australia.
V Sydneyu je stekla prva slovenska oddaja 9. junija 1975 pod vodstvom že pokojnega
gospoda Jožeta Čuješa. To je bil začetek trimesečne poskusne dobe etničnih radijskih oddaj.
Postaja si je pridobila takojšen uspeh in priljubljenost pri poslušalcih. V času poskusne dobe
je oddajala v sedmih jezikih: grškem, arabskem, malteškem, italijanskem, španskem,
turškem in v jezikih nekdanje Jugoslavije. Zaradi priljubljenosti in morda tudi želje po
domači besedi in glasbi se je poskusna doba podaljšala kar na tri leta in v svoj spored
vključila še več jezikov. (SBS Radio - Več jezikov en glas Avstralije, 2010)

8.1.1 RADIO SBS
Je eden najpomembnejših avstralskih etničnih radijskih postaj, saj predvaja program v kar
68 jezikih in ima več kot 650 ur oddajanja tedensko. Slovenski program pokriva
mednarodne, avstralske in slovenske novice poročevalcev iz Avstralije, Slovenije ter
Avstrije, Italije in Argentine. Radio redno sodeluje s slovenskimi radijskimi postajami Radio
Ognjišče, Radio Maribor, Radio Murski val, Radio Koper, Radio Kranj, Radio Jesenice in
drugimi radio postajami, ki redno pripravljajo novice o dogodkih v Sloveniji. Slovenski
program je na sporedu dvakrat tedensko, radio pa je možno poslušati tudi preko interneta.
Oddajo v slovenskem jeziku lahko slišite vsako nedeljo in vsak torek med 8.00 in 9.00 uro
dopoldne v Melbourneu in v Sydneyu; ob torkih med 9.00 in 10.00 dopoldne pa v vseh
glavnih mestih Avstralije. Radijski sporedi so pestri tako glasbeno kot informacijsko. V času
60 minut lahko slišite najnovejša poročila, katere obogatijo zvočni prispevki iz Slovenije in
Avstralije, iz zamejstva in drugih krajev sveta; obvestila naših organizacij, pogovore z
ljudmi z vseh koncev sveta ter medijske, politične, športne, verske, šolske, kulturne,
diplomatske, mladinske in druge zanimivosti, ki so opremljene z bogato izbiro glasbe. Pred
nekaj leti je bila ustanovljena posebna oddajna služba kot neodvisna avtoriteta za vodenje
etničnega radijskega oddajanja z imenom Special Broadcasting Service ali s kraticami SBS.
Po vladni nameri naj bi se razširila tudi v druge avstralske države. Konec avgusta 1979 so
priključili dva nova oddajnika, ki sta omogočila priključitev poslušalcev iz Wollongonga in
Newcastla. 26. januarja 1994 so se vključili v meddržavno radijsko oddajanje v 68 jezikih, v
vseh glavnih mestih Avstralije. (SBS Radio - Več jezikov en glas Avstralije, 2010)
Slovenski program je v prvi vrsti namenjen prvi generaciji Slovencev v Avstraliji. Druga in
tretja generacija sta iz prispevanja k vsebini oddaje praktično izključeni. Poslušalcev mlajših
generacij oddaje v slovenskem jeziku je zelo malo. Vzroki za to so predvsem nerazumevanje
slovenskega jezika. Mlajša generacija ne kaže posebnega zanimanja ali želje za to, da bi se
program spreminjal. Nasploh v zvezi z radijskimi oddajami med mlajšimi generacijami ni
zaznati interesa, da bi se oddaja, katere obstoj je odvisen od števila pripadnikov etnične
skupine, aktivno nadaljevala v prihodnosti. (Mikola, 2005)
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8.1.2 3 ZZZ - 92.3FM
V drugi polovici meseca novembra leta 1987 se je prvič poskusno oglasila nova radijska
postaja in v enem tednu sta se zvrstili kar dve slovenski oddaji. Druga poskusna oddaja je
bila velikonočna oddaja leta 1988. (10 let slovenske oddaje na Radiu 3 ZZZ - 92.3FM,
2010) Radio nima vsedržavne zasnove in oddaja samo v Melbournu in okolici (Mikola,
2005). Delovanje radijske ure sloni na povsem prostovoljnem delu. V začetku je bil
slovenski program ob torkih od 16.00 - 17.00 popoldne, kasneje od 19.00 - 20.00 ob sredah
zvečer. Slovenske oddaje še danes potekajo ob tem času. Program slovenske oddaje vsebuje
poročila od doma in iz sveta, obvestila slovenskih društev, pogovore z gosti v studiu in
slovensko glasbo. (10 let slovenske oddaje na Radiu 3 ZZZ - 92.3FM, 2010) Vsekakor je
tudi ta oddaja namenjena prvi generaciji, prav tako kot program na SBS. Eden izmed
razlogov za majhno zanimanje mlajših generacij za slovenske radijske oddaje je poleg tega,
da jih program vsebinsko ne zanima, tudi ta, da jih veliko ne razume slovenščine, ki jo
uporabljajo na radijskih postajah. Vendar je v ustvarjanje programa vključena tudi mladina,
ki ima od leta 1994 svojo samostojno uro vsako tretjo sredo v mesecu. Tudi mladinska
radijska ura v veliki meri služi prvi generaciji. (Mikola, 2005) Glede na to, da obe radijski
postaji oddajata slovenski program za peščico prve generacije Slovencev, se sprašujemo,
kakšna je prihodnost teh oddaj. Dejstvo, da je celo mladinska oddaja namenjena prvi
generaciji, pomeni, da se tem oddajam ne obeta svetla prihodnost. Nekaj časa se bodo
zagotovo še obdržale, čez čas pa bodo verjetno nujne nekatere spremembe – po vsej
verjetnosti delna sprememba jezika v angleščino.
Slika 6: Urednica in novinarka slovenskega programa na radiu 3ZZZ Meta Lenarčič.

Vir: Moja Slovenija, 2010

8.1.3 RADIO 4 EB, QUEENSLAND
Bil ustanovljen leta 1977. Slovenska radijska ura je na sporedu vsako soboto večer od 18.00
– 19.00. Ustanovitelj slovenske skupine je Fredi Milner, ki tudi letos že 12. leto vodi
slovenski program. Delo pri radiju 4 EB, kjer sodelujejo še druge tukaj živeče narodne
skupine, je brezplačno. Postaja se vzdržuje delno iz članarine, sponzorjev in nekaj državne
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pomoči. Vsak urednik radijskega programa mora sam pripraviti program in ga tudi sam iz
studia posredovati poslušalcem. (Slovenska Radijska skupina 4 EB, 2010)

8.1.4 2VOX FM
Drugega aprila 1995 so Slovenci v Wollongongu na radiju 2VOX FM dobili pol ure časa za
slovenski program na lokalnem radiu. To je bila ena od večjih pridobitev za skupnost na
območju Wollongonga in Illawarre. Že po nekaj mesecih so jim dodelili celo uro za
slovenski program. (Hatežič, 2008). Slovenski program je na sporedu že 15 let.

8.1.5 RADIO 5EBI FM, ADELAIDE
V okviru radia 5 EBI lahko slišimo tudi dve slovenski oddaji, ki sta na sporedu ob sredah od
19.00 do 20.30 in ob nedeljah od 14.00 do 14.30 (Prireditve izven Slovenije, 2010).
Program obsega mednarodne in avstralske novice, novice iz Slovenije ter novice v zvezi s
slovensko skupnostjo v Adelaidi. Med drugim program služi tudi kot sredstvo obveščanja za
dogodke, ki se bodo zgodili v okviru Slovenskega Kluba Adelaide in Slovenskega verskega
središča v Adelaide. (Radio 5EBI, 2010)

8.2 TELEVIZIJA
8.2.1 C31 TV
Community Television Melbourne, Victoria je neprofitna televizijska postaja, ki daje
različnim skupnostim v državi Viktoriji možnost lastne predstavitve in objavljanja novic
preko njihovega medija (TV). Njihov program poteka v 24 jezikih, med katerimi je možno
slišati tudi slovenskega in sicer vsako sredo ob 13. uri. (Prireditve izven Slovenije, 2010)

8.3 TISK
Društva in verska središča se uveljavljajo tudi kot založniki časnikov in knjig. Vloga
izseljenskega tiska je za aktivno življenje izseljenske skupnosti vitalnega pomena in je med
pokazatelji njene zrelosti in razvitosti. Publikacije, ki izhajajo v matičnem jeziku, so od
nekdaj med ključnimi pokazatelji življenja posamezne izseljenske skupnosti, njenega
organiziranega delovanja znotraj društev ter pestrosti različnih kulturnih in družabnih
dogodkov. Priseljenski časopisi, revije, letni koledarji in zborniki imajo nadvse opazno
vlogo v okviru prizadevanj za močnejše kulturno povezovanje priseljenske skupnosti. Med
letoma 1970 in 1980, ko je slovensko izseljevanje v Avstralijo doseglo svoj vrh, je izhajalo
15 publikacij. (Koderman, 2008) Kljub relativno velikemu številu publikacij v slovenski
skupnosti v Avstraliji bi v ospredje postavili dve, ki sta s svojim več desetletnim izhajanjem
najbolj zaznamovali življenje med tamkajšnjimi Slovenci: Misli in Vestnik.
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8.3.1 MISLI (THOUGHTS)
Misli je informativna dvomesečna revija za versko in kulturno življenje Slovencev v
Avstraliji. Izdajajo ga slovenski frančiškani, svoje uredništvo pa ima v prostorih misijona v
Kew-u. Prva številka je izšla že leta 1952 in gre tako za najstarejši časopis slovenske
izseljenske skupnosti v Avstraliji. Revija izhaja v 1500 izvodih in jo prejemajo naročniki po
vsej Avstraliji in Slovenci v domovini ter po svetu. Ustanovljena je bila kot mesečnik, od
leta 2007 naprej pa Misli izhajajo v dvojnih številkah - šestkrat na leto. (Slovenski katoliški
misijon sv. Cirila in Metoda, 2010)
Slika 7: Naslovnica revije Misli januar/februar 2010.

Vir: Misli, 2010
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8.3.2 VESTNIK (MESSENGER)
Vestnik je začel izhajati v letu 1955 kot društveno glasilo Slovenskega društva Melbourne.
Kmalu po nastanku je preraslo društvene okvire in bilo namenjeno širši slovenski javnosti v
Avstraliji. Enkrat mesečno je publikacija izhajala vse do leta 1995, od takrat pa so izšle le
še posamezne priložnostne številke. Zadnja, jubilejna številka je izšla novembra 1999 ob 45letnici Slovenskega društva Melbourne. Kot oblika preproste publikacije je v letu 2006 za
potrebe obveščanja članov nastal bilten. (Koderman, 2008)
Slika 8: Naslovnica glasila Vestnik februar 1985.

Vir: Koderman, 2008
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8.3.3 GLAS SLOVENIJE
Glas Slovenije je avstralsko - slovenski informativni časopis. Prvič je izšel 10. maja 1993 v
Melbournu, najprej kot štirinajstdnevnik na osmih straneh. Od leta 1996 je Glas Slovenije
izhajal v Sydneyu. Ob peti obletnici časnika leta 1998 je ta začel izhajati tudi v elektronski
obliki kot prvo avstralsko-slovensko elektronsko glasilo na internetni strani Stičišče
avstralskih Slovencev (http://www.glasslovenije.com.au). Leta 2000 se je Glas Slovenije
preoblikoval v mesečnik. Januarja 2000 je mesečnik dobil še angleško prilogo z naslovom
The Voice of Slovenia. Časnik Glas Slovenije se uporablja pri pouku slovenskega jezika v
državni srednji šoli v Viktoriji in na inštitutu za slovenske študije. (Bohnec, 2005)
Slika 9: Naslovnica časopisa Glas Slovenije november/december 2002.

Vir: Glas Slovenije, 2010
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8.3.4 RAFAEL
Rafael je glasilo slovenske cerkve ter verskega in kulturnega središča Sv. Rafaela v
Sydneyu. List je začel izhajati leta 1966 z namenom, da bi obveščal vernike o dogajanjih v
skupnosti, bogoslužju in programih v posameznih krajih. Na začetku je list izhajal štirikrat
letno, danes pa zaradi sorazmerno majhne naklade (1.400 izvodov) izhaja dvakrat na leto.
List prejemajo rojaki po vsej obširni Avstraliji. (Rafael - glasilo verskega in kulturnega
središča Sv. Rafaela v Sydneyu, 2010)
Slika 10: Naslovnica glasila Rafael .

Vir: Rafael - glasilo verskega in kulturnega središča Sv. Rafaela v Sydneyu, 2010

Ostale publikacije, ki jih izdajajo društva za svoje člane in izhajajo v manjših nakladah so:
Novice/Bulletin (društveno glasilo, ki ga izdaja Slovensko društvo 'Planica', Springvale),
Slovenia South Australia Newsletter (društveno glasilo, ki ga izdaja Slovenski klub
Adelaide), Klubske novice (društveno glasilo, ki ga izdaja Slovenski klub Perth), Slovenija
on Gold Coast (društveno glasilo, ki ga izdaja Gold Coast Bocce Club Lipa).
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Preglednica 8: Slovenski periodični tisk v Avstraliji med letoma 1952 in 1990.

Naslov

Leto
prvega
izida

Kraj
izida

1

Misli / Thoughts
Informativni mesečnik za versko in kulturno življenje Slovencev
v Avstraliji

1952-

Sydney,
Melbourne

2.

Slovenska kronika / Slovenian Independent
Newspaper in Australia, glasilo Slovenskega društva Sydney

1954-1970

Sydney

3.

Vestnik / Messenger
Neodvisno glasilo Slovencev v Avstraliji, izdaja Slovensko
društvo Melbourne

1955–

Melbourne

4.

Slovenski obzornik
Revija svobodnih Slovencev

1957–

Sydney

5.

Žar / The Glow
Slovene Newspaper in Australia

1958–1960

Sydney

6.

Rafael
Glasilo slovenske cerkve

1965–

Sydney

7.

Glas Planike
Glasilo Slovenskega društva Planika

1965–

Brisbane

8.

Resnica / Truth
Slovenski blagovestni vestnik / Slovene Gospel Herald

1967–1968

Canberra

9.

Slovenska vest
Književni magazin za kulturo in družbena vprašanja
Slovenske novice / Slovenian-Australian Club News Journal
Glasilo Slovensko-avstralskega društva v Canberri
(1969–1970 Pavliha, 1970–1973 Triglav, 1987 – Slovenske
novice)
Društvene novice SDS / Association News
Organ of Slovene Association Sydney, glasilo Slovenskega
Društva Sydney
Nedelja
Cerkvena oznanila slovenskega verskega središča v
Merrylandsu

1967–1975

Sydney,
Dunaj

1969–

Canberra

1971–

Sydney

1971–

Sydney

10.

11.

12.
13.

Triglav
Glasilo društva Triglav

1971–

Sydney

14.

Novo doba
(1936–1958 Napredak, 1960–1970 JAL, 1970 – Novo doba, od
1972 s slovensko stranjo)

1970–

Sydney

15.

Naše slovo
Revija književnega društva Južnih Slovanov

1978

Sydney

16.

Naše novine / Our Newspaper
An Australian Independent Weekly Newspaper in Yugoslav
Languages

1978-1980

Sydney

17.

Avstralski Slovenec
Slovensko društvo Sydney

1973-1983

Sydney

18.

Novice / Bulletin
Glasilo slovenskega društva Planica Springvale

1980

Melbourne

19.

Klubske novice / Slovene Klub Newspaper
Glasilo Slovenskega kluba v Perthu

1980

Perth
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20.
21.
22.

Naš list
Revija Združenja jugoslovanskih piscev v Avstraliji
Svobodni razgovori
Glasilo SALUK – Slovensko-avstralski literarno-umetniški
krožek
Lojzetov konjiček
Glasilo Slovencev, ki iščejo medsebojne stike

1982-1983

Melbourne

1982-

Sydney

1987-

Perth

Vir: Koderman, 2008

8.4 OSTALI MEDIJI/FORUMI
8.4.1 GLAS SLOVENIJE – STIČIŠČE AVSTRALSKIH SLOVENCEV
(Slovenian Media House Sydney)
To je avstralsko slovenska informativna spletna publikacija, ustanovljena leta 1996. Spletna
stran je večina v slovenščini, razen posameznih člankov, ki so v angleščini. Glavni urednik
je Florjan Auser, sedež pa imajo v Sydneyu. Spletna stran obsega tekoče novice in
informacije iz Slovenije, slovenskih organizacij v Avstraliji in po svetu. Obsežen je tudi
arhiv, kjer najdemo Glas Slovenije, publikacije slovenskih predstavništev v Avstraliji,
mesečne revije Misli, članke, novice, kontaktne podatke in povezave do slovenskih medijev,
organizacij v Avstraliji in po svetu. (Slovenian Australian Network and Slovenian Media
House, 2010)

8.4.2 THEZAURUS
Thezaurus je internetni portal, ki je bil ustanovljen v Melbournu leta 1998 z namenom
ustvariti internetni pouk učenja slovenščine ter povezavo do raznih kulturnih vsebin. Nastal
je v okviru inštituta za slovenske študije v Viktoriji (Institute for Slovenian studies of
Victoria). Služi slovenskemu rodu, kjerkoli živi po svetu, poleg tega predstavlja Slovenijo in
slovensko kulturo v svetu. Ciljna skupina so potomci slovenskih izseljencev in vsak, ki se
zanima za Slovenijo in slovensko kulturo. Ustanovitelji so si s Thezaurusom kot
komunikacijskim orodjem zastavili kot cilj v prvi vrsti povezovanje, izmenjavo in
spoznavanje Slovenije, ter sodelovanja z institucijami in posamezniki. Thezaurus je
virtualna knjižnica za študij slovenskega jezika in kulture, z izbranimi spletnimi
povezavami, s spletno revijo, jezikovnim delom in podatki o slovenskih tečajih, spletno
učilnico, forumi in spletno galerijo. (Thezaurus, 2010)
Slika 11: Vsebine internetnega portala Thezaurus.

Vir: Thezaurus, 2010
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8.5 CERKEV
Verska središča so sestavni del organiziranega slovenskega izseljenskega življenja. Slovenci
v začetku priseljevanja niso imeli slovenskih duhovnikov in cerkva v Avstraliji, kasneje, ko
jih je na tej celini živelo že večje število, pa so sami začeli pošiljati prošnje za slovenskega
duhovnika v Avstraliji. Prošnji sta se odzvala najprej patra Klavdij Okorn in Beno Korbič,
ki sta maja leta 1951 prispela v Sydney. Oba sta bila patra katoliške vere frančiškanov.
Kmalu so Slovenci s pomočjo prostovoljnih prispevkov zgradili cerkev, ki je dodala
narodnostni pripadnosti element religioznosti. (Mikola, 2005) Versko vzgojo avstralskih
Slovencev so že v prvih letih po 2. svetovni vojni prevzeli slovenski frančiškani, ki vodijo
verska središča v Sydneyu, Melbournu in Adelaidi. Cerkev opravlja pomembne naloge tudi
na področjih socialnega dela, šolstva in kulture (Slovenci v Avstraliji, 2010). Čeprav veliko
ljudi danes ne prihaja v cerkev, pa ji je delno uspelo narediti to, kar društvom ni: obdržati v
svojih prostorih delček slovenske druge generacije. To, da se tu in tam nekateri pripadniki
druge generacije še zberejo v verskem središču in da prihaja tudi peščica tretje generacije,
pa lahko verjetno tudi pripišemo dejstvu, da gre v samem temelju vsake religiozne
organizacije za drug namen združevanja, kot ga imajo na primer izseljenska društva.
(Mikola, 2005)

8.5.1 SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON MELBOURNE - KEW
Slovenski katoliški misijon, Melbourne – Kew (Slovenian chatolic mission sts. Cyril and
Methodius, Melbourne – Kew) je predvsem sad dela in prizadevanj pokojnega patra Bazilija
A. Valentina in slovenskih izseljencev. Misijon je dokaj razvejana dejavnost. Je versko
središče (cerkev sv. Cirila in Metoda), kulturno središče (izdajanje revije Misli, knjig in
šolskih učbenikov, Baragova knjižnica in knjigarna, arhiv, narodne noše, kulturni programi,
razstave); socialno središče (dom matere Romane za ostarele s 30 posteljami, Baragov
hostel, Društvo sv. Eme) in izobraževalno središče (Slomškova šola, tečaj slovenskega
jezika za odrasle).
-

CERKEV SV. CIRILA IN METODA je bila zgrajena leta 1968. To je bila tudi prva
slovenska cerkev v Avstraliji. Pod cerkvijo je dvorana, kjer se ljudje zbirajo ob
nedeljah po maši, na razne praznične dni in ob praznovanjih, kulturnih programih ter
vsako tretjo nedeljo v mesecu na družinskem kosilu, ki ga pripravlja Društvo sv.
Eme s sodelavci.
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Slika 1: Cerkev sv. Cirila in Metoda in Baragov dom.

Vir: Slovenski katoliški misijon sv. Cirila in Metoda, 2010
-

BARAGOV DOM je res dom raznovrstnim dejavnostim slovenskega misijona in
kraj srečevanj, praznovanj in delovnih srečanj slovenske skupnosti. V njem deluje
tudi hostel, ki je bil sprva dom slovenskim fantom, ki so pred pol stoletja množično
prihajali v Avstralijo. Pozneje je dajal in daje zavetišče ljudem iz različnih koncev
sveta.

-

BARAGOVA KNJIŽNICA ima nad 4.000 knjig. Največ je slovenskih, zadnja leta
pa je na razpolago tudi vse več knjig v angleškem jeziku. Knjižnica je bila
ustanovljena leta 1977. Knjižnica ima tudi svoj oddelek - Bazilijevo ustanovo, ki je
neke vrste knjigarna in pošilja knjige, avdio in video kasete, CD-je in DVD-je po
vsej Avstraliji, Novi Zelandiji in drugod po svetu. Pri knjižničarki lahko naročite
tudi učbenike slovenskega jezika.

-

SLOMŠKOVA ŠOLA je bila ustanovljena leta 1960. Šola ima pouk prvo in tretjo
nedeljo v mesecu od 11.00 do 13.00 ter še dodatne dneve po urniku. Tu dobijo mlajši
otroci (od 5 do 12 let) nekaj znanja slovenskega jezika, predvsem pa pripravijo
kulturne programe za materinski in očetovski dan ter za Miklavža. (Slovenski
katoliški misijon sv. Cirila in Metoda, 2010)

8.5.2 VERSKO IN KULTURNO SREDIŠČE SV. RAFAELA SYDNEY
Versko in kulturno središče sv. Rafaela, Sydney (St. Raphael Slovenian Mission,
Merrylands, Sydney) je glavni center slovenstva v Sydneyu in eno glavnih slovenskih
središč v Avstraliji nasploh. Cerkev je bila zgrajena leta 1973, deset let kasneje pa tudi
velika stavba ob njej. Tekom desetletij je misijon - in v njegovem okviru predvsem
slovenska cerkev - postal osrednje zbirališče sydneyskih Slovencev. V tem središču je cela
vrsta aktivnosti, ki jih potrebuje in uporablja celotna slovenska skupnost v širšem
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sydneyskem okolju. Tukaj imajo svoj dom: HASA – Zgodovinski arhiv Slovencev v NSW,
dramska skupina, Slomškova sobotna šola, pevski zbori in druge skupine. V tej dvorani se
prirejajo razne proslave in zabave, likovne in druge razstave. Tu se družijo upokojenci na
svojih rednih srečanjih.
Slika 2: Razstava ob praznovanju 40-letnice obstoja in delovanja verskega in kulturnega
središča Merrylands.

Vir: Versko in kulturno središče Sv. Rafaela Sydney, 2010
-

SLOMŠKOVA ŠOLA deluje običajno ob sobotah popoldne, včasih vsako drugo
nedeljo v mesecu. Poleg nižjih razredov Slomškove šole imajo tudi šolo slovenskega
jezika za odrasle. Šola za odrasle deluje vsako drugo in četrto soboto v mesecu.

-

HASA je historični arhiv za slovenske Avstralce, formalno ustanovljen leta 2003.
Soustanovitelj je Znanstvenoraziskovalni center SAZU iz Ljubljane. Od ustanovitve
do otvoritve so sodelavci HASA (vsi prostovoljci) uredili celotno gradivo obeh
slovenskih organizacij v Sydneyju in društva v Newcastlu, zbrali nekaj zbirk
posameznikov, postavili razstavo in izdali knjigo Sadovi slovenske dediščine; knjiga
na osnovi zbrane dokumentacije prikazuje petdesetletni razvoj slovenstva v Sydneyu.
Arhivsko gradivo je obdelano po naslednjih kategorijah: splošno, institucije, literarna
dela in publikacije, področja delovanja, filmi – videoposnetki – fotografije. V
delovanje HASA so se vključili tudi mlajši člani slovenske skupnosti. (Čebulj Sajko,
2004)
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Slika 3: Tabla z napisom, ki jo je daroval Znanstvenoraziskovalni center SAZU kot
soustanovitelj arhivskega centra v Sydneyju .

Vir: Čebulj Sajko, 2004

8.5.3 VERSKO SREDIŠČE SVETA DRUŽINA ADELAIDE
Je verski center slovenstva v Južni Avstraliji. V skupnosti delujeta kar dva cerkvena pevska
zbora - odrasli mešani, ki je redno pel pri svetih mašah in otroški zbor Pevčki, pozneje
preimenovan v Mladinski pevski zbor Anton Martin Slomšek. Poleg verske skupnosti je
pater ustanovil slovensko šolo, ki je takrat štela 65 učencev in dve učiteljici. Svojo lastno
cerkev so dobili leta 1982, do tedaj pa so delovali v najemniških prostorih. (Slovensko
versko središče sveta družina Adelaide, Južna Avstralija, 2010)
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Slika 4: Slovensko versko središče sveta družina Adelaide, Južna Avstralija.

Vir: Slovensko versko središče sveta družina Adelaide, Južna Avstralija, 2010
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8.6 SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA (SIM)
Združenje Slovenska izseljenska matica skrbi za Slovence po svetu ter pospešuje njihove
stike z domovino. Je prostovoljno in neprofitno združenje. Ustanovljena je bila leta 1951 z
namenom, da bi tedanja Ljudska Republika Slovenija vzpostavila stike s slovenskimi
izseljenci, zdomci in njihovimi potomci in da bi z njimi sodelovala, posebej pri ohranjanju
slovenskega kulturnega izročila. Osnovni namen in cilji Slovenske izseljenske matice so
razvijanje dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne zavesti Slovencev po svetu, zlasti
njihovih potomcev. To skušajo doseči z razvijanjem, pospeševanjem in utrjevanjem vrednot
na področju kulturne ustvarjalnosti, različnih oblik izobraževanja, športnega udejstvovanja,
ustvarjanjem, varovanjem in razširjanjem vedenja o domovinskih, zgodovinskih, kulturnih
in drugih vrednotah. Združenje Slovenska izseljenska matica (SIM) deluje v dobro
Slovencev doma in po svetu, njegovi programi pa so vključeni v kulturne, izobraževalne,
turistične, promocijske in druge programe nacionalnega pomena. Organizirajo gostovanja
slovenskih kulturnih skupin med izseljenci, jim posredujejo gradivo za delovanje pevskih
zborov, folklornih in drugih skupin. Skrbijo za seznanjanje slovenske javnosti z dejavnostjo
izseljencev, organizirajo gostovanja njihovih kulturnih skupin ter prirejajo razstave o
njihovem delovanju in predstavljajo umetniške dosežke izseljencev in njihovih potomcev.
Pobudo za ustanovitev SIM so dali ameriški Slovenci ob obisku prve večje slovenske
kulturne skupine v ZDA po 2. svetovni vojni. SIM skrbi tudi za izdajo revij in publikacij.
Od leta 1953 – 2003 so izdajali Slovenski izseljenski koledar. V letu 1954 je SIM začela
izdajati tudi mesečno revijo Rodna gruda, dolga leta edino specializirano revijo, namenjeno
Slovencem, živečim po svetu. Maja leta 2004 so začeli izdajati revijo Slovenija.svet. Leta
1962 je SIM izdala priročne učbenike v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem in
španskem jeziku. Pomagala je tudi pri izdaji nekaterih spominskih del slovenskih
izseljencev. Bila je pobudnica za ustanovitev Poletne šole slovenskega jezika, ki je bila
prvič organizirana leta 1982 v Kranju, namenjena potomcem slovenskih izseljencev z vsega
sveta. (Slovenska izseljenska matica. Zgodovina, 2010)
Slovenski izseljenski koledar je bil redni letni zbornik SIM. Bil je zbornik o kulturi in
literarnem ustvarjanju za Slovence po svetu. Prvič je izšel novembra 1953 za leto 1954 kot
naslednik Ameriškega družinskega koledarja, ki je izhajal v ZDA. Zasnovan je bil za
objavljanje prispevkov o zgodovini slovenskega izseljenstva, življenjepisov znanih
slovenskih izseljencev, opisov organizacij, društev, knjižnic, narodnih in delavskih domov,
časopisja, šol, župnij in cerkva ter informacij o domovini. Koledar je izhajal vse do leta
2003. (Predstavitev - Slovenski izseljenski koledar, 2010)
Rodna gruda je začela izhajati leta 1954 za Slovence po svetu s podnaslovom Časopis za
Slovenske rojake v inozemstvu. Revija naj bi pomagala gojiti in poglabljati ljubezen do
rojakov in domovine, utrjevati medsebojne stike in vezi ter Slovencem po svetu pričarati
košček njihove rodne dežele. Rojake je po drugi svetovni vojni seznanjala s takratnim
položajem in obnovo Slovenije. Prav tako jim je svetovala pri društvenem, kulturnem in
podpornem delovanju Slovencev po svetu. Od leta 1955 dalje je imela podnaslov Glasilo
Slovenske izseljenske matice. Sprva je izhajala desetkrat letno, od leta 1957 pa dvanajstkrat
na leto. Revija s povzetki v angleškem in španskem jeziku je izhajala 50 let in je bila
tradicionalno priljubljena v vseh slovenskih sredinah po svetu. (Predstavitev - Rodna gruda,
2010)
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Slika 5: Naslovnica revije Rodna gruda, december 2001.

Vir: Tatjana Malec, 2010
Slovenija.svet: z januarjem 2004 se je Rodna gruda preimenovala v Slovenija.svet. Izhajala
je do decembra 2005, ko je Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, na osnovi
javnega razpisa, odobril finančna sredstva za izdajanje specializirane revije za Slovence po
svetu zasebnemu podjetju Otroci d.o.o. (Predstavitev - Slovenija.svet, 2010)
Moja Slovenija je največja in osrednja izseljeniška revija pri nas ter je darilo države
Slovenije Slovencem, ki živijo izven meja svoje domovine. Tiskane izvode vsak mesec v
nakladi 3.200 izvodov dobivajo društva, izseljeniške krovne organizacije in skupnosti
Slovencev po vsem svetu, ki lahko revije vsak mesec brezplačno razdelijo med slovensko
sredino ter jo podarijo vsem svojim članom in rojakom. (Moja Slovenija – združuje
Slovence!, 2010)
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Slika 6: Naslovnica revije Moja Slovenija, avgust 2006.

Vir: Moja Slovenija – združuje Slovence, 2010
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9 SLOVENSKO ŠOLSTVO V AVSTRALIJI
Začetke slovenskega šolstva v Avstraliji najdemo že veliko let nazaj. Prve so bile dopolnilne
šole pri verskih središčih, kasneje pa pri slovenskih društvih. Leta 1972 je bila ustanovljena
Slomškova slovenska šola v Verskem središču Merrylands. Leta 1978 pa je slovenska
skupnost v Avstraliji pozdravila prve maturante iz slovenskega jezika. Leta 1988 se je
odprla tudi možnost učenja in izpopolnjevanja v slovenskem jeziku mladim in odraslim na
akademski stopnji: ustanovljen je bil namreč lektorat iz slovenskega jezika na Macquarie
univerzi v Sydneyu.

9.1 SLOMŠKOVA ŠOLA MERRYLANDS
Slomškova šola, katere glavni namen je poučevanje slovenskega jezika in kulture v
najširšem pomenu te besede, je začela delovati septembra 1960. Takrat je pater Bazilij
Valentin skupaj s sodelavci prvič organiziral učenje slovenskega jezika. Po maši, 4.
septembra 1960, se je začela slovenska šola pod vodstvom Jožeta Kapušina. Prijavilo se je
štirinajst otrok, pouk pa je potekal vsako prvo nedeljo v mesecu. (Koderman, 2007) Delo
učiteljic, učiteljev in sester je igralo pomembno vlogo pri ohranitvi slovenske identitete in
skupnosti. Ob svojem prihodu v Melbourne so sestre v prvih letih prevzele velik delež
poučevanja in priprav na nastope. Otrok je bilo vedno več, tako da jih je bilo vrsto let dovolj
za dva velika razreda. Leta 1975 je štela Slomškova šola nad 40 otrok. (Slomškova šola
Kew – Melbourne, 2010) Slovenski jezik se mlade in tudi starejše v sklopu Slomškove šole
v Melbournu kljub majhnemu številu učencev še danes poučuje. Šolo delno podpira šest
slovenskih društev, ki so včasih tudi sama organizirala podobno poučevanje, a so ga zaradi
pomanjkanja zanimanja pozneje opustila. Slomškova šola ter njeni učitelji in učenci imajo
od samega začetka pomembno vlogo tudi pri pripravljanju programa prireditev, kot so
vsakoletna majska materinska proslava in septembrsko praznovanje očetovskega dne, ki
potekajo v Baragovem domu. (Koderman, 2007)

9.2 SLOVENŠČINA KOT PRIZNAN ŠOLSKI JEZIK V
AVSTRALSKEM ŠOLSKEM SISTEMU
Inštitucije, ki ponujajo slovenščino, so Viktorijska šola jezikov (Victorian School of
Languages), ki je bila prva, ki je vpeljala slovenščino v državni šolski sistem (1977), druga
pa je Sobotna šola za jezike (Saturday School of Community Languages), ustanovljena v
NSW (1979).
Victorian School of Languages je bila edinstvena državna šolsko vzgojna ustanova, ki so
jo v Viktoriji uvedli leta 1934 zato, da zadosti potrebe po drugih jezikih (ne samo
tradicionalne nemščine in francoščine). Ko so leta 1977 uvajali slovenski jezik, je imela šola
23 jezikov. Danes nudi šola 42 evropskih, azijskih in afriških jezikov. Šola je služila za
model drugim šolskim sistemom. Odgovorna oseba za uvedbo slovenščine v šolo je
Aleksandra Čeferin, ki je leta 1976 ustanovila tudi Slovensko učiteljsko zvezo Viktorija
(Slovenian Teachers Association of Victoria). Od leta 1977 do 2005 je pouk slovenščine, v
Viktorijski šoli jezikov, obiskovalo 498 dijakov. (Čeferin, 2008)
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School of Community Languages je bila ustanovljena 1978 v NSW, kjer je novo
ustanovljeni šolski odbor vpeljal slovenski jezik v šolski sistem. V začetku leta 1980 je bil
dovršen proces vpeljave mature iz slovenskega jezika. Prvi maturanti iz slovenskega jezika
so se tako vpisali v letu 1980 in polagali maturo v letu 1981. Začeli so z velikim številom
učencev. To število se je z leti zmanjševalo, vendar so razredi še obstajali. Tudi nekaj
maturantov je bilo vsako leto. (Slovenščina v avstralskem šolskem sistemu, 2009)
Vlada je podpirala učenje jezikov, saj brez tega ni prave komunikacije med ljudmi in
deželami. Tako je poskušala napraviti ravnovesje s tem, da dijaki dobijo dodatnih pet točk
pri maturitetnih rezultatih. Mnogo slovenskih dijakov si je na ta način s slovenščino
pomagalo. (Slovenščina v avstralskem šolskem sistemu, 2009) Leta 2005 so maturirali
zadnji štirje dijaki iz predmeta slovenščina. To je bila zadnja skupina, ki je vzela
slovenščino kot maturitetni predmet v Avstraliji. Po 25 letih slovenščina kot šolski predmet
več ne obstaja, saj se je avstralsko šolsko ministrstvo odločilo, da ukine vse predmete, kjer
je vpisanih manj kot 15 dijakov. (Čeferin, 2008) Časi, ko so bile klopi slovenskih
dopolnilnih šol in klopi v državnih šolah polne, so minili. Tako kot zahaja danes manj ljudi
v slovenska društva in v cerkev, tako kot manj Slovencev bere in posluša slovenske radijske
oddaje, tako je tudi naraščaja v slovenskih dopolnilnih in državnih šolah manj ali pa ga
ponekod sploh več ni.

9.3 KAKO SE JE ODNOS DO PRISELJENCEV ODRAŽAL NA
PODROČJU AVSTRALSKEGA ŠOLSTVA
Kot je bilo že omenjeno, avstralsko družbo v odnosu do priseljencev bistveno zaznamujejo
tri obdobja (obdobje asimilacije, integracije in multikulturalizma). Sledi kratek opis
navedenih obdobij in prikaz, kako se je odnos do priseljencev odražal na področju šolstva.

9.3.1 ASIMILACIJA
Prvo obdobje (1901 – 1966) je bilo zaznamovano z vero v prednosti homogenosti in vizijo
Avstralcev kot bele nacije. V tem času so zavračali imigracijo iz neevropskih držav,
prednost pa so imeli Britanci. Obravnavati imigrante podobno kot ostale Avstralce je bilo
bistvo asimilacijske politike. Priselitvena politika povojne avstralske vlade je temeljila na
pričakovanju, da se lahko vsakdo relativno enostavno nauči angleščine, sprejme avstralske
kulturne vrednote in se s tem odreče svoji kulturni identiteti. Odrasle migrante so začeli
poučevati angleščino leta 1948. Imigranti so tečaje angleščine obiskovali brezplačno, saj so
bili financirani z javnimi sredstvi. Obiskovali so jih lahko toliko časa, dokler so jih
potrebovali. O poučevanju angleščine njihovih otrok pa je bilo sprejeto prepričanje, da je
zanje učenje angleščine enostavno in se jo bodo naučili spontano, že samo s tem, da bivajo v
angleškem govornem okolju. Minister za migracije Harold Holt je izjavil, da so otroci
najmanjši problem, saj so prilagodljivi na avstralski način življenja in se hitro naučijo jezika.
Če ne prej, se ga naučijo v šoli in pogosto lahko pomagajo staršem, da si pridobijo znanje
angleščine, ki ga potrebujejo na delu. Da bi to dosegli, je potrebno vedno in povsod
uporabljati le angleščino. Z učenci je potrebno govoriti v angleščini, oni morajo govoriti v
njej vsak dan, pri vsaki aktivnosti, v šoli in zunaj nje. Angleščina je bila torej jezik, ki ga je
bilo potrebno uporabljati ne le v javnih prostorih, temveč tudi doma. Večina tedanjih
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prišlekov iz Slovenije ni znala angleščine, še manj pa so jo znali njihovi otroci. Doma so
najpogosteje govorili slovensko, kar jim je lahko zunaj doma povzročalo težave, še posebno,
če so bili straši pri uporabi slovenščine zelo dosledni. (Peček, 2004)

9.3.2 INTEGRACIJA
Sledilo je obdobje (1967 – 1972) tranzicije, imenovano integracija. Nova politika naj bi
sporočala, da imigrantom ni več potrebno povsem in takoj opustiti svoje kulturne preteklosti
in postati del homogene avstralske kulture, temveč da je to proces, ki lahko traja dlje časa.
Osnovni razlog za spremembe je bil pomanjkanje imigrantov, saj so se življenjski pogoji v
Zahodni Evropi izboljšali, kar pomeni, da v Avstralijo ni bilo dotoka novih imigrantov,
veliko se jih je tudi izselilo. Raziskava Oddelka za imigracijo (Department of Immigration)
iz leta 1971 je razkrila, da sta največja problema med imigranti jezik in komunikacija, saj je
zelo majhen odstotek odraslih imigrantov obiskoval tečaj angleščine. Avstralska vlada se je
torej srečala z vprašanjem, kako pritegniti nove imigrante in kako jih zadržati v Avstraliji,
vse bolj jasno pa je bilo, da bo to mogoče le z drugačnim odnosom do njih. Nova politika je
morala iti v smer upoštevanja njihove kulturne preteklosti, hkrati pa dati večji poudarek tudi
učenju angleščine. V začetku sedemdesetih let je bila narejena raziskava, v kateri so
ugotovili, da angleško govoreči otroci dosegajo boljše učne rezultate kot njihovi vrstniki,
katerih materinščina ni angleščina. Kot so poudarili, je razlog v pomanjkljivem znanju
angleščine, saj otroci, ki ne znajo angleščine do določene stopnje, ne morejo slediti pouku v
angleščini. V začetku sedemdesetih let se je vlada odločila, da bo financirala izobraževanje
otrok imigrantov v javnih in privatnih šolah ter prevzela odgovornost za izobraževanje
učiteljev in preskrbo s primernim učnim gradivom. Začeli so tudi s tečaji angleškega jezika
za otroke. Tečaji so trajali štiri do šest tednov, nato pa so šli otroci v redno šolo. (Peček,
2004)

9.3.3 MULTIKULTURALIZEM
Leta 1977 je bila definirana prva formalna javna politika avstralskega multikulturalizma, ki
se je odražala tudi na področju šolstva. Znanje drugega jezika se je vse manj pojmovalo kot
pomanjkljivost in vse bolj kot prednost in ne kot nekaj, kar ogroža okolje in posameznika,
temveč kot nekaj, kar ga bogati. Kot je zapisano v multikulturni politiki oddelka za
izobraževanje viktorijskih šol, je naloga šolskega sistema preprečevanje razvoja rasizma in
predsodkov ter pomoč učencem pri razvoju razumevanja in spretnosti, ki jim bodo
omogočile učinkovito in uspešno sodelovanje v multikulturni družbi. Takšno razumevanje
in spretnosti se bodo po njihovem mnenju lahko razvile v šolskih programih, ki natančno in
pozitivno odražajo kulturni pluralizem, vzpodbujajo kulturno vključevanje in pomagajo
učencem, da razvijejo spretnost v angleščini, spretnost v jeziku, ki ni angleščina;
poglobljeno znanje in zavedanje lastne kulture in kulture drugih,... Multikulturno
izobraževanje ni del učnega načrta kot samostojen predmet. Predmeta, ki najbolj odražata
multikulturalizem, sta angleščina kot drugi jezik (English as a second language – ESL) in
drugi jezik (Language other than English – LOTE). Multikulturno izobraževanje mora biti
sestavni del vseh glavnih učnih področij, prežemati vse dele učnega načrta in vplivati na vso
šolsko prakso. (Peček, 2004)
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Angleščina kot drugi jezik (English as a second language – ESL): tukaj gre za učence,
katerih starši niso iz angleško govorečega okolja, sami pa so se rodili v Avstraliji. Ti so sicer
lahko vešči angleščine, vendar se predvideva, da bodo imeli v šoli z njimi zaradi njihovega
porekla več težav kot z ostalimi učenci. Ni nujno, da šola prav za te učence naredi nekaj
posebnega, drugačnega ali dodatnega, vendar bo zanje dobila nekoliko več denarja že zaradi
njihovih korenin. Ti otroci imajo pravico obiskovati angleščino kot drugi jezik. Leta 2002 je
bilo v šolah v Viktoriji okoli 25 % učencev z neangleškim govornim poreklom. Od vseh
omenjenih učencev jih je 35,7 % ustrezalo kriterijem za vpis na angleščino kot drugi jezik.
To je predmet, ki je namesto 'prave' angleščine. Zahteve pri njem niso tako visoke glede
razumevanja jezika. Gre za nekoliko bolj enostavno, funkcionalno angleščino. Angleščina
kot drugi jezik je tudi maturitetni predmet. Angleščina kot drugi jezik je v avstralskih šolah
standard, kar verjetno izhaja tudi iz zavedanja, da predmet ne predstavlja le golega učenja
angleščine kot jezika, temveč je tudi zelo pomemben most med eno in drugo kulturo.
(Peček, 2004)
Drugi jezik (Language other than English – LOTE): programi vseh drugih jezikov so
namenjeni bodisi učencem, ki želijo ohraniti materinščino in jo nadalje razvijati, torej prvi,
drugi, tretji ali še mlajši generaciji migrantov, bodisi učencem, ki jim je angleščina materni
jezik, pa se želijo naučiti drugih jezikov. Leta 2002 je bilo v Viktoriji 95 % osnovnošolcev v
razredih, v katerih so bili osredotočeni predvsem na poučevanje učencev, ki nimajo
nobenega predznanja v drugem jeziku. Podobno razmerje je bilo tudi v srednji šoli. Glavni
cilj programov je naučiti učence jezika zaradi komunikacije. V Viktoriji drugih jezikov ne
izvajajo le v državnih in privatnih osnovnih in srednjih šolah. Obstaja tudi cela vrsta
etničnih šol znotraj etničnih skupnosti, poleg tega pa se učenci lahko učijo jezika tudi v
Viktorijski šoli jezikov (Victorian School of Languages). Ta je edina jezikovna šola v
Viktoriji, ki ponuja formalno izobraževanje na maturitetnem nivoju. Podobno je v Novem
Južnem Walesu. V primeru večjih jezikov in kjer je večja koncentracija priseljencev na
enem kraju, imajo redni predmet na srednji šoli. Za jezika, za katere ni veliko interesa, kot je
npr. slovenščina, kjer v eni šoli ne morejo dobiti toliko ljudi, da bi lahko nastavili rednega
učitelja, je treba imeti pouk ob sobotah. Začeli so s šestimi razredi slovenščine, po dva v treh
šolskih centrih Viktorijske šole jezikov. Od leta 2002 je bil pouk le še v enem razredu v
Melbournu. V Viktorijski šoli jezikov se je leta 2002 10 srednješolcev učilo slovenščino.
(Peček, 2004)

- 67 -

10 PRIHODNOST SLOVENŠČINE V AVSTRALIJI
10.1 DEJAVNIKI KI PRISPEVAJO K OHRANJANJU SLOVENŠČINE
Kot smo že prej omenili, je bistvenega pomena za ohranjanje slovenščine razmeroma veliko
priložnosti za njeno rabo. Prav tako je pomemben tudi odnos, ki ga imajo izseljenci do
materinščine. Ni vseeno, če so do jezika indeferentni. Verjetnost, da si bodo zavestno
prizadevali za ohranitev materinščine, je nedvomno večja pri tistih, ki menijo, da je jezik
pomemben bodisi iz sporazumevalnih bodisi iz etničnih vzrokov. Tisti, ki menijo, da je
materinščina bistveni in nepogrešljivi del njihove etnične identitete, slovenščino praviloma
tudi bolje obvladajo. Razmerje med jezikovnimi odnosi in med dejansko jezikovno rabo
seveda ni vedno preprosto in enoznačno in pozitiven odnos do ohranitve slovenščine sam po
sebi še ni zagotovilo, da se bo jezik tudi obdržal. Ne glede na to pa pozitiven odnos do
materinščine delno prispeva k njeni vsaj začasni ohranitvi. Seveda na izbiro jezika, na
odločitev, s katero se sooča izseljenec v vsakem posameznem primeru, vpliva še cela vrsta
drugih dejavnikov, med njimi tudi t.i. situacijski dejavniki: tema pogovora, okolje, v
katerem se odvija pogovor in sogovornik. (Šabec, 2001)
Pomemben dejavnik je tudi okolje, saj se slovenski jezik uporablja predvsem na etničnih
prireditvah, medtem ko ga v bolj formalnih okoljih skorajda ni slišati. Podobno se govori
slovenščina v domačem okolju in v prijateljskih krogih, tako rekoč 'prepovedana' pa je v
delovnem okolju. Dejavnik, ki torej odloča o tem, ali govoriti v slovenščini, je stopnja
formalnosti oz. sprejemljivosti/primernosti v določenem okolju za določen dogodek.
Najpomembnejši in odločilen dejavnik pa je nedvomno sogovorec v sporočevalni verigi.
Glavni kriterij za izbiro slovenščine je namreč naslovnik. Če so presodili, da je le temu
slovenščina bolj pri srcu kot angleščina ali pa da se v njej lažje izraža, so skoraj vedno
izbrali slovenščino, na angleščino pa prešli vsakokrat, ko se je v pogovor vključil enojezični
angleško govoreči govorec. Izbira jezika v dani situaciji je torej odvisna od govorčeve
psihološke in sociološke naravnanosti, tj od stopnje bližine oz. družbene distance, ki jo želi
ustvariti med seboj in naslovnikom. Gre torej za rabo stilističnih sprememb, v tem primeru
preklapljanja dveh jezikov, v funkciji medsebojnega prilagajanja. Jezik, ki je udeležencem v
pogovoru skupen, je uporabljen kot sredstvo premostitve medsebojne razdalje in kot
znamenje solidarnosti, če gre za sodelovanje, pričakovanje potencialnih koristi od pogovora
ali preprosto za medsebojno naklonjenost. Možna je tudi nasprotna situacija, ko se z izbiro
drugega jezika želimo od sogovorca distancirati in poudariti medsebojne razlike v statusu ali
kje drugje (tak je primer staršev, ki se zatečejo k slovenščini, ko ne želijo, da bi njihove
pogovore poslušali otroci. Zanimivi so tudi primeri, ko starši govorijo z otrokom v
slovenščini, ta pa dosledno odgovarja v angleščini, čeprav slovenski jezik vsaj delno
obvlada). (Šabec, 2001)
Med dejavniki, ki najbolj prispevajo k ohranjanju slovenščine, je med najpomembnejšimi
razmeroma visoka stopnja znanja slovenščine. Ta je najvišja pri tistih, ki so se slovenščine
naučili kot otroci v Sloveniji, torej pri pripadnikih prve generacije. Pri tem ni
zanemarljivega pomena niti sam način učenja, saj imajo tisti, ki so se jezika učili tudi v šoli
in ne le doma, prednost, ker poleg narečnih variant obvladajo tudi knjižni jezik in so vešči
pisanja. Višja izobrazbena stopnja prinese torej višjo stopnjo dvojezičnosti. Pri tistih
izseljencih, ki so se slovenščine naučili v Avstraliji, je stopnja znanja najvišja tam, kjer so jo
govorili doma kot osnovni pogovorni jezik, poleg tega pa so še obiskovali slovenske tečaje.
Precej nižja je stopnja znanja slovenščine pri tistih izseljencih, ki so v otroštvu doma
govorili oba jezika ali pa pretežno angleško. Treba je še omeniti, da pri tistih, ki so bili
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rojeni v Sloveniji, znanje slovenščine praviloma upada sorazmerno z dolžino bivanja v
Avstraliji oz. s časovno distanco od izselitve. (Šabec, 2001)

10.2 'ZAVZETOST ZA SLOVENSTVO'
Še posebej pri starejših ljudeh pride zavzetost za slovenstvo bolj do izraza. Z 'zavzetostjo za
slovenstvo' ali z izražanjem svoje etnične pripadnosti so Slovenci prvih povojnih generacij
že v preteklosti opredeljevali svojo drugačnost v odnosu mi – drugi v okviru avstralske
družbe. Pri tem so imeli vidni simboli etnične identitete primarno vlogo, saj so bile narodne
noše, jedi, glasba, plesi, petje in jezik najbolj razpoznavni zunanji znaki slovenstva v
Avstraliji. (Čebulj Sajko, 2000)
Društva, klubi in verska središča so ves čas imeli pomembno vlogo v življenju izseljencev.
Bili so nadomestilo za prekinjene sorodstvene in prijateljske zveze doma; na medsebojnih
srečanjih so rojaki uresničevali potrebo po pogovoru v maternem jeziku, bili so center
družabnosti, predvsem pa mesta, kjer se je v okviru skupnosti vzpostavljal odnos mi – drugi
med prvimi in drugimi generacijami. V tem odnosu so imeli Slovenci, rojeni doma, vlogo
prenašalcev tradicije in kulture izvorne družbe na mlajše generacije.

10.3 JEZIK PRI DRUGI GENERACIJI IZSELJENCEV
Pripadniki druge generacije izseljencev niso več izseljenci, ampak njihovi potomci, rojeni v
'novem', za njih domačem kulturnem in družbenem okolju, v katerem so bili socializirani.
Prva pomembna razlika, do katere prihaja pri socializaciji druge generacije, je materni jezik,
v katerem je posameznik socializiran. Poglejmo razlike, do katerih prihaja v drugi generaciji
slovenskih izseljencev pri jeziku socializacije:
1. materni jezik je angleščina, kar najpogosteje zasledimo pri mešanih zakonih ali v
primeru posamične naselitve v novo kulturo, ko starši niti ne vzdržujejo stikov z
izseljensko skupnostjo;
2. kot materni jezik nastopata dva jezika in to predvsem v mešanih zakonih. Tako
govorimo o bilingvizmu;
3. kot materni jezik nastopa slovenščina, ki ji sledi tuj jezik. Nosilke le tega so lahko
skupine vrstnikov, ki so poleg družine najpomembnejši dejavnik primarne
socializacije. Situacija je v primerjavi z mešanimi zakoni izrazito diglosična;
4. slovenščina kot materni jezik, ko se otroci do vstopa v šole ne srečajo z jezikom
večinske kulture in živijo v kulturnem getu izseljenske skupnosti. (Lukšič Hacin,
1995)

10.4 OPUŠČANJE SLOVENŠČINE
Dejavniki, ki vplivajo na opuščanje slovenščine, so ravno nasprotni od dejavnikov za
ohranjanje slovenščine. Gre torej za razmeroma nizko stopnjo obvladanja slovenščine, ki
je med drugim odvisna od redkih priložnosti za rabo jezika in od negativnega odnosa do
njegove ohranitve. Opuščanje slovenščine pospešujejo predvsem etnično mešani zakoni ter
geografska in družbena mobilnost predvsem pri pripadnikih mlajših generacij. Izselitev iz
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prvotnih sosesk največkrat pomeni opustitev sodelovanja v etničnih organizacijah in
vzpostavljanje novih poslovnih in prijateljskih vezi, ki ne temeljijo več na etničnih kriterijih.
(Šabec, 2001)
Za slovenščino, koliko se še uporablja, so torej značilne predvsem velika nestabilnost in
zmanjševanje sporazumevalne kompetence. Raba je omejena največ na govor, bralna in
predvsem pisna kompetenca sta na bistveno nižji ravni. Kot šibkejša v odnosu do angleščine
je slovenščina zelo dovzetna za angleške vplive in podvržena neprestanim spremembam.
Angleški vpliv se kaže na vseh jezikovnih ravninah. Viden je na primer že pri sami
izgovorjavi, kjer imajo v Sloveniji rojeni govorci kar precejšnje težave z nekaterimi
angleškimi glasovi. Še močnejši je vpliv angleškega jezika na oblikoslovnem področju, kjer
so slovenski sklanjatveni vzorci posplošeni, poenostavljeni in jih tudi opuščajo, pa tudi v
skladnji, kjer postaja slovenski besedni vrstni red vse bolj podoben angleškemu. Šabec
(2001, str. 134) navaja značilna primera, ki omenjene vplive lepo ponazarja.
'S taprva moja žena pa še oba brat smo šli v Slovenija.'
'See, je blu težku in jaz sm se zmerom bala, da jaz sem pridno delala, da jaz ne bi bla
fajrana, you know.'

10.5 UGOTOVITVE IN NAPOVED STANJA SLOVENŠČINE V
AVSTRALIJI
Ko govorimo o učenju novega jezika, je zelo pomembno, kam se je posameznik naselil. V
primeru, da je v tuje okolje prišel sam ali z družino, je bil prisiljen, da se novega jezika
nauči. Številčnejša strnjena naselitev in nastanek organizirane izseljenske skupnosti pa sta
posameznikom omogočila ohranitev starega načina življenja in komuniciranje v maternem
jeziku. S tem so se izolirali od večinske skupnosti. Večina ljudi, ki so živeli predvsem
znotraj skupnosti, se je novega jezika naučila le toliko, kolikor ga je nujno potrebovala za
preživetje v tujem okolju. Za drugo generacijo slovenskih izseljencev je značilno, da večina
še razume in govori slovenski jezik, a v vsakdanjem življenju uporablja 'nov' jezik, ki jim je
bližji. Od opisanega odstopajo ljudje, katerih znanje novega jezika se razteza od
minimalnega razumevanja tujega jezika in njegove uporabe do odličnega govorjenja, branja
in pisanja v tujem jeziku. Vendar pa je nov jezik kot sredstvo komunikacije in hkrati kot
kulturni kod za prvo generacijo izseljencev nedosegljiv. Pogosto se ob dolgotrajnem bivanju
v tujini dogaja, da nekatere domače besede izpodrinejo nove. Prav tako se v izseljenski
skupnosti pod vplivi jezikovnega stika izoblikuje nov 'dialekt', ki je mešanica slovenskih in
angleških besed. Velikokrat so nove besede vezane na predmete in pojave, s katerimi so se
ljudje v novem okolju prvič srečali in jih od doma niso poznali, pojavlja pa se tudi že pravo
izpodrivanje besed. (Lukšič Hacin, 1995)
Iz povedanega je mogoče trditi, da med avstralskimi Slovenci prevladuje stanje prehodne
dvojezičnosti. Zelo očiten znak, ki takšno tezo potrjuje, je izredno hitra jezikovna
asimilacija druge generacije. Začelo se je s slovensko enojezičnostjo, nadaljevalo v
dvojezičnost, končalo pa zopet z enojezičnostjo, le da tokrat angleško. Posamezniki, ki so se
zavestno odločili za učenje in ohranjanje slovenščine, so le izjeme, medtem ko se je na ravni
skupnosti že zgodil premik od slovenščine k angleščini. Hitro opuščanje materinščine se
drastično kaže že pri drugi generaciji.
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Kakšna je torej prihodnost slovenščine v Avstraliji? Glede na to, da je predvsem za mlajše
generacije izgubila praktično-sporazumevalno vrednost in da se celo pri starejših ohranja
prej na simbolni kot na realni ravni, bi bilo najbrž nerealno pričakovati, da se lahko ohrani
dlje časa. Še zlasti v deželi, kot je Avstralija, ki je od matične Slovenije geografsko zelo
oddaljena, je to brez dotoka novih priseljencev praktično nemogoče. Gre za popolnoma
naraven proces, v katerem se manjšina ob normalni integraciji v novo okolje prilagodi
novim razmeram. Seveda pa to še zdaleč ne pomeni izginotja občutka pripadnosti
slovenstvu. Večina se v novih okoljih še vedno počuti Slovence in živi nekakšno dvojno
identiteto: tako imamo ljudi, ki so najprej Avstralci, a hkrati tudi Slovenci. To dvojnost
večinoma doživljajo kot prednost, saj jim istovetenje z dvema med seboj dopolnjujočima se
kulturama daje večjo širino, krepi samozavest in daje občutek ponosa in pripadnosti. Vse
dokler bo torej zavedanje o slovenskosti prispevalo k njihovi pozitivni samopodobi, ni
strahu, da bi se Slovenci v Avstraliji in svetu izgubili – in to ne glede na vedno šibkejšo
vitalnost slovenskega jezika v teh okoljih.
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11 ZAKLJUČEK
Selitve so eden od tistih človeških dejavnikov, ki so zgodovinska stalnica. To pomeni, da so
se dogajale vedno in povsod. Na svetu najbrž ne obstaja narod, ki v svoji zgodovini ne bi
doživel selitev kakršne koli vrste. Ljudje se selimo zaradi različnih vzrokov: gospodarskih,
političnih, ideoloških, verskih… Veliko narodov (tudi Slovenci smo med njimi) pa so se v
različnih obdobjih selili zaradi različnih vzrokov ali zaradi kombinacije več razlogov.
Slovensko prebivalstvo je zunaj meja matične države moč najti v treh geografskih enotah: v
zamejstvu sosednjih dežel (Avstrija, Italija in Madžarska) – slovenski zamejci; v
gospodarsko razvitih predelih Srednje in Zahodne Evrope in prekomorskih deželah novejše
kolonizacije (ZDA, Argentina, Kanada, Avstralija,…).
Obstajajo države, ki so na samem vrhu ciljnih držav mednarodnih migrantov in ena izmed
teh je tudi Avstralija. Po drugi svetovni vojni je moralo veliko ljudi zapustiti domačo zemljo
in odpotovati v neznani svet. Med njimi so bili tudi Slovenci. Izseljevanje Slovencev v
Avstralijo se je začelo močneje po 2. svetovni vojni in poteka še danes. Veliko jih je odšlo z
namenom po vrnitvi, a v večini primerov do vrnitve ni prišlo. V Avstraliji so si zgradili hiše,
ustvarili družine in tam ostali za vedno. Življenje je bilo od začetka zelo težko. Prišli so brez
znanja jezika, povrh vsega pa so bila emigrantom dodeljena najtežja in nizko kvalificirana
dela, ki jih domačini niso hoteli opravljati. Tudi domotožje je bilo veliko. V kampih, na
delovnih mestih, v bolnicah, šolah in ostalih javnih ustanovah je bilo dovoljeno
sporazumevanje zgolj v angleškem jeziku, saj je bilo avstralski vladi v interesu, da se
priseljenci čim hitreje asimilirajo. Tako so se od vsega začetka Slovenci zbirali skupaj, da bi
si med seboj pomagali. Jezik je bil zaradi tega eden izmed pomembnih dejavnikov
oblikovanja etničnih naselij. Poleg tega so si priseljenci pridobili še pravico do svojih
društev in organizacij, ki so že pred tem delovale pod okriljem verskih središč. Vzporedno s
postopnim osamosvajanjem posameznika in družin je naraščala njihova želja po druženju s
svojimi rojaki. Slovenci so se organizirali v slovenskih društvih, kjer vzdržujejo slovensko
besedo in kulturo. Društva organizirajo razne dogodke, praznovanja in kulturne prireditve.
Društva obstajajo in so aktivna še danes, vendar v veliko manjšem obsegu. Pri delovanju
verskih središč in slovenskih društev v Avstraliji, sta največji težavi zadnjega desetletja
staranje in umiranje prvih generacij slovenskih izseljencev, saj so bili ključni za razvoj
organiziranega skupnostnega življenja. Mlajše generacije slovenskih izseljencev se že od
nekdaj redkeje vključujejo v življenje skupnosti, ki je bilo za njihove starše med temeljnimi
načeli. Pestrega kulturnega, športnega in verskega dogajanja se udeležuje veliko manj ljudi
kot v sedemdesetih in osemdesetih letih. Veliko društev se je tudi zaprlo oz prenehalo s
svojim delovanjem. Danes je v Avstraliji aktivnih približno 15 društev. Na območju
Melbourna delujejo štiri društva (Melbourne, Jadran, Planica in St. Albans), v bližnjem
Geelongu je Slovenska zveza Ivan Cankar, v Alburyju-Wodongi pa Slovensko društvo dveh
mest. Tudi na območju Sydneya delujeta dve močni društvi: Slovensko društvo Sydney in
Slovenski klub Triglav. Slovenci v Wollongongu se združujejo v klubu Planica, manjše
društvo je tudi v Newcastlu. V Južni Avstraliji deluje Slovenski klub Adelaide, neformalno
pa se naši rojaki povezujejo tudi v Riverlandu. Na območju prestolnice Canberre deluje
Avstralsko-slovensko društvo Canberra, v zvezni državi Queensland pa sta Slovensko
društvo Planika in Klub Lipa. V Zahodni Avstraliji je večina Slovencev povezana v
Slovenskem klubu v Perthu.
Društva so danes neke vrste ostanki prve generacije. Slovenska društva so bila v preteklosti
vsekakor pomemben del ohranjanja slovenske tradicije in folklore, še bolj verjetno pa
domače slovenske besede. Tradicija je močno zakoreninjena v zavesti mnogih priseljencev
prve generacije, in tako se v obdobju, ko se starajo, ko jih je vse manj in ko velikokrat ne
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dopustijo, da bi se v društvih ali v njihovi vrsti tradicije karkoli spremenilo, pojavlja težava,
ki jo bodo verjetno težko rešili. Slovenski radijski programi, ki jih je možno spremljati
danes v Avstraliji na šestih radijskih postajah, so prav tako v prvi vrsti namenjen prvi
generaciji Slovencev v Avstraliji. Druga in tretja generacija sta iz prispevanja k vsebini
oddaje praktično izključeni. Poslušalcev mlajših generacij oddaje v slovenskem jeziku je
zelo malo. Vzroki za to so predvsem nerazumevanje slovenskega jezika. Mlajša generacija
ne kaže posebnega zanimanja ali želje za to, da bi se program spreminjal. Nasploh v zvezi z
radijskimi oddajami med mlajšimi generacijami ni zaznati interesa, da bi se oddaja, katere
obstoj je odvisen od števila pripadnikov etnične skupine, aktivno nadaljevala v prihodnosti.
Tako kot društva je tudi vloga izseljenskega tiska za aktivno življenje izseljenske skupnosti
vitalnega pomena. Priseljenski časopisi, revije, letni koledarji in zborniki imajo nadvse
opazno vlogo v okviru prizadevanj za močnejše kulturno povezovanje priseljenske
skupnosti. Poleg prevladujoče informativne vloge, ki so jo tovrstne publikacije imele za
člane skupnosti, je nezanemarljiva tudi njihova izobraževalna funkcija, s katero člani
skupnosti ohranjajo bralno kulturo maternega jezika. Ta vloga naj bi postala še toliko
pomembnejša za mlajše generacije, ki so odraščale in postajale vedno bolj socializirane v
'novem', avstralskem bivalnem okolju. Podoben problem kot pri slovenskih radijskih
oddajah se pojavlja tudi tukaj. Ob prebiranju in pregledovanju izseljenskega tiska opazimo,
da je vsebina le teh namenjena predvsem starejšim generacijam, torej je ciljna publika tudi
tukaj prva generacija priseljencev.
Kakšna je potemtakem prihodnost slovenskih skupnosti Avstraliji in kakšna je prihodnost
slovenske besede na avstralskih tleh? Razmerje med slovenščino in angleščino v Avstraliji
kaže močno prevlado angleščine na skoraj vseh področjih življenja. Angleščina je jezik
javnih govornih položajev, ima ugodnejši družbeni status in je za napredovanje v družbi
nujna. Dejavniki, ki vplivajo na opuščanje slovenščine, pa bodo tekom let prevladali.
Posledice za jezik so lahko usodne, saj med pripadniki mlajših generacij redko naletimo na
posameznike z delno kompetenco v slovenskem jeziku. Gre torej za razmeroma nizko
stopnjo obvladanja slovenščine. Med drugim so pomembne tudi priložnosti za rabo jezika,
ki bodo z zapiranjem društev in postopnim umiranjem prve generacije čedalje redkejše.
Opuščanje slovenščine pospešujejo tudi etnično mešani zakoni. Gre za popolnoma naraven
proces, v katerem se manjšina prilagodi novim razmeram. Seveda pa to še zdaleč ne pomeni
izginotja občutka pripadnosti slovenstvu. Večina se v novih okoljih še vedno počuti
Slovence. Tako imamo ljudi, ki so najprej Avstralci, a hkrati tudi Slovenci. To dvojnost
večinoma doživljajo kot prednost, saj jim to daje večjo širino, krepi samozavest in daje
občutek ponosa in pripadnosti. Vse dokler bo torej zavedanje o slovenskosti prispevalo k
njihovi pozitivni samopodobi, ni strahu, da bi se Slovenci v Avstraliji in svetu izgubili.
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12 SUMMARY
Migrations are one of those human factors, that are historically constant. This means, that
they were occurring always and everywhere. Most probably there is no nation in the world,
that their own history would not lived to see migration of any kind. People move because of
different causes: of economic, of political, of ideological, of religious … Many nations (also
Slovenes are amongst them) moved in different periods because of different causes or
combination of more reasons. Slovenian population is to find outside of home country in
three geographical units: behind borders of neighboring countries (Austria, Italy and
Hungary) – Slovene minority; in economically developed parts of central and western
Europe and overseas countries of newer colonization (USA, Argentina, Canada,
Australia,…).
Some countries are top states of international migrants and also Australia is one of them.
After 2nd World War a lot of people had to separate from country land and depart to
unknown world. Australia was one those countries, that accepted those people. Slovenians
were also among them. Emigration of Slovenians in Australia started more intensely after
the 2nd World War and courses also nowadays.
Many of them went with intention to return, but that didn't happen in majority of cases. In
Australia they built themselves houses, created families and stayed there forever. Life was
very hard from the beginning. They came without knowledge of language and on top of all,
emigrants were assigned most difficult and lowly skilled jobs that locals didn't want to do.
Also homesickness was strong. In campsites, at hospitals, schools and remaining public
institutions, was allowed to communicate only in English, because it was within interest of
Australian governments, that 'new Australians' more quickly assimilate.
From beginning Slovenes were gathered together, so they help each other. Among important
factors of formulating ethnic settlements, language was one of them. Additionally
immigrants gained right to their own associations and organizations, which worked already
before under sponsorship of religious centers. Their wish for socializing with fellow
countrymen increased at the same time with slowly gaining independence of an individual
and families. Slovenians were organized in Slovene associations, where they cherish
Slovene word and culture. Associations organized various events, celebrations and cultural
events. Some associations are active still nowadays, however in much smaller range.
Biggest problems of last decade are ageing and dying of first generation of Slovenian
expatriates, because they were key for progress of organized life of religious centers and
Slovenian associations in Australia.
Younger generations of Slovenian expatriates rarely include into life of community, which
for their parents was among basic principles. Less people are taking part in variegated
cultural, sports and religious activity than in seventies and eighties. A lot of associations
were closed or stopped with activities. Nowadays in Australia is active approximately 15
associations. Four associations work in region of Melbourne (Melbourne, the Adriatic Sea,
Planica and St. Albans), in nearby Geelong is Slovenian association Ivan Cankar, in AlburyWodonga Slovenian association of two cities. Two strong associations work also in region
of Sydney: Slovenian association Sydney and Slovene club Triglav. Slovenians in
Wollongong unite in club Planica, smaller association is also in Newcastle. In Southern
Australia functions Slovene club Adelaide, unofficial our fellow countrymen connect also in
Riverland. In region of capital of Canberra functions Australian-Slovene association
Canberra, in federal state Queensland are Slovenian association Edelweiss and club Lipa.
Majority of Slovenians is connected in West Australia in Slovene club in Perth.
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Associations today are in some kind remains of first generation. Slovenian associations were
in the past important part of keeping Slovenian tradition and folklores, and especially
Slovene word. Tradition is strongly put in awareness of many immigrants of first generation.
A lot of times they don't allow any changes in associations, so problem occurs, that is not
easy to solve. Slovenian radio programs, are possible to listen today in Australia on six
stations. First of all they are dedicated to first generation of Slovenians in Australia. Second
and third generation are practically excluded from contributing to content of program.
Listeners of radio programs in Slovenian language of younger generations are very few.
Causes for this are above all incomprehension of Slovene language. Younger generation
doesn't show special interest or wish for changes in program. There isn't any interests among
younger generation, that program which existence depends from number of members of
ethnical groups, would continue actively in the future. Like associations, also a role of
emigrant print is of essential meaning for active life of emigrant community. Emigrant
newspapers, magazines, annual calendars and yearbooks consider extremely noticeable part
within context of efforts for stronger cultural connecting of community. Next to dominant
informative part, which such publications has for members of community, there is also
educational function that is also important, with which members of community preserve
reading culture of mother language. This role becomes much more important for younger
generations, which were growing up and become more and more socialized in “new”,
Australian living environment. Similar problem like at Slovene radios occurs also here. With
reading and examining of emigrant print, I notice that it's content is dedicated especially to
older generations, so target public also here is first generation of immigrants.
What is future of Slovenian communities in Australia and what is the future of Slovenian
word in Australian ground? Relation between Slovenian language and English is showing
strong dominance of English language in Australia on almost all fields of life. English
language is language of public speaking positions, it has more favorable social status and is
urgent for progress within society. Factors, that influence on abandoning Slovenian
language, will prevail throughout years. Consequences for language are fatal, because
amongst members we rarely come across with individuals of younger generations with
partial competence in Slovenian language. Level of restraining Slovenian language is
relatively low.
Significant are also opportunities for use of language during second, which will be rarer by
closing of associations and gradual dying of first generations. Also ethnically mixed
marriages are quickening process of abandon of Slovenian language. It is quite natural
process in which minority adjusts to new circumstances. Of course this doesn't mean
disappearance of feelings for membership to Slovenian people. Majority still feels
Slovenians. A lot of people feel like Australians first, but at the same time also Slovenians.
They are experiencing this mostly as advantage, because it gives them greater width, it
strengthens self-confidence and feeling of pride and affiliation. as long as it contributed to
their positive self-image, there is no fear, that Slovenians would get lost in Australia and
world.
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